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Crynodeb Gweithredol
Yn yr ymchwiliad hwn, ystyriodd yr Ymchwiliad gamfanteisio rhywiol ar blant gan rwydweithiau
cyfundrefnol. Mae canllawiau’r Adran Addysg yn cydnabod bod camfanteisio’n rhywiol ar blant
yn fath o gamdriniaeth plant yn rhywiol. Dywedir ei fod yn digwydd "pan fydd unigolyn neu grŵp
yn manteisio ar anghydbwysedd pŵer i orfodi, trin neu dwyllo plentyn neu berson ifanc o dan 18 oed
i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol (a) yn gyfnewid am rywbeth y mae’r dioddefwr ei angen
neu ei eisiau, a/neu (b) am fantais ariannol neu statws uwch y cyflawnwr neu’r hwylusydd.”1
Diffiniwyd 'rhwydwaith' at ddibenion yr ymchwiliad hwn fel "dau unigolyn neu fwy (boed
wedi’u hadnabod ai peidio) sy'n hysbys i'w gilydd (neu'n gysylltiedig â) ei gilydd". Mae rhwydweithiau
troseddwyr yn aml wedi’u rhyng-gysylltu’n llac yn hytrach na’u trefnu’n ffurfiol, a gall plant
hŷn neu bobl ifanc yn eu harddegau hefyd ymwneud â meithrin perthynas amhriodol â
dioddefwyr.
Nid yw camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau yn broblem brin wedi’i chyfyngu
i nifer fach o feysydd ag achosion troseddol proffil uchel. Mae’n drosedd sy’n ymwneud â'r
gamdriniaeth o blant yn rhywiol yn y ffyrdd mwyaf diraddiol a dinistriol, gan gyflawnwyr lluosog.
Felly dewisodd yr Ymchwiliad seilio'r ymchwiliad hwn ar feysydd nad oeddent eisoes wedi bod
yn destun ymchwiliad annibynnol (fel Rotherham, Rochdale a Rhydychen). Y bwriad oedd cael
darlun cywir o arfer cyfredol ar lefel strategol a thrwy archwilio achosion unigol, yn ogystal â
thynnu ar wybodaeth ehangach am gamfanteisio’n rhywiol ar blant yng Nghymru a Lloegr.
Dewiswyd chwe ardal astudiaethau achos: Durham, Abertawe, Swydd Warwig, St Helens,
Tower Hamlets a Bryste. Archwiliwyd wyth thema ym mhob ardal:

• problemau proffilio a tharfu ar gamfanteisio'n rhywiol ar blant;
• empathi a phryder am blant sy'n ddioddefwyr;
• asesu risg, amddiffyn rhag niwed a chanlyniadau i blant;
• plant coll, cyfweliadau dychwelyd adref a phlant mewn gofal;
• dioddefwyr gwrywaidd;
• plant ag anableddau;
• gweithio mewn partneriaeth; ac
• archwiliad, adolygiad a gwelliant o berfformiad.
Yn ogystal, cynhaliodd yr Ymchwiliad ddadansoddiad manwl o ddeunydd a oedd yn cael ei
gadw gan yr awdurdod lleol a’r heddlu perthnasol mewn perthynas â 33 o blant o chwe ardal
yr astudiaeth achos, er mwyn deall yn well brofiadau plant y camfanteisir arnynt yn rhywiol ar
hyn o bryd (neu yn ddiweddar iawn) gan rwydweithiau.

Profiadau dioddefwyr a goroeswyr
Fel y nodir yn yr adroddiad, clywodd yr Ymchwiliad lawer o adroddiadau trallodus am blant a
oedd wedi cael eu camfanteisio a’u cam-drin yn rhywiol. Er enghraifft:
1
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• Cymerwyd CS-A371 i ofal maeth pan oedd yn 10 oed, rhoddwyd cyffuriau iddi yn 11 oed
ac roedd yn hunan-niweidio erbyn 12 oed. Roedd dynion oedd yn oedolion yn mynd â hi
i fflatiau ac yn camfanteisio’n rhywiol arni. Daeth yr heddlu i gysylltiad pan oedd hi'n 17
oed ac fe ddilynodd sawl erlyniad. Mae'n disgrifio cael ei diraddio gan fargyfreithwyr yr
amddiffyniad yn y llys a'i cyhuddodd o fod yn hiliol ac yn "slag"2 a dywedodd dro ar ôl tro
ei bod wedi bod eisiau rhyw gyda'r troseddwyr ac wedi dweud celwydd am ei hoedran.
• Yn 12 oed, cafodd Greg ei feithrin am berthynas amhriodol gan ddyn 26 oed a ddywedodd
wrtho i ddechrau ei fod yn 18 oed. Roedd y cyswllt cyntaf ar-lein ond yn fuan wedyn
cyfarfu Greg â'r dyn yn bersonol. Sefydlodd y dyn hwn agosrwydd ag ef, yna cyflwynodd
Greg i oedolion gwrywaidd eraill a orchmynnodd wedyn iddo fynd i wahanol leoedd a
chael rhyw gyda dynion eraill. Dywedodd Greg fod y gamdriniaeth a brofodd wedi dod yn
fwy difrifol a sadistiaid, wrth iddo gael ei roi mewn sefyllfaoedd cynyddol beryglus.
• Dywedodd CS-A373 wrthym ei bod wedi profi trais domestig fel plentyn ifanc a’i bod yn
teimlo ei bod yn cael ei gwrthod gartref. Aeth ar goll o'i chartref dro ar ôl tro ond daeth yr
heddlu o hyd iddi a dychwelodd at ei mam. Pan oedd hi'n 12 oed, rhoddodd oedolyn yn y
grŵp roedd hi'n gysylltiedig ag ef ganabis iddi, ei gorfodi i gael rhyw geneuol a'i threisio.
Yn 13 oed, cafodd ei chadw yn yr ysbyty ar ôl cael cyffuriau gan ddyn lleol, yna ei rhoi
mewn gofal y tu allan i'w hardal leol. Yn 15 oed, cyfarfu â dyn arall a oedd yn oedolyn
a roddodd alcohol a chanabis iddi cyn ei threisio. Adroddodd hyn i’r heddlu a chafodd
ef rybudd am gael rhyw gyda phlentyn o dan 16 oed. Ni chafodd unrhyw gymorth na
chwnsela a chymerodd orddos. Aeth ar goll dro ar ôl tro a chafodd ei dychwelyd adref heb
unrhyw ymholiad ynghylch pam ei bod yn rhedeg i ffwrdd. Teimlai nad oedd yr heddlu na'r
gwasanaethau cymdeithasol wedi asesu'r risgiau yr oedd yn eu hwynebu yn briodol.
• Cafodd CS-A372 ei threisio am y tro cyntaf yn 2007 yn 12 oed gan fachgen 16 oed a
gafodd ei erlyn a’i ddyfarnu’n euog o dreisio. Erbyn iddi fod yn 13 oed, roedd ei bywyd
cartref yn fwyfwy treisgar ac anhrefnus. Dywedodd wrthym fod ei thad wedi bygwth
ei ‘phuteinio’ a dechreuodd redeg i ffwrdd o'i chartref. Caewyd ei hachos gan ofal
cymdeithasol plant ar sawl achlysur, a dangosodd ei chofnodion fod hynny oherwydd
bod staff yn meddwl ei bod yn “yn rhoi ei hun mewn perygl”.3 Disgrifiodd CS-A372 gael
ei orfodi i gyflawni rhyw geneuol ar fwy nag 20 o ddynion oedd yn oedolion yn 14
oed. Cafodd hwn ei ffilmio hefyd. Cafodd nifer o ddynion eu cyhuddo ond cafodd y
cyhuddiadau eu gollwng yn ddiweddarach. Dywedodd wrthym sut, ychydig fisoedd yn
ddiweddarach, y cafodd ei chipio gan grŵp o ddynion a'i dal o flaen gwn wrth gael ei
gorfodi i berfformio rhyw geneuol arnynt. Cafodd ei rhoi yn ôl mewn gofal a
dychwelodd i batrwm o hunan-niweidio dro ar ôl tro.

Dealltwriaeth o raddfa camfanteisio’n rhywiol ar blant
Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant wedi bod yn flaenoriaeth blismona strategol ddynodedig
ers 2015, gan roi’r un arwyddocâd iddo â therfysgaeth a throseddau cyfundrefnol difrifol.
Er gwaethaf hyn, mae canfyddiadau’r Ymchwiliad yn dangos bod llai yn hysbys ac yn cael ei
ddeall bellach am nifer yr achosion o’r drosedd echrydus hon nag oedd yn wir cyn 2015.
Ni ellid cael darlun cywir o gyffredinrwydd camfanteisio’n rhywiol ar blant o ddata cyfiawnder
troseddol na data gofal cymdeithasol plant. Mae hyn wedi codi’n rhannol oherwydd newidiadau
yn systemau cofnodi ac olrhain yr heddlu ac awdurdodau lleol, a ddefnyddir i nodi a chyfrif
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2
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digwyddiadau penodol o gamfanteisio’n rhywiol ar blant. Bellach mae llawer o ardaloedd yn
cynnwys y data o fewn categorïau ehangach, megis camfanteisio’n droseddol ar blant neu
gamdriniaeth plant yn fwy cyffredinol.
Mae’r model camfanteisio’n droseddol ar blant yn cwmpasu pob agwedd ar gamfanteisio ar blant,
megis masnachu mewn pobl neu linellau sirol, gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud yn benodol â
throseddau cyffuriau. Ymddengys mai’r rhesymeg dros fabwysiadu’r model hwn yw ei fod yn
atal meddylfryd ‘seilo’ mewn perthynas â phob agwedd ar gamfanteisio ar blant. Daw hyn ar
y gost o wneud camfanteisio’n rhywiol ar blant hyd yn oed yn fwy o broblem gudd ac yn cael
ei thanamcangyfrif yn gynyddol. Yn fwy arwyddocaol, mae'n ymddangos bod rhagdybiaeth
ddiffygiol bod y math hwn o gamdriniaeth plant yn rhywiol ar drai. Mae yna amheuaeth hefyd
nad yw rhai yn dymuno cael eu labelu fel ‘Rochdale neu Rotherham arall’.
Yn unol â'r darlun ehangach a ddisgrifir uchod, ni chafodd yr Ymchwiliad ddarlun dibynadwy
o gamfanteisio'n rhywiol ar blant o'r chwe ardal astudiaeth achos a ddarparodd ddata.
Roedd y data a gyflwynwyd wedi’i ddrysu ac yn ddryslyd. Roedd anghysondebau ym mhob ardal
astudiaeth achos, gyda thueddiadau anesboniadwy ac mewn rhai achosion amrywiadau mawr,
anesboniadwy yn y ffigurau. Roedd y data’n dangos bod achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar
blant yn gostwng mewn dwy ardal astudiaeth achos. Gall gostyngiadau mewn camfanteisio
fod yn rhannol gysylltiedig â newidiadau mewn arferion cofnodi lleol.
Mae’n anodd cysoni’r syniad bod camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau bellach yn
llai cyffredin â’r ‘ffrwydrad’ a adroddir yn eang mewn camdriniaeth plant yn rhywiol ar-lein,
gan gynnwys camfanteisio. Fel y mae’r Ymchwiliad wedi clywed mewn ymchwiliadau eraill,
mae rhai o’r enghreifftiau gwaethaf yn cynnwys lle mae plant – gan gynnwys babanod a phlant
bach – yn cael eu ffrydio’n fyw am arian, weithiau’n cael eu cam-drin yn rhywiol ar gyfarwyddyd
y cyflawnwr sy’n talu. Mae’n bwysicach nag erioed bod yr asiantaethau perthnasol ym mhob
maes yn canolbwyntio’n benodol ar yr hyn sy’n hysbys am gamfanteisio’n rhywiol ar blant,
yn wahanol i gamfanteisio’n droseddol ar blant, p’un a yw’r asiantaethau’n mabwysiadu’r
model camfanteisio’n droseddol ar blant ai peidio.
Roedd anawsterau sylweddol yn yr ymchwiliad hwn o ran nodi rhwydweithiau neu grwpiau
o gamdrinwyr. Dangosodd deunydd yr astudiaeth achos fod yna achosion o gamfanteisio’n
rhywiol ar blant gan rwydweithiau ym mhob un o’r chwe ardal astudiaeth achos ond yn
gyffredinol nid oedd yr heddluoedd yn yr ardaloedd hyn yn gallu darparu unrhyw dystiolaeth
am y rhwydweithiau hyn, gan ddefnyddio naill ai diffiniad yr Ymchwiliad neu unrhyw un arall.
Cafodd yr Ymchwiliad ei daro’n arbennig gan yr adroddiadau nad oedd unrhyw rwydweithiau
cyfundrefnol hysbys neu yr adroddwyd amdanynt mewn dwy o ardaloedd yr astudiaethau achos.
Mewn perthynas ag Abertawe, dywedwyd wrthym fod “dim data” i awgrymu bod camfanteisio
rhywiol gan rwydweithiau neu gamdriniaeth plant yn rhywiol yn gysylltiedig â gangiau yn yr
ardal.4 Fodd bynnag, roedd enghreifftiau o gamfanteisio’n rhywiol ar blant gan grwpiau yn y
dystiolaeth a welwyd gan yr Ymchwiliad a ddylai fod wedi’i nodi gan yr heddlu. Cydnabu Heddlu
De Cymru “mae yna debygolrwydd bod yna rwydweithiau troseddol cyfundrefnol nad ydym wedi eu
darganfod”.5 Hysbysodd yr awdurdod lleol yn Tower Hamlets yr Ymchwiliad hefyd nad oedd wedi
nodi unrhyw achosion o gamfanteisio rhywiol gan rwydweithiau, gan gymhwyso'r diffiniad o
grŵp troseddol cyfundrefnol, ond cydnabu wedyn “dim ond oherwydd nad ydym wedi gweld, nid
yw'n golygu dweud nad yw yno”.6

SWP000151_008 para 1.27; SWP000163_002-003 para 6; SWP000151_016 para 1.49; SWP000151_040 para 3.21
Daniel Richards 24 Medi 2020 115/17-116/11, 135/7-14
6
Richard Baldwin 29 Medi 2020 20/21-21/8
4
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Mae'r Ymchwiliad wedi cynnig gwelliannau i'r sefyllfa anfoddhaol hon. Rhaid herio unrhyw
wadiad o raddfa camfanteisio’n rhywiol ar blant – naill ai ar lefel genedlaethol neu’n lleol yng
Nghymru a Lloegr.

Diffiniadau, terminoleg a mynediad at wasanaethau
Bu llawer o ddadlau academaidd a phroffesiynol ynghylch diffiniadau o gamfanteisio’n rhywiol
ar blant, gan gynnwys y cysyniad o ‘gyfnewid’ ac a oes angen bod yn bresennol mewn achos
unigol o gamdriniaeth rhywiol er mwyn iddo fodloni’r meini prawf ar gyfer camfanteisio’n
rhywiol ar blant. Mae ‘cyfnewid’ yn golygu bod y plentyn yn cael rhywbeth y mae ei angen neu
ei eisiau, a allai awgrymu bod gan blant ddewis ynglŷn â’u camfanteisio eu hunain. Mae eraill yn
ei ystyried yn ddefnyddiol i gydnabod y trin plant i mewn i camfanteisio rhywiol gan gamdriniwr,
ond gall fod yn amherthnasol neu'n amhriodol ym mhrofiad rhai plant y camfanteisir yn rhywiol
arnynt. Ni ddylid ei ddefnyddio fel maen prawf allweddol i benderfynu a yw plentyn wedi cael ei
camfanteisio’n rhywiol ai peidio, gyda’r canlyniadau dinistriol posibl i’r math o gymorth a roddir
i’r plentyn.
Mae’n nodwedd unigryw o gamfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau bod plant
yn cael eu gorfodi, eu trin neu eu twyllo i weithgaredd rhywiol gyda chamdrinwyr lluosog.
Mae’r Ymchwiliad yn ystyried y syniad o ‘gyfnewid’ yn wrthdyniad di-fudd ac nid yw’n ei ystyried
yn fater canolog. Yn lle hynny, y rheidrwydd pennaf ddylai fod i nodi pob plentyn sy'n cael ei
niweidio gan gamfanteisio rhywiol neu sy'n fwy agored i niwed iddo, i weithredu'n bendant
i'w hamddiffyn ac i ddod â throseddwyr gerbron y llys.
Pryder pellach yw bod iaith broffesiynol nodedig ynghylch camfanteisio’n rhywiol ar blant wedi
datblygu dros nifer o flynyddoedd, sy’n disgrifio bod plant ‘mewn perygl’ er gwaethaf tystiolaeth
glir bod niwed gwirioneddol wedi digwydd. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys plant sy’n cael
clefydau a drosglwyddir yn rhywiol, plant yn mynd ar goll yn rheolaidd gydag oedolion sy’n eu
codi mewn ceir yn hwyr yn y nos, a phlant sy’n mynychu ‘partïon tŷ’ fel y’u gelwir a drefnwyd gan
oedolion, lle cawsant eu cyflenwi ag alcohol a chyffuriau cyn cael eu cam-drin yn rhywiol.
Derbyniodd yr Ymchwiliad dystiolaeth o blant ym mhob un o’r categorïau hyn y disgrifiwyd
yn arferol eu bod ‘mewn perygl’ o gamfanteisio’n rhywiol ar blant ac mewn rhai achosion ni
chawsant y cymorth yr oedd ei angen arnynt oherwydd nad oeddent wedi’u categoreiddio fel
rhai oedd eisoes wedi profi camfanteisio rhywiol. Roedd y rhain yn ddiffygion sylweddol yn
y dull cyffredinol o nodi, asesu a rheoli risg mewn rhai ardaloedd astudiaethau achos.
Amlygwyd agwedd arall ar yr un broblem yn Durham, ynghylch y trothwyon a gymhwysir
i blant dderbyn gwahanol fathau o wasanaethau a chymorth. Dywedwyd wrth yr Ymchwiliad
na fyddai plentyn yn cael ei roi yn y categori risg uchel sy'n gofyn am ymyrraeth amlasiantaethol
pe bai'r troseddwr yn anhysbys.
Mae methu â chydnabod natur risg a niwed yn arwain at ganlyniadau eang i blant y camfanteisir
yn rhywiol arnynt. Dros amser, mae'n israddio pwysigrwydd a difrifoldeb yr achosion hyn ym
meddyliau'r rhai sy'n gyfrifol am amddiffyn plant ac yn lleihau'r cyfleoedd i ymchwilio, tarfu
ac erlyn troseddwyr. Er gwaethaf derbyn proffil uwch i’w groesawu yn ystod y blynyddoedd
diwethaf, mae rhai o’r prosesau sydd ar waith i nodi ac ymdrin â chamfanteisio’n rhywiol ar blant
wedi creu petruster sefydliadol i ymyrryd a chymryd y camau angenrheidiol i amddiffyn plant a
dal cyflawnwyr.
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Risg uwch a bregusrwydd
Mae ymchwil wedi nodi dau ddangosydd clir o fod yn fwy agored i gamfanteisio’n rhywiol ar
blant. Y rhain yw bod mewn gofal preswyl a phresenoldeb anabledd. Mae'n debygol y bydd
llawer mwy.
Mae yna brinder cenedlaethol o leoliadau gofal preswyl addas ar gyfer plant sydd mewn perygl
o neu sydd wedi profi camfanteisio rhywiol ar blant.
Yn ardaloedd yr astudiaethau achos, gwelsom dystiolaeth o ddioddefwyr yn cael eu rhoi mewn
lleoliadau y tu allan i'r ardal neu leoliadau lleol anaddas neu'n profi oedi wrth nodi lleoliad priodol.
Roedd cefnogaeth cyn ac ar ôl lleoliad yn wael mewn rhai achosion, gyda diffyg cyfathrebu
rhwng asiantaethau perthnasol, yn enwedig mewn lleoliadau pell.
Gall dewis gwael o’r lleoliadau hyn arwain at niwed cynyddol, gan gynnwys niwed i’r plant
presennol mewn cartref gofal pell. Mae hefyd yn cael ei gydnabod yn eang y gall plant hefyd,
dan yr amgylchiadau hyn, gael eu meithrin ar gyfer perthynas amhriodol gan gyflawnwyr sydd
wedi eu dilyn i leoliad pell i barhau i gamfanteisio arnynt neu i'w cynnwys mewn troseddau
llinellau sirol. Gall gyflawnwyr gamfanteisio ar blant yn yr ardal newydd, gan eu bod yn
agored i niwed a heb rwydweithiau cymorth.
Gall plant ag anableddau fod wedi'u hynysu'n gymdeithasol, bod â diffyg gwybodaeth hygyrch
a gall ei chael hi'n anoddach datgelu camdriniaeth. Gall cyflawnwyr dargedu plant anabl yn
fwriadol na fyddai ganddynt, mewn rhai achosion, unrhyw fodd o gyfathrebu ac a allai hefyd
fod heb yr iaith i ddisgrifio camdriniaeth. Dylid ystyried y plant hyn fel ‘dioddefwyr caeth’
posibl sydd angen ymyrraeth fedrus sydd wedi’i hyfforddi’n dda.
Roedd anabledd yn nodwedd amlwg mewn mwy nag un rhan o dair o’r achosion plant a
archwiliwyd gan yr Ymchwiliad. Nid oedd effaith anabledd yn codi’r risg o gamfanteisio
rhywiol wedi’i deall yn dda o fewn y prif asiantaethau ac nid oedd plant ag anableddau dysgu
neu anhwylderau niwroddatblygiadol fel awtistiaeth wedi’u hamddiffyn yn briodol yn rhai o
ardaloedd yr astudiaethau achos. Rhoddodd rhai cynghorau dystiolaeth bod y mater,
o ganlyniad i gwestiynau’r Ymchwiliad ar y mater hwn, yn cael y sylw y mae’n ei haeddu.
Mae mynd ar goll o’r cartref a’r ysgol yn nodwedd gydnabyddedig o gamfanteisio’n rhywiol ar
blant. Roedd hyn yn rhan o fywydau bron bob un o'r 33 o blant y camfanteisir arnynt yn rhywiol
yn yr ardaloedd astudiaethau achos a ystyriwyd gan yr Ymchwiliad, gan gynnwys plant sy'n
derbyn gofal oddi cartref. Ym mhob achos, mae angen i ymateb yr heddlu fod yn amserol ac yn
drylwyr i ddod o hyd i'r plentyn coll cyn gynted â phosibl. Dylai cyfweliadau dychwelyd adref
sensitif sefydlu ble mae'r plentyn wedi bod, gyda phwy yr oedd a beth roedden nhw yn ei wneud.
O dystiolaeth yr astudiaethau achos, roedd yr ymholiadau hyn yn aml yn annigonol.
Mae ymdrechion wedi'u gwneud i wella'r broses o adnabod dioddefwyr gwrywaidd o
camfanteisio rhywiol. Roedd y cyfryngau cymdeithasol ac apiau canlyn yn cael eu defnyddio'n
rheolaidd gan gyflawnwyr i feithrin perthynas amhriodol rhwng bechgyn a dynion ifanc. Mewn
rhai ardaloedd roedd gwasanaethau wedi’u teilwra’n fwy ar gael i blant o grwpiau lleiafrifoedd
ethnig a phlant LHDTC+ a brofodd gamfanteisio rhywiol.

Plismona a’r system cyfiawnder troseddol
Mae heddluoedd wedi creu proffiliau problemau er mwyn datblygu ymatebion cynhwysfawr
i gamfanteisio’n rhywiol ar blant. Er gwaethaf cefnogaeth i’r proffiliau hyn gan y Comisiynydd
Plant a’r Pwyllgor Materion Cartref mor bell yn ôl â 2013, cymysg iawn oedd ansawdd y proffiliau
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hyn yn ardaloedd yr astudiaethau achos. Roedd sawl proffil yn cynnwys tystiolaeth
anghyflawn am nifer yr achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant, roedd diffyg gwybodaeth
yn aml am grwpiau o gyflawnwyr ac roedd rhai yn seiliedig ar ddata annigonol.
Nid oedd yr un o'r ardaloedd a archwiliwyd yn cadw data ar ethnigrwydd dioddefwyr a
chyflawnwyr honedig. Byddai cynnwys ethnigrwydd mewn proffiliau problem yn gwella
effeithiolrwydd atal a chanfod gan yr heddlu. Yn yr un modd, ni fyddai'r awdurdodau lleol ac
eraill yn teilwra eu gwasanaethau'n awtomatig i bob dioddefwr mewn ffordd ddiwylliannol
sensitif. Mae llawer o'r erlyniadau proffil uchel camfanteisio'n rhywiol ar blant wedi cynnwys
grwpiau o ddynion o gymunedau lleiafrifoedd ethnig. Mae hyn wedi arwain at drafodaeth
wedi'i phegynnu ynghylch a oes unrhyw gysylltiad rhwng ethnigrwydd a rhwydweithiau
camfanteisio'n rhywiol ar blant. Mae casglu data’n wael neu ddata ddim yn bodoli yn ei
gwneud hi’n amhosibl gwybod a yw unrhyw grŵp ethnig penodol yn cael ei orgynrychioli
fel cyflawnwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau.
Pan fydd camfanteisio’n rhywiol ar blant wedi’i nodi, gall yr heddlu ac awdurdodau lleol
ddefnyddio amrywiaeth o dactegau i dorri ar draws neu darfu ar y gweithgareddau.
Mae technegau tarfu yn cynnwys hysbysiadau rhybudd cipio plant (CAWNs), gorchmynion
risg rhywiol (SROs) a gorchmynion atal niwed rhywiol (SHPOs). Defnyddiwyd CAWN amlaf
yn ardaloedd yr astudiaethau achos; mae risg y gallent gael eu defnyddio yn lle ymchwiliad
llawn. Roedd y defnydd o dechnegau tarfu eraill yn llai amlwg. Yr eithriad nodedig oedd Bryste,
a oedd wedi creu tîm amlddisgyblaethol penodol i ymdrin â tharfu.

Arolygiad, archwiliad ac adolygiad
Cynhaliwyd arolygiadau thematig o’r heddlu, gofal cymdeithasol plant ac iechyd yn 2015 a 2016,
ac yn 2019 yn achos yr heddlu. Nododd y rhain i gyd feysydd i'w gwella ond mae'r ffocws mewn
arolygiadau ar y cyd wedi symud i faterion ehangach camfanteisio troseddol ac esgeuluso plant.
Mae arolygiadau amddiffyn plant Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei
Mawrhydi (HMICFRS) wedi parhau i ganolbwyntio ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant ond nid
yw adroddiadau arolygu diweddar Ofsted o ardaloedd yr astudiaethau achos yn ymwneud yn
benodol â chamfanteisio’n rhywiol ar blant. Mae HMICFRS wedi adrodd yn gyson bod angen
gwelliannau sylweddol.
Nododd nifer o sefydliadau fod cael eu dewis fel maes astudiaeth achos wedi ysgogi
gweithgarwch gwella mewn perthynas â chamfanteisio’n rhywiol ar blant ac mewn rhai achosion
roedd hyn wedi arwain at ddatblygiadau gwasanaeth sylweddol. Er bod hyn i'w groesawu,
mae hyn yn codi cwestiynau am effeithiolrwydd systemau perfformiad ac ansawdd mewnol,
yn ogystal â chraffu gan yr arolygiaethau.

Argymhellion
Rydym yn argymell cryfhau ymateb y system cyfiawnder troseddol drwy i’r llywodraeth
ddiwygio Deddf Dedfrydu 2020 i ddarparu ffactor gwaethygu gorfodol wrth ddedfrydu’r
rhai a gafwyd yn euog o droseddau sy’n ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar blant.
Dylai'r llywodraeth gyhoeddi fersiwn gwell o'i Phecyn Cymorth Amharu ar Gamfanteisio
ar Blant cyn gynted â phosibl. Rydym yn argymell y dylai’r Adran Addysg a Llywodraeth
Cymru ddiweddaru’r canllawiau ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant. Dylai hyn gynnwys nodi ac
ymateb i gamfanteisio’n rhywiol ar blant a gyflawnir gan rwydweithiau neu grwpiau a gwella’r

6

Crynodeb Gweithredol

categoreiddio o risg a niwed gan awdurdodau lleol a sefydliadau eraill. Dylai’r pecyn cymorth
a’r canllawiau nodi mai elfen graidd y diffiniad o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yw bod plentyn
wedi’i reoli, ei orfodi, ei drin neu ei dwyllo i weithgaredd rhywiol.
Rydym yn argymell y dylai’r Adran Addysg, heb oedi, wahardd lleoli plant 16 a 17 oed sydd
wedi profi camfanteisio rhywiol, neu sy’n wynebu risg uwch o brofi camfanteisio rhywiol,
mewn lleoliadau annibynnol ac sy'n rhannol annibynnol.
Rydym yn argymell bod yn rhaid i heddluoedd ac awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr
gasglu data penodol – wedi’i ddadagregu yn ôl rhyw, ethnigrwydd ac anabledd – ar bob
achos o gamfanteisio’n rhywiol ar blant y gwyddys amdano neu yr amheuir, gan gynnwys
gan rwydweithiau.
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CS-A12
Disgrifiodd CS-A127 drais rheolaidd ei llystad tuag ati hi a'i mam. Yn 12 oed, dechreuodd redeg i
ffwrdd o'i chartref. Fe wnaeth hi hunan-niweidio a chafodd driniaeth am iselder.
Yn fuan wedyn, yng nghanol y 2000au, rhoddwyd CS-A12 mewn gofal preswyl. Dywedodd fod
staff “wedi fy ngadael i wneud yr hyn yr oeddwn ei eisiau”.8 Esboniodd sut y cyfarfu â dynion a oedd
yn oedolion a roddodd alcohol a chyffuriau iddi ac a gamfanteisiodd arni’n rhywiol dros y tair i
bedair blynedd a ganlyn:
“roedden nhw'n smalio fy mod i'n rhan o'u teulu nhw. Fe wnaethon nhw roi'r hyn oedd yn
ddiffygiol i mi yn y cartref gofal. Fe wnaethon nhw roi rhywle i mi lle roeddwn i'n teimlo fy
mod i'n perthyn a rhywle lle roeddwn i'n teimlo bod eraill yn fy eisiau”.9
Roedd yr heddlu’n aml yn stopio ceir lle’r oedd CS-A12 gyda’i chamdrinwyr. Dywedodd wrthym,
er bod yr heddlu’n aml yn holi ei hoedran ac yn nodi ei bod ar goll o ofal, ni chymerwyd unrhyw
gamau yn erbyn y dynion. Dywedodd y dywedwyd wrthi’n rheolaidd ei bod yn gwastraffu amser
yr heddlu:
“dywedodd un heddwas wrthyf mai fi oedd achos pob drwg yn ein cymdeithas ac mai fi oedd
y math o berson a oedd yn creu cymdeithas ddrwg ... Dywedodd un arall ein bod yn mynd i
gael y dynion hyn mewn trwbl oherwydd ein bod eisiau ymddwyn fel puteiniaid sy'n blant”.10
Dywedodd CS-A12 fod staff y cartref gofal yn gwybod ei bod hi a merched eraill yn cael alcohol
a chyffuriau gan ddynion oedd yn oedolion. Helpodd staff un ferch i ddewis gwisg ar gyfer ‘dêt’
gyda dyn 30 oed. Fe gollon nhw lawer o gyfleoedd i ddod â’r gamdriniaeth i ben, er enghraifft,
pan brynodd y dynion anrhegion i CS-A12 neu ei gollwng yn y cartref gofal pan oedd wedi
meddwi. Yn lle hynny, dywedodd:
“Cefais wybod gan y staff fy mod yn ceisio sylw a phethau felly, ac mi oeddwn yn ôl pob
tebyg, a dweud y gwir, mae'n debyg fy mod yn … crio am help, ceisio cael rhywun i sylwi nad
oedd popeth yn iawn, ond ni thalodd neb erioed sylw. Cefais fy nhrin fel pe bawn yn ffiaidd
am ei wneud, nid bod rheswm y tu ôl i mi ei wneud.”11
Derbyniodd CS-A12 nifer o euogfarnau troseddol. Roedd un yn ymwneud â meddiant eitem
lafnog. Dywedodd wrthym fod hyn o ganlyniad iddi fynd ar ôl dyn â chyllell fara ar ôl iddo
ymosod arni, gan ei gadael â “gwefusau wedi'u hanafu a thrwyn wedi'u hanafu, llygad du a ...
marciau olion bysedd o amgylch fy mreichiau a fy ngwddf”.12 Teimlai fod yr heddlu, erlynyddion a
barnwyr wedi methu â gweld bod ei hymddygiad o ganlyniad i'r camfanteisio arni.

CS-A12 22 Medi 2020 1/12-54/22
CS-A12 22 Medi 2020 12/12-12/13
9
CS-A12 22 Medi 2020 18/14-18/17
10
CS-A12 22 Medi 2020 22/10-22/16
11
CS-A12 22 Medi 2020 17/17-17/23
12
CS-A12 22 Medi 2020 37/20-37/22
7
8
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CS-A371
Esboniodd CS-A37113 fod ei ddau riant yn gaeth i heroin. Byddai defnyddwyr cyffuriau yn aml
yn ymweld â chartref ei phlentyndod. Cymerwyd hi i ofal maeth pan oedd yn 10 oed, tua 2003.
Yn 11 oed, roedd CS-A371 yn cael ei chyflenwi â chyffuriau ac erbyn 12 roedd yn hunan-niweidio.
Dywedodd wrthym ei bod wedi cael alcohol, canabis a sigaréts gan ddynion oedd yn oedolion a
aeth â hi i fflatiau a'i chyflwyno i'w ffrindiau. Dywedodd ei bod yn dioddef camfanteisio'n rhywiol
yn rheolaidd o 13 oed; pan fyddai hi'n feddw byddai'r dynion yn treiddio iddi â'u bysedd ac yn cael
rhyw drwy'r wain neu'r geg gyda hi. Roedd CS-A371 yn credu bod y dynion wedi dangos yr hoffter
a'r cariad a oedd fel arall yn ddiffygiol yn ei bywyd. Roedd hi'n gweld y dynion fel ei ffrindiau.
Dechreuodd ymchwiliad heddlu i gamfanteisio CS-A371 yn 2010 ac erlynwyd nifer o oedolion
gwrywaidd yn 2013 a 2014. Rhoddodd CS-A371 dystiolaeth yn y treial, a dywedodd ei bod
“yn debyg iawn i mi gael fy mwlio”.14 Disgrifiodd gael ei beio a'i diraddio gan fargyfreithwyr yr
amddiffyniad. Fe wnaethon nhw ei chyhuddo o fod yn hiliol ac yn "slag" a dywedodd dro ar
ôl tro ei bod wedi bod eisiau rhyw gyda'r troseddwyr ac wedi dweud celwydd am ei hoedran.
“Rwy’n credu mai’r rheswm roeddwn i’n dioddef o gamfanteisio rhywiol dros gyfnod mor
hir oedd oherwydd nad oedd gan weithwyr cymdeithasol unrhyw empathi â mi a’m profiad …
Roedden nhw o’r farn fy mod yn gwneud fy newisiadau fy hun pan, mewn gwirionedd,
roeddwn i'n gaeth mewn sefyllfa erchyll ac roedd angen cymorth arnaf … Maen nhw'n disgrifio
fi dro ar ôl tro fel rhywun sy'n ymddwyn yn beryglus fel petai'r sefyllfa yn fai a fy newis i.”15

CS-A317
Am lawer o'i phlentyndod, roedd CS-A31716 mewn gofal mewn nifer o gartrefi plant a oedd
yn cael eu rhedeg gan y cyngor.
Disgrifiodd iddi gael ei cham-drin a’i camfanteisio’n rhywiol o 2003, pan oedd yn 14 oed.
Rhoddodd ei chamdrinwyr alcohol a chyffuriau iddi a gwneud iddi gael cyfathrach rywiol â
dynion oedd yn oedolion. Dywedodd CS-A317 wrthym fod y staff yn y cartrefi plant
“yn ymwybodol ei bod yn cael rhyw gyda dyn hŷn” ond eu bod yn ddiystyriol ac ni chymerasant
unrhyw gamau i'w hamddiffyn.17 Yn ei barn hi, methodd staff y cartref gofal â’i hamddiffyn a
chynllwynio â’i chamdrinwyr trwy awgrymu eu bod yn ei chasglu mewn car ger cartref y plant
yn hytrach nag yn union y tu allan iddo.
Dywedodd fod y gamdriniaeth wedi gwaethygu a, phan oedd yn 18 oed, cafodd ei threisio'n
rhywiol gan brif gyflawnwr ei chamfanteisio. Ni chymerwyd unrhyw gamau gan yr heddlu, a oedd
yn ystyried ei bod wedi rhoi caniatâd. Cafodd chwalfa feddyliol a cheisiodd gymryd ei bywyd
ei hun. Teimlai CS-A317 “ei bod yn haws i'r heddlu droseddoli'r plant yn hytrach na mynd ar ôl yr
oedolion a oedd yn cam-drin”.18
Cysylltodd yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol (NCA) â CS-A317 yn ddiweddarach ynghylch y
camfanteisio a brofodd yn ei harddegau. O ganlyniad i’r ymchwiliad hwnnw, cafwyd y troseddwr
yn euog o weithgarwch rhywiol gyda phlentyn a’i ddedfrydu i naw mlynedd o garchar. Canfu
CS-A317 fod y profiad cyffredinol gyda thîm yr NCA yn “cadarnhaol iawn”.19 Fodd bynnag,
CS-A371 22 Medi 2020 55/3-88/6
CS-A371 22 Medi 2020 84/1-4
15
CS-A371 22 Medi 2020 84/13-15, 86/24-87/8
16
CS-A317 21 Medi 2020 13/15-15/13
17
CS-A317 21 Medi 2020 13/20-21
18
CS-A317 21 Medi 2020 14/21-23
19
CS-A317 21 Medi 2020 15/1
13
14
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roedd nifer o nodweddion y treial yn achosi trallod iddi CS-A317: ni allai swyddog benywaidd a
gymerodd ran yn ystod y broses o gasglu tystiolaeth, am resymau anochel, aros yn gysylltiedig
â’r achos nes iddo ddod i ben. Yn y gwrandawiad dedfrydu, bu'n ofynnol iddi eistedd yn yr oriel
gyhoeddus yng ngolwg ei chamdriniwr. Yn syth ar ôl i'r troseddwr gael ei ddedfrydu, daeth teulu
a ffrindiau'r diffynnydd i'w hwynebu, a ymosododd ar lafar arni a'i bygwth.20

CS-A372
Dywedodd CS-A37221 wrthym ei bod wedi ei magu mewn teulu lle roedd esgeulustod a thrais
domestig. Roedd hi'n teimlo'n daer am anwyldeb a chafodd ei bwlio yn yr ysgol. Cafodd ei
threisio'n rhywiol am y tro cyntaf tua 2007, pan oedd yn 12 oed, gan fachgen 16 oed.
Adroddodd ei mam hyn i'r heddlu a chafodd y bachgen ei erlyn a'i ddyfarnu'n euog o dreisio.
Yn dilyn hynny, cyflwynwyd CS-A372 i ddyn tua 30 oed, y mae’n credu ei fod yn ymwneud
â delio cyffuriau a phuteindra. Rhoddodd anrhegion iddi a bu'n garedig wrthi. Fodd bynnag,
dywedodd wrthym ei fod yn disgwyl iddi gael rhyw gydag ef ac yn ddiweddarach mynnodd ei
bod yn cael rhyw gyda dynion eraill. Fe wnaeth hi hunan-niweidio a chymerodd sawl gorddos.
Erbyn iddi fod yn 13 oed, roedd bywyd cartref CS-A372 yn gynyddol dreisgar ac anhrefnus.
Dywedodd wrthym fod ei thad wedi ymosod arni, a oedd hefyd wedi bygwth ei phuteinio.
Rhedodd i ffwrdd a chafodd ei chodi'n rheolaidd gan yr heddlu, a rhoddodd wybod iddynt am
y gamdriniaeth rywiol yr oedd wedi'i brofi. Pan gafodd ei chyfweld am dreisio rhywiol yn 2009,
roedd hi wedi trawmateiddio gormod i egluro beth oedd wedi digwydd iddi. Nid yw CS-A372
yn ystyried bod yr heddlu wedi cymryd camau ystyrlon i'w hamddiffyn.
Dywedodd CS-A372 wrthym fod gofal cymdeithasol plant wedi agor a chau ei hachos ar sawl
achlysur, er gwaethaf eu gwybodaeth am ei hanes o orddosau, cyflyrau domestig anhrefnus a
chamfanteisio rhywiol. Mae ei chofnodion yn dangos mai un o'r penderfyniadau i gau ei hachos
a pheidio â chymryd camau pellach oedd ar y sail bod gofal cymdeithasol plant yn meddwl ei
bod yn “yn rhoi ei hun mewn perygl”.22
Disgrifiodd CS-A372, ym mis Mehefin 2009, yn 14 oed, yn cael ei gorfodi gan gydymaith i’r
dyn 30 oed a oedd wedi camfanteisio arni’n flaenorol i gyflawni rhyw geneuol ar fwy nag 20 o
ddynion a oedd yn oedolion. Cafodd hwn ei ffilmio hefyd. Cafodd nifer o ddynion eu cyhuddo,
er i'r cyhuddiadau gael eu gollwng yn ddiweddarach.
Dywedodd wrthym hefyd, ychydig fisoedd yn ddiweddarach, iddi gael ei chipio gan grŵp o
ddynion a’i gorfodi i roi rhyw geneuol ar 23 o ddynion tra bod gwn yn cael ei ddal at ei phen.
Cafodd ei threisio'n rhywiol hefyd.
Wedi hynny, rhoddwyd CS-A372 yn ôl mewn gofal, ar ôl dychwelyd i fyw at ei mam
yn gynharach. Ceisiodd gydweithredu ag ymchwiliadau'r heddlu ond roedd yn teimlo'n
wrthdrawiadol iawn ac roedd yn hunan-niweidio dro ar ôl tro.
Roedd CS-A372 o’r farn bod yr heddlu a gofal cymdeithasol plant wedi ffaelu hi ac roedd
yna ddiffyg cydgysylltiad rhwng asiantaethau a oedd yn gyfrifol am ei hamddiffyn.

CS-A317 21 Medi 2020 15/6-13
CS-A372 21 Medi 2020 15/14-17/18
22
CS-A372 21 Medi 2020 16/19
20
21
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CS-A373
Dywedodd CS-A37323 wrthym ei bod wedi profi trais domestig fel plentyn ifanc a’i bod yn
teimlo ei bod yn cael ei gwrthod gartref. Dechreuodd gysylltu â merched a dynion hŷn yn yr
ardal lle roedd hi'n byw. Aeth ar goll o'i chartref dro ar ôl tro ond daeth yr heddlu o hyd iddi a
dychwelodd at ei mam.
Tua 2007, pan oedd CS-A373 yn 12, rhoddodd oedolyn yn y grŵp yr oedd yn gysylltiedig ag
ef ganabis iddi, ei gorfodi i gael rhyw geneuol a'i threisio'n rhywiol. Chwe mis yn ddiweddarach,
datgelodd y trais rhywiol i berthynas. Cafodd yr heddlu wybod ond ni chafodd unrhyw
gyhuddiadau eu dwyn.
Yn 13 oed, roedd angen mynd i'r ysbyty ar CS-A373 ar ôl iddi gael cyffuriau gan ddyn lleol.
Ymyrrodd gofal cymdeithasol plant a chafodd ei rhoi mewn gofal dros dro. Cafodd ei symud
i sawl lleoliad gofal maeth gwahanol. Cafodd ei rhoi mewn cartref gofal y tu allan i'r ardal yn
ddiweddarach.
Ym mis Chwefror 2011, pan oedd hi'n 15, cyfarfu CS-A373 â dyn 26 oed. Ar ôl dweud wrth
staff y cartref gofal ei fod yn 18 oed, caniatawyd iddi barhau i'w gyfarfod. Disgrifiodd cyfarfod
oedolyn gwrywaidd arall a roddodd alcohol a chanabis iddi cyn ei threisio'n rhywiol.
Adroddodd hyn i'r heddlu. Chafodd ef rybudd am gael rhyw gyda phlentyn o dan 16 oed.
Ni chafodd gefnogaeth na chwnsela yn dilyn y trais rhywiol a chymerodd orddos.
Aeth CS-A373 ar goll dro ar ôl tro a chafodd ei chludo adref gan yr heddlu heb unrhyw ymholiad
ynghylch pam roedd hi'n rhedeg i ffwrdd. Teimlai CS-A373 mai ychydig iawn neu ddim empathi
oedd gan yr heddlu a gofal cymdeithasol plant tuag ati, ni wnaeth unrhyw ymdrech wirioneddol
i ddeall ei phrofiadau ac nid oedd yn asesu’r risgiau yr oedd yn eu hwynebu’n gywir.

CS-A435
Gwahanodd rhieni CA-A43524 cyn ei fod yn 10 oed. Parhaodd i fyw gyda'i fam, a oedd yn
alcoholig. Roedd CA-A435 yn dadlau fwyfwy gyda'i fam ynghylch yr hyn yr oedd yn ei weld
fel ei gofal gwael ohono ef a'i frawd/chwaer.
Roedd CS-A435 wedi bod yn ymwybodol ei fod yn cael ei ddenu at ddynion ers yn 10 oed.
Rhwng 16 a 18 oed datgelodd hyn yn raddol i’r rhan fwyaf o’r bobl yn ei fywyd.
Yn 16 oed, daeth CS-A435 yn ddigartref oherwydd chwalfa yn ei berthynas â'i fam. Cafodd lety
mewn hostel ieuenctid digartref. Tua’r adeg hon, aeth CS-A435 gyda dau fachgen arall i gartref
dyn 41 oed, a oedd wedi cysylltu ag un o’r bechgyn a’i wahodd i aros gydag ef. Fe ddangosodd
y dyn bornograffi i’r bechgyn a rhoi alcohol iddyn nhw. Ceisiodd gusanu un o'r bechgyn a
gofynasant am gael gadael. Yn 2009, o ganlyniad i’r digwyddiad hwn, aseswyd CS-A435 gan
ei awdurdod lleol fel plentyn sy’n wynebu risg o gamfanteisio rhywiol.
Rhwng 17 a 18 oed, ymosododd grŵp o fechgyn eraill yn ddifrifol ar CS-A435. Daeth yn rhy
ofnus i fyw yn ei fflat ac felly daeth yn ddigartref. Dechreuodd fynd i barc lleol i gwrdd â dynion
hŷn a allai roi llety iddo yn gyfnewid am ryw. Ar yr un pryd, dechreuodd nifer o bobl yng ngrŵp
cyfoedion CS-A435 ei gyffwrdd yn rhywiol yn ei gwsg. Teimlai CS-A435 nad oedd ganddo
ddewis ond caniatáu hyn oherwydd rhoddodd y bobl hyn ymdeimlad o ddiogelwch iddo.

23
24

CS-A373 21 Medi 2020 17/19-19/7
INQ006381
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Mae CS-A435 wedi disgrifio’r gofal a ddarperir gan ofal cymdeithasol plant ei awdurdod lleol
fel “diamwys o isel”.25 Dim ond unwaith mewn 18 mis y cyfarfu â'i weithiwr cymdeithasol a
theimlai fod penderfyniadau a oedd yn newid ei fywyd yn cael eu gwneud amdano heb iddo
gymryd rhan.

‘Daisy’
Yn 2004, yn 12 oed, daeth Daisy26 yn gyfaill i ferch yr oedd ei mam yn cymryd cyffuriau ac
yn ymwneud â phuteindra. Rhoddwyd alcohol i Daisy ac aeth ar goll. Cafodd ei chyflwyno i
grŵp o ddynion oedd yn oedolion a byddai’n yfed yn drwm gyda nhw mewn fflat. Dywedodd
wrthym ei bod yn gweld hyn gyntaf fel cyfeillgarwch ond pan oedd hi'n 13 oed fe ddechreuon
nhw gamfanteisio'n rhywiol arni. Dywedodd dynion a oedd yn 10 neu 12 mlynedd yn hŷn na
hi mai nhw oedd ei chariad a'u bod mewn cariad. Daeth Daisy yn feichiog yn 14 oed a chafodd
erthyliad. Mae hi'n disgrifio cael ei "pasio o gwmpas" ar gyfer rhyw gan rhwng 100 a 150
o ddynion.27
Roedd Daisy yn adnabyddus i'r heddlu erbyn iddi fod yn 13 oed. Cafodd ei harestio a’i
chyhuddo ar nifer o achlysuron o droseddau fel bod yn feddw ac yn afreolus neu ymosod.
Disgrifiodd y rhain fel pethau a gyflawnwyd yng nghyd-destun y gamdriniaeth yr oedd yn ei
chael. Dywedodd Daisy ei bod wedi datgelu'r gamdriniaeth i'r heddlu. Ar un achlysur, dywedodd
swyddogion wrthi na allent gymryd camau pellach oherwydd nad oedd Daisy yn gwybod
enwau’r troseddwyr. Pan ymddangosodd yn y llys troseddwyr ifanc yn Rochdale, yn 15 oed,
ceisiodd ei chyfreithiwr egluro’r gamdriniaeth yr oedd yn ei chael ond ni chynhaliwyd ymchwiliad.
Yn hytrach, dedfrydwyd Daisy i bedwar mis mewn sefydliad troseddwyr ifanc. Pan gafodd ei
rhyddhau, parhaodd y cylch o gamdriniaeth ac arestiadau.
Yn 2008, cysylltodd swyddogion heddlu â Daisy a oedd â diddordeb yn bennaf mewn
camdriniaeth a brofwyd gan ferch arall. Rhoddodd Daisy dystiolaeth yn y treial yn 2012.
Cafwyd naw o'r 11 dyn yn euog o droseddau rhywiol yn ymwneud â phlant. Disgrifiodd Daisy
ei bod yn teimlo wedi'i gorlethu ac yn unig. Roedd hi'n cael trafferth ymdopi. Dywedodd wrthym,
wythnosau ar ôl y treial, iddi adrodd i’r heddlu ei bod wedi cael ei bygwth a’i haflonyddu,
a bod rhywun wedi torri i mewn i’w chartref, ond ni roddwyd unrhyw gefnogaeth iddi.

‘Plentyn A’
Atgyfeiriwyd Plentyn A 28 at Barnardo’s yn 14 oed, ar ôl profi camdriniaeth rywiol a chorfforol o
fewn ei deulu. Yn 15 oed, cafodd ei orfodi i adael ei gartref teuluol gan ei fam. Arhosodd gyda
gwahanol aelodau o'i deulu estynedig nes symud i lety ieuenctid a rennir yn 16 oed. Daeth yn
ddioddefwr camfanteisio plant yn rhywiol trwy'r sîn parti cyffuriau ond fe leihaodd hyn pan
gyfarfu â Barnardo’s am y tro cyntaf, er iddo ddisgrifio ei brofiadau yn ddiweddarach. Ers hynny
mae Plentyn A wedi gallu dechrau addysg a byw'n annibynnol. Mae'n adrodd nad yw wedi
dioddef camfanteisio rhywiol ers y cyfnod hwn.

INQ006381_008
Ffugenw yw ‘Daisy’ a ddefnyddir i ddisgrifio profiadau menyw a gafodd ei chyfweld am ‘Groomed, abused and put in prison:
Rochdale’s untold story’, rhaglen radio gan y BBC a ddarlledwyd ar 14 Gorffennaf 2020. CWJ000001; Daisy 21 Medi 2020
19/10-21/15
27
Daisy 21 Medi 2020 20/14-15
28
Disgrifiwyd profiadau Plentyn A mewn adroddiad Barnardo’s: INQ006436_098 para 2
25
26
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‘Greg’
Yn 12 oed, roedd Greg29 wedi'i feithrin am berthynas amhriodol gan ddyn 26 oed, a ddywedodd
wrtho i ddechrau ei fod yn 18 oed. Roedd y cyswllt cyntaf ar-lein a chyfarfu Greg â'r dyn yn
bersonol ar ôl pythefnos. Dywedodd Greg fod y dyn wedi gwneud iddo deimlo ei fod mewn
perthynas agos. Gwrandawodd ar Greg a chytunodd ag ef pan ddywedodd Greg wrtho ba
mor annheg oedd ei fywyd. Cyflwynodd Greg i oedolion gwrywaidd eraill, a oedd ym marn
Greg yn “yr unig bobl oedd ganddo” a'u bod yn ei hoffi am fod yn ef ei hun. Dechreuon nhw
orchymyn Greg i fynd i wahanol leoedd a chael rhyw gyda dynion eraill, gan dalu am docynnau
trên a theithiau tacsi. Dywedodd Greg fod y gamdriniaeth a brofodd wedi dod yn fwy difrifol a
sadistiaid, wrth iddo gael ei roi mewn sefyllfaoedd cynyddol beryglus.

CS-A1
Roedd CS-A1, merch CS-A2, yn destun camfanteisio rhywiol ar blant. Disgrifiodd CS-A2 geisio
cymorth gan ofal cymdeithasol plant yn 2014 oherwydd pryderon am ymddygiad “heriol” CS-A1.
Roedd CS-A2 yn gofyn am gyngor ar sut i fynd i'r afael â hyn.30 Cymerwyd CS-A1 i ofal maeth
yn 2016 ar sail wirfoddol pan oedd yn 13 oed a chafodd lety mewn 14 o leoliadau gwahanol,
ac yn ystod y cyfnod hwnnw daeth yn ddioddefwr camfanteisio’n rhywiol ar blant, gan gynnwys
cymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol gyda gwrywod hŷn a chyfathrebu rhywiol gyda
chyflawnwyr.31 Daethpwyd o hyd iddi mewn ystafelloedd gwesty ar sawl achlysur yn 2018
gydag oedolyn gwrywaidd. Roedd CS-A2 o'r farn bod tystiolaeth ddigidol yn awgrymu bod
cyfathrach rywiol wedi digwydd. Fodd bynnag, ni chafodd unrhyw gyhuddiadau eu dwyn.32
Roedd CS-A2 o’r farn bod lleoliadau ei merch yn “hollol amhriodol”. Cyflwynodd un o'r merched
y lleolwyd CS-A1 gyda nhw i rwydwaith o gamdrinwyr hŷn.33 Mynegodd CS-A2 rwystredigaeth
ynghylch yr amser a gymerodd yr awdurdod lleol i werthfawrogi natur y risg i CS-A1:
“mae'n eironig, er bod y gweithwyr proffesiynol wedi dod i'r casgliad o'r diwedd bod CS-A1
ar drothwy risg digonol o [camfanteisio'n rhywiol ar blant], yn anffodus, yn ôl pob tebyg,
mae'n debyg ei bod eisoes wedi cael ei cham-drin erbyn y pwynt hwn”.34
Cyfeiriodd CS-A2 hefyd at y trawma yr oedd hi a’i gŵr wedi’i ddioddef wrth iddynt wylio’n
ddiymadferth wrth i’w merch gael ei chamfanteisio’n rhywiol a’i cham-drin. Teimlai fod yna
adegau y cafodd hi a'i gŵr eu portreadu mewn golau negyddol heb unrhyw ddiben amlwg.35
Ei phrofiad hi oedd nad yw rhieni fel hi yn gwybod sut i godi pryderon pan fyddant yn codi
oherwydd nad yw'r llwybr at godi pryderon wedi'i nodi'n glir iddynt, yn enwedig ar adeg o
helbul. Disgrifiodd ei chwnsler y broses fel y ganlyn:
“yn debycach i we dryswch y bu'n rhaid i CS-A2 a'i gŵr lywio a dyfalbarhau â hi yn hytrach
na llwybr clir i'w ddilyn er mwyn gallu mynegi eu pryderon gwirioneddol am yr hyn oedd yn
digwydd i'w merch”.36

Ffugenw yw ‘Greg’ ar gyfer plentyn y disgrifiwyd ei brofiadau mewn astudiaeth a ariannwyd gan Nuffield Foundation:
INQ006463
30
CS-A2 25 Medi 2020 5/14-22
31
CS-A2 25 Medi 2020 5/14-7/25
32
CS-A2 25 Medi 2020 50/19-25
33
CS-A2 25 Medi 2020 8/5-21
34
CS-A2 25 Medi 2020 15/7-16/11
35
INQ006363_003
36
INQ006363_001-003
29
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A.1: Cefndir i’r ymchwiliad
1. Mae camfanteisio'n rhywiol ar blant yn fath arbennig o gam-drin plant yn rhywiol.
Yn gyffredinol, mae'n digwydd y tu allan i'r teulu ac mae'n golygu bod plant yn cael eu gorfodi,
eu rheoli, eu paratoi, eu trin neu eu twyllo i weithgarwch rhywiol. Mae llawer o blant sy’n
destun camfanteisio yn dioddef ymosodiad rhywiol neu’n cael eu treisio dro ar ôl tro,
dros fisoedd neu flynyddoedd. Mae cyflawnwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant fel arfer
yn ddynion sy’n oedolion, yn gweithredu gyda’i gilydd.
2. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae nifer o erlyniadau arwyddocaol wedi cynyddu
ymwybyddiaeth y cyhoedd o gamfanteisio’n rhywiol ar blant.
2.1. Ym mis Tachwedd 2010, cafwyd pum dyn yn euog o droseddau rhyw yn erbyn
merched rhwng 12 ac 16 oed yn Rotherham a'u carcharu am rhwng 4 ac 11 mlynedd.
2.2. Yn yr un mis, cafwyd 11 o ddynion yn euog o droseddau yn ymwneud â
chamfanteisio’n rhywiol ar blant yn Swydd Derby. Derbyniodd y ddau brif droseddwr
ddedfrydau carchar o 8 ac 11 mlynedd yn y drefn honno.
2.3. Rhwng 2008 a 2010, ar ôl Ymgyrch Lakeland, cafwyd tri dyn yn euog o gamfanteisio’n
rhywiol ar blant yng Nghernyw. Credwyd eu bod yn camfanteisio’n rhywiol ar tua 30 o
ferched ifanc. Dedfrydwyd y prif gyflawnwr i 14 mlynedd o garchar.
2.4. Ym mis Mai 2012, ar ddiwedd Ymgyrch Span, cafwyd naw dyn o Rochdale ac Oldham
yn euog o droseddau’n ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar blant. Cafodd y diffynyddion
eu carcharu am rhwng 4 ac 19 mlynedd.
2.5. Ym mis Mehefin 2013, daeth Ymgyrch Bullfinch i ben gyda chollfarnau i saith dyn o
Rydychen am droseddau yn ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar blant a oedd yn cynnwys
treisio plentyn o dan 13 oed, masnachu mewn pobl at ddibenion puteindra neu fasnachu
mewn pobl yn y DU ar gyfer camfanteisio rhywiol ac annog puteindra plant. Cafodd dau
ddiffynnydd eu carcharu am 7 mlynedd a chafodd pump ddedfrydau oes gyda thymhorau
lleiaf rhwng 12 ac 20 mlynedd.
2.6. Yn 2014, cafwyd 13 o ddynion yn euog o gamfanteisio’n rhywiol ar blant ym
Mryste ar ddiwedd Ymgyrch Brooke, gan arwain at ddedfrydau carchar o rhwng 18 mis
ac 13 mlynedd.
3. Dilynwyd yr erlyniadau hyn gan adroddiad yn 2014, Ymchwiliad Annibynnol i Gamfanteisio’n
Rhywiol ar Blant yn Rotherham 1997-2013 (gan Gadeirydd yr Ymchwiliad hwn), a nododd fod
o leiaf 1,400 o blant a phobl ifanc yn Rotherham wedi cael eu cam-drin neu wedi dioddef
camfanteisio arnynt yn rhywiol dros fwy na degawd. Nododd “fethiannau ar y cyd” gan yr
awdurdod lleol a bod yr heddlu’n ystyried “llawer o blant sy’n ddioddefwyr gyda dirmyg” ac
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wedi methu “a gweithredu ar eu cam-drin fel trosedd”.37 Dangosodd adroddiad pellach gan
Ms (y Fonesig bellach) Louise Casey CB yn 2015, Myfyrdodau ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant,
fod llawer yn Rotherham wedi parhau i wadu maint y broblem ac nad oedd digon o gamau
wedi’u cymryd i atal y cam-drin. Ailadroddodd:
“mae angen cyfeirio ymdrechion at gyflawnwyr er mwyn canfod, atal ac amharu ar y
cam-drin hwnnw yn y camau cynharaf yn ogystal ag erlyn cyflawnwyr unigol i sicrhau eu
bod yn wynebu grym llawn y system cyfiawnder troseddol am eu troseddau aflan”.38

4. Ers hynny, bu ymchwiliadau mawr pellach gan yr heddlu, gan gynnwys:
• Llwyddodd Ymgyrch Clover, ymchwiliad gan Heddlu De Swydd Efrog a oedd ar y gweill
ar adeg ymchwiliad Rotherham, i gasglu momentwm yn dilyn cyhoeddi'r adroddiad.
Daeth i ben yn gynnar yn 2017 gyda phedwar achos lle cafwyd 21 o droseddwyr yn
euog o droseddau lluosog, gan gynnwys treisio, cam-garcharu a chyfathrach rywiol â
phlant dan 13 oed. Dedfrydwyd un o'r prif gyflawnwyr i 35 mlynedd o garchar.
• Fe wnaeth Heddlu De Swydd Efrog hefyd wahodd yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol
(NCA) i gynnal ymchwiliad annibynnol i gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn Rotherham.
Dechreuodd yr NCA Ymgyrch Stovewood, sy'n dal i fod yn weithredol. Hyd yma,
mae 20 o unigolion wedi’u dyfarnu’n euog o ganlyniad i’r ymgyrch hon ac wedi cael
dedfrydau carchar yn amrywio o 2 flynedd i fwy nag 20 mlynedd.
• Yn 2017, cafwyd 17 o ddynion ac un ddynes yn euog o gamfanteisio’n rhywiol ar ferched
yn Newcastle o ganlyniad i Ymgyrch Sanctuary a’u dedfrydu i rhwng 4 ac 20 mlynedd
o garchar.
• Yn 2019, cafwyd naw dyn yn euog o gamfanteisio'n rhywiol ar ferched yn Bradford,
a chafodd saith ohonynt ddedfrydau carchar o rhwng 17 ac 20 mlynedd.
5. Mae'r llywodraeth wedi ceisio nodi a mynd i'r afael â'r materion y tu ôl i gamfanteisio'n
rhywiol ar blant.39 Dywedodd adroddiad 2015 Mynd i’r Afael â Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant
“na fydd hyn yn cael digwydd eto” a chydnabu:
“Er nad yw graddau llawn y troseddu hwn yn hysbys o hyd, rydym yn gwybod nad yw wedi’i
gyfyngu i un ardal yn unig. Mae unrhyw awdurdod lleol neu heddlu sy’n gwadu bod ganddo
broblem, neu’n meddwl ei fod yn digwydd yn rhywle arall yn unig, yn anghywir.”40

6. Gyda rheibwyr ar-lein yn gynyddol yn defnyddio ffonau symudol a dyfeisiau eraill yn ogystal
â chyfryngau cymdeithasol neu apiau canlyn i dargedu plant, mae'r risgiau i blant yn newid yn
gyson. Mae hyn yn gofyn am ddealltwriaeth o'r mater ac i ymateb asiantaethau statudol fod
yn ddynamig.
7. Ym mis Ionawr 2021, cyhoeddodd y llywodraeth ei Strategaeth Mynd i’r Afael â Cham-drin Plant
yn Rhywiol, a oedd yn nodi rhai mesurau penodol gyda’r nod o dargedu camfanteisio’n rhywiol ar
blant mewn grŵp. Gwnaeth ymrwymiad:
“Trwy fuddsoddi yng nghudd-wybodaeth yr heddlu a dadansoddi camfanteisio, byddwn yn
gwella polisi’r llywodraeth ac yn llywio ymatebion ar lefel leol.”41

Independent Inquiry into Child Sexual Exploitation in Rotherham 1997–2013, Alexis Jay OBE, 21 Awst 2014, NAP000053_035
INQ006500_003
39
HOM003378_051-052 para 191-195
40
ADC000023_003 para 3
41
INQ006448_007 para 7
37

38
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8. Mae'n amlwg o'r ymchwiliad hwn fod gwelliannau o'r fath yn angenrheidiol. Fel y nodir yn
yr adroddiad hwn, mae camfanteisio’n rhywiol ar blant gan grwpiau yn llawer ehangach nag a
nodir ar hyn o bryd gan ddata. Mae awdurdodau lleol a heddluoedd wedi methu â chadw i
fyny â natur newidiol y niwed hwn.
9. Roedd yr ymchwiliad hwn yn ystyried meysydd nad ydynt eisoes wedi bod yn destun
ymchwiliadau i gamfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau (fel Rotherham, Rochdale a
Rhydychen) a gafodd lawer o gyhoeddusrwydd. Mae’r achosion hynny wedi’u harchwilio’n fanwl
drwy’r llysoedd troseddol, yn ogystal ag mewn adolygiadau o achosion difrifol ac ymchwiliadau
ac archwiliadau eraill. Gan adeiladu ar ddadansoddiadau blaenorol, canolbwyntiodd yr
ymchwiliad hwn ar ystod o ardaloedd daearyddol yn ogystal ag ymatebion i gamfanteisio rhywiol
ar nifer o blant unigol, gan archwilio arferion diweddar a chyfredol er mwyn deall yn well y
math llechwraidd hwn o gam-drin plant. Mae wedi dangos bod grwpiau neu rwydweithiau yn
camfanteisio’n rhywiol ar blant yn eang. Nid yw’n broblem a wynebir gan nifer fach o drefi yng
nghanolbarth Lloegr a gogledd Lloegr yn unig.
10. Mae'r farn hon wedi'i hatgyfnerthu ers diwedd y gwrandawiadau cyhoeddus yn yr
ymchwiliad hwn. Ym mis Mai 2021, datgelodd adroddiad ymchwiliol gan bapur newydd The Times
fethiannau yn y modd yr oedd nifer o heddluoedd ac adrannau gwasanaethau cymdeithasol yn
ymdrin â phlant yr adroddwyd eu bod ar goll tra mewn perygl o gamfanteisio rhywiol.42 Ym mis
Gorffennaf 2021, cyhoeddodd Partneriaeth Diogelu Bradford Child Sexual Exploitation Thematic
Child Safeguarding Practice Review. Canfu hwn, er y bu gwelliannau sylweddol mewn arfer ers
yr ymateb i’r achosion nad oeddent yn ddiweddar o gamfanteisio’n rhywiol ar blant, nad oedd
yr holl ddysgu wedi’i ymgorffori’n llawn mewn ymarfer. Er enghraifft, nid oedd risg bob amser
yn cael ei nodi pan ddylai fod; defnyddid iaith amhriodol yn achlysurol; ac roedd enghreifftiau o
blant yn cael eu rhoi mewn lleoliadau na allai ddiwallu eu hanghenion.43

A.2: Methodoleg
11. Wrth baratoi ar gyfer yr archwiliad hwn, adolygodd yr Ymchwiliad nifer o erlyniadau ar
raddfa fawr yng Nghymru a Lloegr, a nifer sylweddol o adolygiadau, ymholiadau ac adroddiadau
a gyhoeddwyd yn flaenorol yn ymwneud â chamfanteisio'n rhywiol ar blant gan rwydweithiau.
Ystyriwyd mwy na 400 o argymhellion blaenorol, fel y’u crynhoir gan Rwydwaith y Gweithgor
Cenedlaethol (NWG) (rhwydwaith cenedlaethol sy’n cynnig cyngor a chymorth i’r rhai sy’n
gweithio gyda phlant sy’n dioddef camfanteisio rhywiol), yn ogystal â’r rhai sy’n deillio o
adroddiadau ac ymholiadau diweddar eraill.44 Cafwyd llawer iawn o wybodaeth bellach gan
sampl o ardaloedd awdurdodau lleol a sefydliadau ar ystod eang o faterion, gan gynnwys yr
ystod o wasanaethau a ddarperir i ddioddefwyr a’r rhai sydd mewn perygl o gamfanteisio’n
rhywiol ar blant, hyfforddiant, ymwybyddiaeth a goruchwyliaeth staff, arweinyddiaeth,
llywodraethu ac atebolrwydd.
12. Ar ddiwedd yr ymarfer cwmpasu hwnnw, nododd yr Ymchwiliad wyth thema i ganolbwyntio
arnynt yn ystod yr ymchwiliad hwn:
• proffilio problemau (h.y. coladu data a gwybodaeth i roi darlun o natur a graddau
camfanteisio'n rhywiol ar blant mewn ardal benodol) ac amharu ar y sawl a ddrwgdybir a
chyflawnwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant;
‘Police “failing to protect” thousands of girls at risk of sexual abuse’, The Times 27 Mai 2021, INQ006484; ‘Police “covered
up” failings on child sex cases’, The Times 27 Mai 2021, INQ006495
43
Child Sexual Exploitation Thematic Child Safeguarding Practice Review, Claire Hyde, Gorffennaf 2021, INQ006555
44
INQ006286 – mae gan y rhwydwaith NWG 14,500 o aelodau o ystod eang o asiantaethau statudol a gwirfoddol. Gweler
Rhestr o adroddiadau sydd ar gael i'r cyhoedd sy'n berthnasol i’r ymchwiliad
42
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• empathi a phryder am blant sy'n ddioddefwyr;
• asesu risg, amddiffyn rhag niwed a chanlyniadau i blant;
• plant sydd ar goll, cyfweliadau dychwelyd adref a phlant mewn gofal;
• dioddefwyr gwrywaidd;
• plant ag anableddau;
• gweithio mewn partneriaeth rhwng asiantaethau sy'n gyfrifol am fynd i'r afael â
chamfanteisio'n rhywiol ar blant; ac
• archwilio, adolygu a gwella perfformiad.
13. Er mwyn hwyluso ymchwiliad ac asesiad manwl o’r wyth thema a restrir uchod, yn ogystal
â thynnu ar wybodaeth ehangach am gamfanteisio’n rhywiol ar blant yng Nghymru a Lloegr,
dewisodd yr Ymchwiliad chwe ardal awdurdod lleol fel ardaloedd astudiaethau achos:
• Cyngor Sir Durham (Durham) yn cwmpasu 862 milltir sgwâr yng Ngogledd-ddwyrain
Lloegr, gan gynnwys dinas Durham, Chester-le-Street, Newton Aycliffe, Consett a
Peterlee. Dyma'r 50fed (o 151) awdurdod lleol mwyaf difreintiedig yn Lloegr.
• Mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe (Abertawe) yn ymgorffori tua 150 milltir sgwâr o
Ucheldiroedd Lliw i Benrhyn Gŵyr wledig yn y gorllewin, i ddinas Abertawe a'r ardaloedd
maestrefol cysylltiedig. Mae ganddi gyfran ychydig yn uwch o ardaloedd difreintiedig na
Chymru gyfan.45
• Mae Cyngor Sir Swydd Warwig (Swydd Warwig) yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr,
yn cynnwys pum ardal a bwrdeistref Gogledd Swydd Warwig, Nuneaton a Bedworth,
Rugby, Stratford a Warwig. Dyma'r 119eg awdurdod lleol mwyaf difreintiedig yn Lloegr.
• Mae Cyngor St Helens (St Helens) yn fwrdeistref fetropolitan o fewn Glannau Mersi.
Dyma'r 32ain awdurdod lleol mwyaf difreintiedig yn Lloegr a'r wythfed mwyaf
difreintiedig o ran amddifadedd iechyd ac anabledd.
• Mae Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain (Tower Hamlets) yn Nwyrain Llundain
yn cwmpasu llawer o'r “East End” traddodiadol. Dyma’r 23ain awdurdod lleol mwyaf
difreintiedig yn Lloegr, gyda 57 y cant o blant yn byw mewn tlodi.
• Mae Cyngor Dinas Bryste (Bryste) yn cwmpasu dinas fwyaf De-orllewin Lloegr.
Dyma'r 59fed awdurdod lleol mwyaf difreintiedig yn Lloegr.46
14. Dewiswyd y chwe ardal astudiaeth achos hyn er mwyn galluogi'r Ymchwiliad i ystyried ystod
o nodweddion, gan gynnwys maint, demograffeg, daearyddiaeth a nodweddion cymdeithasol,
ac i ddangos gwahanol bolisïau, arferion a pherfformiad ar y themâu a ddewiswyd.

45
46

INQ005240_006
INQ006458
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Tabl 1: Trosolwg o chwe ardal yr astudiaeth achos
Durham

Abertawe

Swydd Warwig

St Helens

Tower
Hamlets

Bryste

Poblogaeth plant a

530,094

246,993

577,933

180,585

324,745

463,377

Nifer y plant
mewn gofalb

914

565

754

496

307

623

Cyfradd plant
mewn gofal fesul
10,000 o blantc

90 o bob
10,000

117 o bob
10,000

64 o bob
10,000

135 o bob
10,000

42 o bob
10,000

66 o bob
10,000

Fel yng nghanol 2019: INQ006462; b Fel ym mis Mawrth 2020: Ffigurau awdurdodau lleol Lloegr, INQ006572; Ffigurau
awdurdodau lleol Cymru, INQ006439; Cyfanswm Lloegr: 80,080 o blant, INQ006485; Cyfanswm Cymru: 7,170 o blant,
INQ006439; c Fel yng nghanol mis Mawrth 2020: Cyfraddau awdurdodau lleol Lloegr, INQ006572; Cyfraddau awdurdodau
lleol Cymru wedi eu cyfrifo yn defnyddio amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn 2019, INQ006439; Cyfradd ar gyfer
Lloegr: 67 fesul 10,000 o blant, INQ006485; Cyfradd ar gyfer Cymru: 114 fesul 10,000 o blant, INQ006571
a

15. Er mwyn deall yn well brofiadau plant sy’n dioddef camfanteisio rhywiol ar hyn o bryd
(neu’n ddiweddar iawn) gan rwydweithiau, adolygodd yr Ymchwiliad hefyd sampl o brofiadau
plant unigol ar draws y chwe ardal, gan ddewis cyfanswm o 33 o achosion (gan gynnwys o
leiaf un bachgen neu ddyn ifanc o bob ardal) i’w dadansoddi’n agosach. Dewiswyd plant yr
astudiaeth achos gan yr Ymchwiliad ar y sail:
• bod tystiolaeth y camfanteisiwyd yn rhywiol ar y plentyn dan sylw gan rwydwaith o
fewn diffiniad yr Ymchwiliad;
• bod yr asiantaethau statudol lleol yn gwybod am y camfanteisio yn ddiweddar, a
ddiffiniwyd gan yr Ymchwiliad ar neu ar ôl Ebrill 2018; ac
• bod amgylchiadau ac ymatebion sefydliadol y plentyn yn ymddangos i fod yn arddangos
un neu fwy o'r wyth thema a ddewiswyd ar gyfer yr ymchwiliad hwn.47
Cafodd yr Ymchwiliad y deunydd sydd gan yr awdurdod lleol a'r heddlu perthnasol ar bob un
o'r plant hyn. Bu tystion o'r awdurdodau lleol a heddluoedd yn ateb cwestiynau am y plant yn y
gwrandawiad cyhoeddus. Roedd y dystiolaeth hon yn rhoi cipolwg ar y bygythiadau a’r peryglon
yr oedd rhai o’r plant hyn yn eu hwynebu a sut yr ymatebodd yr asiantaethau perthnasol iddynt,
yng nghyd-destun y themâu a ddewiswyd.

16. Roedd y rhan fwyaf o ardaloedd yr astudiaethau achos wedi cychwyn gwelliannau ar ôl
cael gwybod am eu dewis a'r themâu i'w harchwilio. Mae hyn i'w groesawu ond mae'n anochel
yn codi'r cwestiwn faint o waith gwella ym maes camfanteisio'n rhywiol ar blant fyddai wedi
digwydd heb archwiliad yr Ymchwiliad.
17. Cynhaliwyd gwrandawiad cyhoeddus yr Ymchwiliad dros 11 diwrnod rhwng 21 Medi 2020
a 29 Hydref 2020. Roedd hwn yn wrandawiad rhithwir, o ystyried y cyfyngiadau sy'n deillio
o'r pandemig COVID-19. Clywodd yr Ymchwiliad gan achwynwyr, academyddion, awdurdodau
lleol, swyddogion heddlu, cynrychiolwyr y sector gwirfoddol, swyddogion y llywodraeth, a
chynrychiolwyr o grwpiau cymorth i ddioddefwyr ac ymgyrchu. Ceir disgrifiad manwl pellach
o'r fethodoleg ar gyfer yr archwiliad hwn yn Atodiad 1.

47

Gwrandawiad rhagarweiniol 15 Ionawr 2020 17/13-18/8
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A.3: Terminoleg a chyfeiriadau
18. Mae'r term 'CSE' yn cael ei ddefnyddio'n aml gan ymarferwyr fel talfyriad ar gyfer
camfanteisio'n rhywiol ar blant. Yn yr adroddiad hwn, nid ydym yn defnyddio’r acronym hwn,
ac eithrio wrth ailadrodd geiriau a ddefnyddir mewn tystiolaeth neu mewn cofnod.
19. Cyfeirir at y rhai sydd wedi gwneud honiad o gam-drin fel ‘achwynwyr’ a lle mae camdrinwyr
wedi’u dyfarnu’n euog (neu lle mae ffaith y cam-drin wedi’i sefydlu’n ffurfiol mewn rhyw ffordd
arall) cyfeirir atynt fel ‘dioddefwyr a goroeswyr’.
20. I gydnabod y graddau amrywiol o drefniadaeth a all nodweddu camfanteisio’n rhywiol ar
blant lle mae cysylltiadau rhwng troseddwyr, defnyddir y termau ‘grwpiau’ neu ‘rhwydweithiau’
yn yr adroddiad hwn. Nid yw cwmpas yr ymchwiliad wedi newid ond mae'r term 'rhwydwaith
cyfundrefnol' yn cael ei osgoi.
21. Mae gan awdurdodau lleol, trwy gyfarwyddwyr gwasanaethau plant, gyfrifoldeb statudol
am arweinyddiaeth, strategaeth ac effeithiolrwydd gwasanaethau plant, gan gynnwys sicrhau
darpariaeth gwasanaethau i fynd i'r afael ag anghenion plant a phobl ifanc.48 Drwy gydol yr
adroddiad hwn, cyfeirir at staff mewn awdurdodau lleol sydd â chyfrifoldeb statudol am blant
fel 'gofal cymdeithasol plant'. Hyd at 2006, roedd y gwaith hwn yn cael ei wneud gan adrannau
gwasanaethau cymdeithasol ac yna gan adrannau gwasanaethau plant newydd. Defnyddir y
term 'gofal cymdeithasol plant' drwyddo draw er cysondeb.
22. Gan fod gofal cymdeithasol yn swyddogaeth ddatganoledig, mae gan Gymru a Lloegr
wahanol fframweithiau deddfwriaethol, polisïau, gweithdrefnau a strwythurau goruchwylio
ar lefel y llywodraeth ac awdurdod lleol. Mewn cyferbyniad, nid yw materion cyfiawnder
troseddol wedi'u datganoli i raddau helaeth.49
23. Ers 2018/19, mae partneriaethau lleol diogelu plant, ledled Lloegr, wedi bod yn gyfrifol ar
lefel leol am gydgysylltu gwasanaethau diogelu a lles, gan nodi ac ymateb i anghenion plant.50
Roedd y rhain yn disodli byrddau lleol diogelu plant (LSCBs).51
24. Yng Nghymru, mae Byrddau Lleol Diogelu Plant yn parhau i fod yn gyfrifol am gytuno ar
sut y dylai’r gwahanol wasanaethau a grwpiau proffesiynol gydweithio i ddiogelu plant ac am
wneud yn siŵr bod trefniadau’n gweithio’n effeithiol i sicrhau canlyniadau gwell i blant a phobl
ifanc.52 Mae Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol yng Nghymru hefyd, sydd â dyletswydd
i roi cymorth a chyngor i Fyrddau Lleol Diogelu Plant, adrodd ar ddigonolrwydd trefniadau
diogelu a gwneud argymhellion ar gyfer gwella.53
25. Lle cyfeirir at ‘weithwyr proffesiynol’ sy'n gweithio ym maes camfanteisio'n rhywiol ar
blant, mae hyn yn golygu'r rhai sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol plant, heddluoedd
neu wasanaethau gofal iechyd. Dyma'r tair asiantaeth sylfaenol sy'n gweithio yn y maes hwn.
26. Mae gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc (CYPMHS) bellach yn cael ei
ddefnyddio fel term ar gyfer yr holl wasanaethau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc
sy'n cael anawsterau gyda'u hiechyd meddwl neu eu lles. Defnyddir y term hŷn ar gyfer
Gweler adran 18(1) Deddf Plant 2004
WGT000464_001 para 4
50
Gweler, er enghraifft, INQ005012_001-002 para 1–2
51
Deddf Plant a Gwaith Cymdeithasol 2017, Deddf Plant 2004 (fel y’i diwygiwyd) a Chydweithio i Ddiogelu Plant 2018,
NAP000035
52
INQ005240_001 para 1-2
53
INQ006490
48
49
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gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed (CAMHS) yn gyffredinol yn yr adroddiad hwn,
gan gyfeirio at brif wasanaethau iechyd meddwl cymunedol arbenigol y GIG sydd bellach yn
cael eu darparu o fewn y CYPMHS ehangach. CAMHS oedd yr acronym a ddefnyddiwyd amlaf
yn neunydd yr astudiaethau achos.

27. Mae cyfeiriadau yn yr adroddiad hwn fel ASP000434 ac ASP000434_007 yn gyfeiriadau
at ddogfennau neu dudalennau penodol o ddogfennau sydd wedi'u nodi fel tystiolaeth ac sydd
i'w gweld ar wefan yr Ymchwiliad. Mae cyfeiriad fel ‘CS-A12 22 Medi 2020 3-4’ yn perthyn i
drawsgrifiad y gwrandawiad sydd hefyd ar gael ar y wefan – mae’r cyfeiriad penodol hwnnw at
dystiolaeth CS-A12 ar 22 Medi 2020 ar dudalennau 3–4 o drawsgrifiad y diwrnod hwnnw.
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Natur a graddfa
camfanteisio’n rhywiol ar
blant gan rwydweithiau
B.1: Cyflwyniad
1. Fe wnaeth camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau achosi ffieidd-dod ymhlith
y cyhoedd pan gafodd ei ddatgelu rai blynyddoedd yn ôl. Rhoddodd llywodraeth y dydd
flaenoriaeth i'r ymateb sefydliadol i'r datgeliadau. Er gwaethaf hyn, mae’n amlwg bod
camfanteisio'n rhywiol ar blant gan grwpiau o gamdrinwyr cysylltiedig yn parhau i fod yn
eang, i raddau mwy nag y mae ystadegau swyddogol yn ei ddangos.
2. Mae'r troseddau a gyflawnir yn erbyn plant yn y cyd-destun hwn yn cynnwys treisio gweiniol,
geneuol a rhefrol, ymosodiad trwy dreiddio ac ymosodiadau rhywiol eraill. Mae cyflawnwyr yn
dod o hyd i ffyrdd newydd, gan gynnwys trwy dechnoleg, i baratoi a diraddio plant sy'n iau byth.
Mae’r math hwn o gamfanteisio'n cael effeithiau niweidiol iawn ar blant a’u teuluoedd.

B.2: Profiadau plant o gamfanteisio rhywiol
3. Fe wnaethom glywed a darllen tystiolaeth ddirdynnol o gamfanteisio'n rhywiol ar blant
gan rwydweithiau, gan gynnwys tystiolaeth uniongyrchol gan nifer o achwynwyr, dioddefwyr
a goroeswyr, a ddisgrifiodd eu profiadau rhwng oddeutu 2003 a 2011. Er na chlywodd yr
Ymchwiliad yn uniongyrchol gan y 33 o blant yn yr astudiaeth achos, fe wnaeth tystiolaeth
yr awdurdod lleol a’r heddlu yn ymwneud â nhw roi cipolwg ar eu profiadau, a oedd yn fwy
diweddar, yn dyddio o oddeutu mis Ebrill 2018.
4. Roedd llawer o'r plant wedi profi esgeulustod gan rieni, camddefnyddio sylweddau, trais
domestig a chwalfa deuluol.
4.1. Adlewyrchwyd y themâu hyn yn y dystiolaeth gan CS-A12, CS-A371, CS-A372,
CS-A373 a CS-A435, y mae eu profiadau wedi’u nodi yn y portreadau Pen.
Roeddent hefyd yn amlwg ym mhrofiadau plant yr astudiaethau achos.
4.2. Roedd gan CS-A24 hanes teuluol a adroddwyd o alcohol a cham-drin domestig, gan
gynnwys ei mam yn ei tharo. Yn 2018, pan oedd yn 14 oed, ystyriwyd ei bod mewn perygl
mawr o gamfanteisio rhywiol, ar ôl datgelu pump neu chwech o “bartneriaid rhywiol” dros
y tair blynedd flaenorol a oedd yn 11 i 16 oed. Roedd hi hefyd yn mynd ar goll yn aml ac
roedd yn cysylltu â nifer o ddynion a allai ei rhoi mewn perygl.54
4.3. Roedd plentyndod CS-A25 yn cynnwys trais teuluol, cam-drin alcohol, cam-drin
rhywiol ac esgeulustod. Roedd hi’n byw rhwng cartrefi perthnasau tra’n cael ei hystyried
yn risg uchel o ddioddef camfanteisio rhywiol. Ystyriwyd ei bod mewn perygl o gael ei
chamfanteisio’n rhywiol rhwng Gorffennaf a Thachwedd 2018, ar ôl cael ei riportio fel
54

26

CS-A24 24 Medi 2020 28/15-31/7

Natur a graddfa camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau

rhywun ar goll dro ar ôl tro, yn cysylltu â merched eraill a oedd mewn perygl o gamfanteisio
rhywiol, ac yn mynychu partïon gydag oedolion hŷn lle roedd cyffuriau’n cael eu cyflenwi
a’u cymryd. Yn ystod y cyfnod hwn, adroddodd am ymddygiad rhywiol niweidiol gan dri
bachgen a arweiniodd at ymchwiliad gan yr heddlu. Wedyn cymerwyd hi i ofal yn 2019
ond ym mis Hydref 2019 roedd yn dal i gael ei rhestru fel bod mewn perygl o ddioddef
camfanteisio rhywiol.55

4.4. Roedd CS-A221 wedi bod ar y Gofrestr Amddiffyn Plant yn flaenorol oherwydd trais
domestig a chamddefnyddio alcohol gan rieni. Yn 2019, cafodd ei gamfanteisio’n rhywiol
gan droseddwr rhyw cofrestredig a wnaeth gyfeillio a pharatoi’r plentyn a’i deulu.56
4.5. Ystyriwyd bod CS-A26 yn wynebu risg uchel o gamfanteisio yng nghartref un o’i rhieni,
a oedd wedi gwahanu, oherwydd camddefnyddio cyffuriau a phartïon a fynychwyd gan
lawer o oedolion, yr oedd rhai ohonynt yn camddefnyddio cyffuriau.57 Cafodd ei lleoli mewn
cartref preswyl lle roedd yn parhau i fynd ar goll ac roedd pryderon parhaus ei bod yn dal
i ddioddef camfanteisio.58
4.6. Adroddwyd bod gan CS-A22 gefndir anodd, gyda hanes o drais yn y teulu. Cafodd
sawl achos o fynd ar goll a chafodd ei chymryd i ofal yn 2017 yn 13 oed. Mae'r dystiolaeth
yn dangos ei bod wedi dioddef ymosodiadau rhywiol rhwng 2018 a 2019.59
5. Roedd CS-A12, CS-A317 a thua hanner plant yr astudiaethau achos wedi bod mewn gofal.
5.1. Cymerwyd rhai i ofal am resymau nad oeddent yn gysylltiedig â chamfanteisio’n
rhywiol ar blant ac yna daethant yn ddioddefwyr camfanteisio rhywiol. Cymerwyd CS-A77
i ofal yn 2015, pan oedd yn 14 neu 15 oed. Pan oedd yn 17 oed, defnyddiwyd tactegau
plismona cudd i nodi pobl yr amheuwyd eu bod yn camfanteisio arni, ac o ganlyniad
arestiwyd nifer o bobl a rhoddwyd Hysbysiadau Rhybudd Cipio Plant (CAWNs) iddynt.
Ar ddiwedd 2018, ystyriodd asesiad fod bywyd CS-A77 o bosibl mewn perygl oherwydd
ystod o ffactorau, gan gynnwys camfanteisio rhywiol, problemau iechyd meddwl heb eu
rheoli a risg o glefydau a drosglwyddir yn rhywiol.60
5.2. Cymerwyd eraill i ofal neu cawsant eu gosod mewn lleoliadau gadael gofal y tu allan
i'r ardal neu arbenigol mewn ymgais i'w hamddiffyn rhag cyflawnwyr a thorri'r cylch
camfanteisio rhywiol. Datgelodd CS-A302 gamfanteisio rhywiol gan ddynion lluosog, yn
cynnwys nifer o achosion o dreisio ac ymosodiadau rhywiol, gan gynnwys pan oedd mewn
lleoliadau y tu allan i'r ardal. Pan oedd yn 13 oed, cafodd ei rhoi mewn lleoliad preswyl
arbenigol y tu allan i’r ardal, â’r bwriad o’i gwneud yn llai agored i gamfanteisio rhywiol
ac a wnaeth ymddangos i arwain at ganlyniadau cadarnhaol.61 Dywedwyd bod gangiau
troseddol cyfundrefnol wedi camfanteisio'n rhywiol ar CS-A56 mewn gwahanol rannau
o’r wlad yn 2018, yn 17 oed, ac yna cafodd ei rhoi mewn lleoliad gadael gofal arbenigol y
tu allan i Gymru, lle gellid darparu parhad cymorth. Fodd bynnag, ar ôl iddi ddychwelyd i
Abertawe pan oedd yn 18 oed, er iddi gael cymorth ychwanegol, cafodd ei masnachu a
chamfanteisiwyd yn rhywiol arni.62
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6. Roedd gan fwy nag un rhan o dair o blant yr astudiaethau achos anableddau cymhleth neu
anhwylderau niwroddatblygiadol.
6.1. Roedd CS-A27 yn blentyn mewn gofal yn St Helens. Cafodd ei gamfanteisio’n
rhywiol gyntaf yn 2013 pan oedd yn 13 oed a pharhaodd hyn nes ei fod yn 18 oed.63
Cafodd ddiagnosis o anawsterau dysgu cymedrol ac anhwylder diffyg canolbwyntio
a gorfywiogrwydd (ADHD). Cafodd lety mewn lleoliad preswyl addysg arbennig o
13 oed ymlaen.64
6.2. Adroddwyd bod CS-A216, a gafodd ddiagnosis o anhwylder niwroddatblygiadol,
wedi'i symud o amgylch trefi yn ei hardal leol at ddiben camfanteisio rhywiol a chafodd
alcohol ei gyflenwi iddi, gan ei gwneud yn arbennig o agored i gam-drin rhywiol yn y
cyfnod 2016 i 2018. Cafodd ei gwahardd yn barhaol o'r ysgol cyn cael ei hatgyfeirio at
wasanaethau iechyd meddwl ar ôl digwyddiad hunan-niweidio difrifol.65
6.3. Cafodd CS-A300, a gafodd ddiagnosis o anhwylder niwroddatblygiadol, ei baratoi
a'i gamfanteisio'n rhywiol gan oedolion gwrywaidd. Roedd dyn wedi mynd ag ef i fflat
lle roedd dau oedolyn gwrywaidd wedi ymosod yn rhywiol arno. Arestiwyd un o'r
troseddwyr honedig ond fe'i rhyddhawyd tra'n aros am ymchwiliad.66
7. Defnyddiwyd alcohol a/neu gyffuriau fel modd o baratoi a gorfodi llawer o'r plant y manylir
ar eu profiadau yn y Portreadau Pen. Adlewyrchwyd y thema hon yn y dystiolaeth am blant
yr astudiaethau achos. Roedd partïon a fynychwyd gan blant ac oedolion yn ffordd gyffredin
o gyflenwi alcohol a chyffuriau i blant. Nid oedd datgeliadau gan blant eu bod wedi dioddef
ymosodiad a threisio yn y digwyddiadau hyn yn anghyffredin. Roedd y digwyddiadau hyn
hefyd yn fodd o’u cyflwyno i rwydwaith ehangach o gyflawnwyr. Er enghraifft, mynychodd
CS-A19 bartïon rhwng 2017 a 2018 lle roedd oedolion yn cyflenwi cyffuriau ac alcohol i blant
a dywedodd hi ei bod wedi cael ei threisio mewn cyfeiriad cysylltiedig. Cafodd un person ei
gyhuddo cyn i'r achos gael ei ddirwyn i ben ac yna ei adfer gan Wasanaeth Erlyn y Goron fel
rhan o ymchwiliad ehangach.67 Pan aeth CS-A29 ar goll o'r cartref plant y cafodd ei lleoli ynddo,
cyflenwyd cyffuriau ac alcohol iddi. Camfanteisiwyd yn rhywiol arni rhwng 13 a 15 oed gan
nifer o wrywod hŷn gwahanol.68 Ar ddau achlysur, yn 11 oed yn 2015 ac yn 12 oed yn 2016,
canfuwyd CS-A26 yn feddw yn hwyr yn y nos yng nghwmni oedolion gwrywaidd. Roedd hi
hefyd ar goll o'i chartref yn aml.69 Roedd gan CS-A21 nifer fawr o ddilynwyr ar y cyfryngau
cymdeithasol ac roedd pryderon ei bod yn cael cyffuriau ac alcohol o oedran ifanc.70 Roedd
pryderon bod CS-A77 wedi cael ei gorfodi i gludo llawer iawn o gyffuriau y tu mewn i'w chorff.71
8. Defnyddiwyd dyfeisiau symudol a dyfeisiau electronig eraill mewn nifer o ffyrdd.
8.1. Disgrifiodd CS-A372 gael ei orfodi i wneud rhyw geneuol ar fwy nag 20 o ddynion a
hwn yn cael ei ffilmio.72
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8.2. Gorfodwyd nifer o blant yr astudiaethau achos i gymryd neu rannu delweddau
anweddus gyda dyfeisiau symudol a thynnwyd lluniau ohonynt mewn sefyllfaoedd agos
gydag oedolion a oedd yn eu cam-drin. Gellid defnyddio delweddau anweddus wedyn i
flacmelio neu gywilyddio’r plentyn i gamfanteisio pellach neu weithgareddau troseddol.
Pan oedd rhwng 14 a 15 oed, cafodd CS-A51 ei gorfodi gan ddisgybl arall i anfon lluniau
anweddus a oedd wedi’u dosbarthu, a chafodd ei pharatoi i bwrpas rhyw ar y cyfryngau
cymdeithasol.73 Mae'r dystiolaeth yn awgrymu iddi gael ei pharatoi a'i hecsbloetio'n rhywiol
rhwng 2018 a 2019. Pan oedd yn 15 oed, anogwyd CS-A220 i anfon delweddau anweddus
ohoni ei hun at ddyn 20 oed. Mae'r dystiolaeth yn awgrymu iddi gael ei hecsbloetio'n
rhywiol o leiaf o 15 oed tan ar ôl ei phen-blwydd yn 18 oed, gan gynnwys nifer o
achosion o dreisio yr adroddwyd amdanynt.74
8.3. Roedd llawer o enghreifftiau o gyflawnwyr yn cysylltu â phlant trwy apiau i wneud
oedau ar-lein. Nodwyd bod CS-A71 wedi’i pharatoi ar-lein yn 2017. Yna camfanteisiwyd
arni’n rhywiol gan gyflawnwyr lluosog mewn gwahanol rannau o’r wlad, gyda phlentyn iau
mewn gofal, rhwng 2018 a 2019.75 Roedd nifer o ddioddefwyr gwrywaidd yn gweld apiau
dyddio ar-lein fel ffordd o archwilio eu cyfeiriadedd rhywiol ac roeddent yn amharod i'r
heddlu gymryd camau pellach. Profwyd cam-drin ar-lein a ddatblygodd i gam-drin cyswllt
gan chwech o'r wyth o blant gwrywaidd yn yr astudiaethau achos. Pan oedd yn 15 oed,
cafodd CS-A43 ei gam-drin yn rhywiol yng nghartref dyn yn ei 20au hwyr, a gysylltodd ag
ef trwy'r ap i wneud oedau ar-lein, Grindr. Cysylltodd oedolion gwrywaidd eraill ag ef ar-lein
a chynnig taliad iddo yn gyfnewid am rai mathau o ffotograffau, yn ogystal â chynnig arian
iddo am ryw. Mae’r dystiolaeth yn awgrymu i bobl gamfanteisio’n rhywiol arno dros gyfnod
o bedwar mis rhwng 2018 a 2019.76 Cyfarfu CS-A27 hefyd â dynion ar Grindr a oedd
wedi camfanteisio’n rhywiol arno ac a aeth ymlaen i’w dreisio yn 17 oed.77
9. Roedd trais a chreulondeb yn gyffredin. Dywedodd CS-A371 y byddai ei chamdrinwyr yn
ei bygwth, gan ddweud y bydden nhw’n cael ffrindiau i’w threisio fel gang, yn malu ei ffenestri
a gosod cyffuriau yn ei thŷ. Dywedodd iddi gael ei threisio, ei tharo, ei dyrnu a'i chicio ar sawl
achlysur. Disgrifiodd hefyd gael ei cham-drin yn eiriol gan y dynion, a fyddai’n ei galw’n “gast”
a “slebog dew”.78 Ymhlith plant yr astudiaethau achos, canfuwyd CS-A22 yn 2017 ag anafiadau
a oedd yn awgrymu ymosodiad rhywiol difrifol ar ôl digwyddiad dau ddiwrnod o fynd ar goll.
Cododd yr awdurdod lleol bryderon gyda'r heddlu ei bod wedi cael ei threisio.79 Dywedwyd bod
CS-A216 wedi'i masnachu i dref gyfagos at ddibenion camfanteisio rhywiol ac wedi'i bygwth
ag arf yn 2018.80 Clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth hefyd am y bygythiad o drais yn cael ei
gyfeirio at rieni, gyda phlant yn cael gwybod pe byddent yn riportio eu cam-drin neu'n methu â
chydymffurfio â dymuniadau eu camdrinwyr, byddent hwy neu eu teuluoedd yn cael eu niweidio:
“mae'r bygythiad o drais yno bob amser, oherwydd yn aml yr hyn y mae rhieni'n ei glywed yn
ôl gan eu plentyn a pham y gall y plentyn fod mor ofnus yw bod y sawl sy'n eu cam-drin yn
dweud wrthynt, wyddoch chi, 'Bydda i'n dod a chael – bydda i'n cael eich chwaer neu'n mynd
i gael eich mam'. Felly hyd yn oed os na fydd yn digwydd mewn gwirionedd, mae'r bygythiad y
gallai ddigwydd yn frawychus ynddo'i hun. Dydw i ddim yn credu ein bod ni mewn gwirionedd
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yn gweld cymaint o gam-drin i'r teuluoedd o ran rhoi eu tŷ ar dân - rydym wedi cael un
enghraifft o hynny - rwy'n meddwl ei fod yn fwy o fygythiad yn hytrach nag yn rhywbeth
sy'n digwydd mewn gwirionedd.”81
Dywedodd Ms Vikki McKenna, uwch gydlynydd gwasanaeth yn Catch22 (sy’n darparu
gwasanaethau cymorth yn St Helens), wrthym hefyd “rydym wedi gweld cynnydd mewn trais
tuag at rieni plant y camfanteisir arnynt”.82

10. Roedd anfodlonrwydd ar ymateb yr heddlu i adroddiadau o gamfanteisio yn rhan o lawer o
adroddiadau'r achwynwyr ac yn rhai o brofiadau plant yr astudiaethau achos. Adroddwyd mewn
cyfarfod camfanteisio ar blant fod CS-A27 wedi colli pob ffydd yn y system oherwydd ei fod yn
teimlo y bu methiant i gael euogfarnau i ddau ddyn oedd wedi ei dreisio ar ôl iddynt gyfarfod ar
ap i wneud oedau. Roedd CS-A27 wedi datgelu i'w weithiwr cymdeithasol, yr heddlu a staff lleoli
ei fod wedi bod yn defnyddio ap ar-lein i gwrdd â dynion am ryw.83
11. Cafodd nifer o blant eu hunain eu cyhuddo neu eu dyfarnu'n euog o droseddau a oedd
yn gysylltiedig yn agos â'u camfanteisio rhywiol. Fe wnaeth CS-A12 a ‘Daisy’ ddisgrifio hyn.
Ymhlith plant yr astudiaethau achos, arestiwyd CS-A71 am losgi bwriadol, difrod troseddol ac
ymddygiad bygythiol tuag at staff yn ei lleoliad yn 2019, er ei bod wedi cael diagnosis o
ADHD a bod cyflawnwyr lluosog yn camfanteisio’n rhywiol arni mewn gwahanol drefi.84
12. Thema bellach oedd anfodlonrwydd ar weithredoedd staff mewn cartrefi gofal ac adrannau
gofal cymdeithasol plant. Dywedodd CS-A12 fod staff cartrefi gofal yn gwybod ei bod hi a
phlant eraill (13 neu 14 oed) yn mynd allan gydag oedolion gwrywaidd a bod y dynion hyn yn
camfanteisio’n rhywiol arnynt ac yn rhoi alcohol, cyffuriau ac eitemau eraill iddynt ond nad
oedd y staff yn ymyrryd.85 Disgrifiodd CS-A372 sut oedd ei hachos wedi cael ei gau gan ofal
cymdeithasol plant fwy nag unwaith, er gwaethaf eu gwybodaeth am y risgiau yr oedd yn eu
hwynebu, a chafodd ei beio’n rhannol am hynny.86

B.3: Yr effeithiau ar blant a rhieni
13. Mae camfanteisio rhywiol yn aml yn arwain at blant yn dioddef un neu fwy o’r dilynol:
• canlyniadau iechyd meddwl, gan gynnwys hunan-barch isel, anhwylder ymddygiad,
gorbryder, iselder, anhwylderau bwyta, anhwylder straen ôl-drawmatig (PTSD),
hunan-niweidio ac ymdrechion i gyflawni hunanladdiad;
• effeithiau andwyol ar ymddygiad a datblygiad yn y dyfodol, gan gynnwys gweithgarwch
rhywiol sy'n amhriodol i oedran, camddefnyddio alcohol a chyffuriau, diffyg gallu i
ymddiried mewn eraill a meithrin perthnasoedd, a chymryd rhan wrth erlid pobl eraill yn
rhywiol; a
• goblygiadau iechyd corfforol megis clefydau a drosglwyddir yn rhywiol, beichiogrwydd heb
ei gynllunio a therfyniad posibl, anaf corfforol ac anaf gwenerol.87
Gall rhai o'r effeithiau gymryd amser i amlygu eu hunain ar ôl dod i gysylltiad â'r cam-drin
ddod i ben.88
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14. Roedd adroddiadau’r achwynwyr a’r dystiolaeth yn ymwneud â phlant yr astudiaethau
achos yn dangos effeithiau niweidiol ar blant:
• Rhoddwyd cymaint o gocên ac alcohol i CS-A12 dros gyfnod byr fel na allai ei “hafu
weithio'n iawn ac nid yw'n gweithio o hyd”.89 Disgrifiodd y ffaith ei bod yn cael cymaint o
gocên fel “Doeddwn i ddim yn gallu gweithredu, doeddwn i ddim yn gallu siarad”.90
• Cafodd CS-A317 waeledd a cheisiodd ladd ei hun yn dilyn camfanteisio rhywiol;91
• Fe wnaeth CS-A372 hunan-niweidio dro ar ôl tro ar ôl cael ei threisio gan grŵp o
ddynion a chael ei rhoi yn ôl mewn gofal;92
• Dioddefodd CS-A371 “ymosodiad corfforol arno drwy gael ei slapio, ei ddyrnu a’i
gicio gan y dynion”.93 Res nifer o flynyddoedd bu'n dioddef o hunllefau, anhunedd a
phroblemau bwyta.94
• Cofnodwyd CS-A56 fel rhywun a oedd yn “byw bywyd o ofn” ar ôl cael ei masnachu a
dioddef camfanteisio rhywiol;95 a
• Daeth CS-A114 yn feichiog pan oedd yn 12 oed o ganlyniad i gamfanteisio rhywiol gan
ddyn 17 oed. Terfynwyd y beichiogrwydd, a datgelodd yn ddiweddarach nad oedd yn
ddewis iddi ond yn benderfyniad a wnaed gan ei rhieni.96
15. Ym mis Tachwedd 2019, cyhoeddodd Rhieni yn Erbyn Camfanteisio ar Blant (Pace), elusen
gofrestredig sy’n cefnogi rhieni mewn perthynas â chamfanteisio ar blant ac sy’n ymgyrchu i
newid polisi ac arfer i gefnogi plant sy’n ddioddefwyr, astudiaeth o brofiadau rhieni o’r system
gofal cymdeithasol plant pan yw plentyn yn cael ei gamfanteisio’n rhywiol.97 Canfuwyd bod
cysylltiadau rhieni â gofal cymdeithasol plant wedi eu harwain i gredu bod y gwasanaethau hyn
“heb y gallu” i ddelio â nhw ynghylch camfanteisio’n rhywiol ar blant. Nododd Pace oedi sylweddol
rhwng yr adeg y byddai rhieni yn adrodd am bryderon a'r adeg y byddai gwasanaethau yn ymateb
(hyd at ddwy flynedd mewn un achos). Adroddodd fod gweithwyr proffesiynol yn aml heb
ddealltwriaeth o gamfanteisio’n rhywiol ar blant, gan leihau neu ddiystyru’r risgiau a’r niwed a
wynebir gan blant yn aml. Roedd ymyriadau hefyd yn tueddu i ganolbwyntio naill ai ar y plentyn
y camfanteisiwyd arno neu ar y rhieni, yn hytrach na’r cyflawnwyr. Roedd rhieni'n aml yn teimlo'n
unig wrth reoli'r bygythiadau i'w plentyn.98 Nododd Pace hefyd fod y system amddiffyn plant
“wedi'i seilio'n bennaf ar blant iau yn hytrach na phlant yn eu harddegau"a'r rhagdybiaeth bod " yr
esgeulustod a'r gamdriniaeth o fewn y teulu ac nid y tu allan”. Gallai hyn arwain at golli cyfleoedd
am gymorth.99

B.4: Mynychder
16. Mae asesu maint neu fynychder camfanteisio’n rhywiol ar blant yn galw am ystyried
ffynonellau data gwahanol, yn bennaf o:
• y system cyfiawnder troseddol, sy'n ymwneud â throseddau sy'n deillio o gamfanteisio'n
rhywiol ar blant; a
• gofal cymdeithasol plant, sy’n ymwneud â phlant y nodwyd eu bod wedi’u niweidio gan
gamfanteisio’n rhywiol ar blant, neu sy’n wynebu risg uwch.
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Data cyfiawnder troseddol
17. Codau troseddau: Yn gyffredinol mae casglu ac adrodd data gan yr heddlu yn cael ei ysgogi
gan y math o drosedd ond nid oes trosedd benodol o gamfanteisio'n rhywiol ar blant. Yn lle
hynny, rhestrir pedair trosedd o dan y pennawd ‘camfanteisio’n rhywiol ar blant’ yn Neddf
Troseddau Rhywiol 2003.100 Yn 2018/19, cyhuddwyd troseddwyr o 1,012 o droseddau yn y grŵp
hwn.101 Yn 2019/20, sef y flwyddyn lawn ddiweddaraf y mae ffigurau ar gael amdani ar adeg
ysgrifennu, cododd hyn i 1,363.102 Fodd bynnag, nid yw'r categorïau hyn yn cynnwys troseddau
mwy difrifol megis treisio, a all hefyd gynnwys camfanteisio'n rhywiol ar blant.103 Am y rheswm
hwnnw, nid yw ystadegau troseddau ar gyfer troseddau a restrir fel camfanteisio'n rhywiol ar
blant yn cipio'r troseddau mwyaf difrifol ym maes camfanteisio'n rhywiol ar blant.
18. 'Amlygu': Un o’r ffyrdd y mae troseddau camfanteisio’n rhywiol ar blant yn cael eu nodi
a’u coladu yw drwy ‘amlygu trosedd’. Gweithrediad â llaw yw hwn, sy’n ei gwneud yn ofynnol
i swyddogion neu staff yr heddlu weithredu ‘baner’ i droseddau sy’n cyd-fynd â’r diffiniad o
gamfanteisio’n rhywiol ar blant. Gall hyn fod yn oddrychol iawn ac felly'n amrywiol. Mae rhai yn
defnyddio meddalwedd i chwilio adroddiadau am eiriau penodol. Nid oedd baneri o'r fath bob
amser yn cael eu defnyddio'n gywir nac yn cael eu gweithredu'n briodol.104 Nid ydynt ychwaith
yn galluogi adnabod troseddu ar sail rhwydwaith yn benodol.105 Gwnaed amlygu yn ofyniad
ffurfiol gan y Swyddfa Gartref ym mis Ebrill 2016 fel bod troseddau camfanteisio'n rhywiol ar
blant nad oes ganddynt eu codau troseddau eu hunain, ac na fyddai o reidrwydd yn amlwg o
natur y trosedd, yn gallu cael eu hamlygu.106 Yn 2018/19, fe wnaeth heddluoedd yng Nghymru a
Lloegr nodi neu 'amlygu' 11,554 o droseddau yn ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar blant.107
Yn 2019/20, y ffigur oedd 12,569.108 Fodd bynnag, oherwydd yr amrywiadau sylweddol mewn
arferion amlygu, cydnabu'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) nad yw'r data ar droseddau a
amlygwyd fel camfanteisio'n rhywiol ar blant yn ddigon cadarn eto i ddarparu cymhariaeth gywir
o nifer yr achosion rhwng blynyddoedd.109
19. Data dioddefwyr a chyflawnwyr: Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac
Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS) wedi canfod nad yw heddluoedd yn casglu data am nodweddion
dioddefwyr a chyflawnwyr yn gywir oherwydd eu bod yn ei chael yn anodd casglu data
perthnasol a’u mewnbynnu i’w systemau TG ac oherwydd nad ydynt yn gwneud y defnydd gorau
o wybodaeth gan asiantaethau statudol eraill.110 (Mae data ethnigrwydd yn cael eu hystyried
ymhellach isod ac yn Rhan H.)
20. Data erlyn: Nid yw Gwasanaeth Erlyn y Goron yn casglu data ar wahân ar gyfer erlyniadau
neu euogfarnau lle roedd camfanteisio'n rhywiol ar blant yn ffactor ond mae'n adrodd ar
achosion cam-drin plant yn rhywiol yn unig.111 Mae hwn yn fwlch pwysig mewn gwybodaeth
ynghylch cyfiawnder troseddol. Mae'n methu â chydnabod achosion neu ddiffynyddion sy'n

Gweler adrannau 47-50 o Ddeddf Troseddau Rhywiol 2003. Y troseddau yw: talu am wasanaethau rhywiol plentyn, achosi
neu annog camfanteisio'n rhywiol ar blentyn, rheoli plentyn mewn perthynas â chamfanteisio’n rhywiol ar blant, a thalu am
wasanaethau rhywiol putain sy’n destun grym ac ati. Dosbarthwyd y troseddau hyn ar y dechrau fel ‘puteindra plant’ yn y
ddeddfwriaeth.
101
INQ006457_010
102
INQ006437_002
103
INQ006437_003
104
HOM003378_015 para 53; Christian Papaleontiou 1 Hydref 2020 12/21-23
105
HOM003339_023
106
HOM003378_015 para 52
107
INQ006456_010
108
INQ006459_001
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INQ005170_032 para 84; HOM003378_018 para 64; INQ006456_010 Tabl 35b, troednodyn 2
110
Katherine Riley 1 Hydref 2020 145/4-146/4
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Gregor McGill 2 Hydref 2020 5/5-8/6
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ymwneud â chamfanteisio'n rhywiol ar blant. Yn ôl y Swyddfa Gartref, ym mis Chwefror 2020
roedd mwy na 90 o ymchwiliadau heddlu ar waith ledled Cymru a Lloegr i gamfanteisio’n rhywiol
ar blant gan grwpiau.112

21. Mae’r diffygion amrywiol hyn mewn data cyfiawnder troseddol ar gamfanteisio’n rhywiol
ar blant wedi’u cydnabod ers peth amser. Fe wnaeth ymchwil a gyhoeddwyd yn 2017 amlygu'r
diffyg data cyson ar draws heddluoedd, gan arwain at ddata annibynadwy. Nid oedd data
aflonyddu ac erlyn ar lefel heddluoedd unigol ar gael yn rhwydd. Fe wnaeth cyfweliadau
ansoddol gyda’r heddlu mewn timau camfanteisio’n rhywiol ar blant ddatgelu nad oeddent
yn ymwybodol o raddfa erlyniadau llwyddiannus ar gyfer camfanteisio’n rhywiol ar blant
oherwydd natur broblemus y data. Daeth yr adroddiad i’r casgliad:
“Cydnabyddir ar draws y maes bod y problemau a wynebir gan ymarferwyr wrth gofnodi
data yn cael effaith andwyol ar allu'r heddlu ac ymchwilwyr i bortreadu darlun cywir o'r
hyn sy'n digwydd ar lawr gwlad. Bydd gwybodaeth o'r math a geisir yn yr ymchwil hon yn
anghyraeddadwy i raddau helaeth hyd nes y cymerir camau sylweddol mewn arferion
cofnodi data ar draws y system cyfiawnder troseddol”.113

Data gofal cymdeithasol plant
22. Mae ystadegau blynyddol yr Adran Addysg ar gyfer plant mewn angen yn rhoi ffigurau
ar gyfer nifer yr asesiadau a nododd fod camfanteisio’n rhywiol ar blant yn ffactor. Dros y pum
mlynedd hyd at fis Mawrth 2020, fe wnaeth asesiadau a oedd yn cynnwys ffactor risg
o gamfanteisio’n rhywiol ar blant godi dros 50 y cant (o 12,200 i 18,700).114 Fodd bynnag,
mae angen bod yn ofalus wrth ystyried y data hyn, oherwydd cydnabyddir bod nifer yr
asesiadau yn is na'r amcangyfrifon mynychder gorau.115
23. Yn 2016, casglodd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Plant ddata ar gamfanteisio’n
rhywiol ar blant, gan ddod o hyd i amrywiad yn amrywio o 1.1 i 137.5 o blant mewn perygl
fesul 10,000. Adroddwyd y cyfraddau uchaf mewn ardaloedd lle bu achosion proffil uchel yn
ddiweddar ac mewn trefi arfordirol. Roedd y mwyafrif o awdurdodau lleol yn priodoli lefelau
uwch o atgyfeiriadau ar gyfer camfanteisio’n rhywiol ar blant i ymwybyddiaeth uwch ymhlith
gweithwyr proffesiynol a’r cyhoedd yn ehangach. Fodd bynnag, daeth y Ganolfan Arbenigedd ar
Gam-drin Plant yn Rhywiol (y Ganolfan CSA), i’r casgliad mewn adroddiad yn 2018 bod hyn
“yn annhebygol o gyfrif am amrywiadau lle nad yw llawer o achosion, os unrhyw rai o gwbl,
wedi’u nodi”.116
24. Fe wnaeth yr un adroddiad gan y Ganolfan CSA sylwadau ar amrywiadau eang ar draws
Lloegr mewn data asesu ar gyfer camfanteisio’n rhywiol ar blant, gan ddod i’r casgliad bod y
rhain yn debygol o fod yn gysylltiedig â materion cofnodi yn hytrach nag adlewyrchiad cywir
o fynychder. Roedd cyfraddau mewn awdurdodau lleol yn amrywio o sero i dros 30 o blant
mewn perygl fesul 10,000.117
25. Gwnaeth adroddiad yn 2019 gan Public Health England sylw ar duedd adrodd ac
annibynadwyedd cyfrifon achosion camfanteisio’n rhywiol ar blant. Nododd:
HOM003378_050 para 189
Modelau plismona ar sail tystiolaeth i amddiffyn plant rhag camfanteisio rhywiol, IASR, Prifysgol Swydd Bedford, Rhagfyr 2017,
INQ005295_007 para 2.5
114
INQ006448_022 para 56
115
INQ006448_022 para 56
116
Mesur maint a natur newidiol cam-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio'n rhywiol ar blant – Adroddiad cwmpasu, yr Athro Liz
Kelly a Kairika Karsna, Gorffennaf 2017, diweddarwyd Awst 2018, INQ005118_027
117
INQ005118_027-030
112
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“Mae cyfrifon o achosion [camfanteisio’n rhywiol ar blant] bob amser yn debygol o fod yn
amcangyfrif rhy isel o’r broblem o ystyried y tan-adrodd a than -nodi'r mater sydd wedi’u
dogfennu’n eang”.118

Dibynadwyedd data a thueddiadau diweddar o ran cipio data
26. Yn gyffredinol, mae diffygion sylfaenol yn y setiau data cyfiawnder troseddol a gofal
cymdeithasol plant. Mae anawsterau sylweddol hefyd wrth ddefnyddio’r data sydd ar gael i
asesu mynychder oherwydd bod yr asiantaethau amrywiol yn defnyddio diffiniadau gwahanol
o gamfanteisio’n rhywiol ar blant ac yn coladu data at wahanol ddibenion. Arddangoswyd yr
anawsterau hyn gan y data a gafwyd gan yr Ymchwiliad o bob un o ardaloedd yr astudiaethau
achos. O ganlyniad, nid yw'n bosibl gwybod i ba raddau y mae rhwydweithiau'n camfanteisio'n
rhywiol ar blant.
27. Fe fu dau newid sylweddol yn y dull o ymdrin â chamfanteisio’n rhywiol ar blant a chamdrin plant yn rhywiol ers llunio’r proffiliau rhanbarthol ar gyfer camfanteisio’n rhywiol ar blant.
Y cyntaf yw’r arfer sydd bellach yn gyffredin mewn sawl rhan o’r wlad o gofnodi camfanteisio’n
rhywiol ar blant o fewn y categori ehangach o gamfanteisio’n droseddol ar blant. Mewn llawer
o feysydd, gwnaed hyn heb gadw gwybodaeth benodol o ansawdd da am gamfanteisio’n
rhywiol ar blant. Roedd yr arfer hwn yn amlwg mewn llawer o ardaloedd yr astudiaethau achos.
Yr ail yw’r duedd i symud i ffwrdd o gofnodi data penodol ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant ar
wahân i’r categori ehangach o gam-drin plant yn rhywiol, gyda’r heddlu’n amlygu’r anawsterau
o wahaniaethu rhwng un math o gam-drin ac un arall ag unrhyw sicrwydd.
28. Mae methiant i nodi a chofnodi achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant fel is-grŵp o
fewn data camfanteisio troseddol a cham-drin plant yn rhywiol ehangach yn anochel yn arwain
at y ffaith y bydd camfanteisio’n rhywiol ar blant yn dod yn fwy fyth o broblem gudd ac yn
cael ei thanamcangyfrif. Mae hefyd yn bosibl bod llai o asesiadau'n cael eu cynnal.
29. Yn ogystal â data anghywir a systemau adrodd gwael, mae nifer o ffactorau eraill yn effeithio
ar ba mor dda y mae mynychder achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn cael ei ddeall a'i
adrodd. Yn 2015, amlygodd cynllun Mynd i'r Afael â Chamfanteisio'n Rhywiol ar Blant Swyddfa'r
Cabinet y diwylliant o wadu a ganfuwyd yn Rotherham a dywedodd fod yn rhaid atal pobl sy'n
cam-drin plant, waeth beth fo'u hil, oedran neu rywedd. Nododd yr angen am newid sylfaenol
mewn agwedd o fewn proffesiynau a'r cyhoedd ynghylch natur y drosedd hon.119 Chwe blynedd
yn ddiweddarach, nid yw digon o bell ffordd wedi'i wneud i newid y diwylliant hwn.
30. Mae'r rhesymau posibl dros wrthod a bychanu camfanteisio'n rhywiol ar blant yn gymhleth.
Gall un ffactor fod yn flaenoriaethau gwahanol rhwng sefydliadau yn yr un ardal. Mae'n bosibl
y bydd hefyd flaenoriaethau cystadleuol o fewn sefydliadau, yn arbennig o ran adnoddau.
Fel y nodir yn Rhan E, mae agweddau beio dioddefwyr tuag at ddioddefwyr sy'n blant yn parhau.
Ffactor gwahanol efallai yw’r gwaradwydd a’r cyhoeddusrwydd anffafriol a ddenir gan achosion
camfanteisio rhywiol â phroffil uchel. Gallai hyn olygu bod rhai arweinwyr sefydliadol yn fwy
awyddus i sicrhau eu hunain nad ‘Rochdale neu Rotherham arall’ yw eu hardal, yn hytrach na
bod yn benderfynol o ganfod a chael gwared ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn eu hardal
a datgelu ei raddfa.

Data o ardaloedd yr astudiaethau achos
31. Gofynnwyd i’r sefydliadau yn chwe ardal yr astudiaethau achos ddarparu data lleol ar raddau
camfanteisio’n rhywiol ar blant.
118
119
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32. Roedd data ‘amlygu’ cyfiawnder troseddol ar gael ar gyfer dim ond dwy o ardaloedd yr
astudiaethau achos lle’r oedd ffiniau’r heddlu ac awdurdodau lleol yr un fath. Yn 2019/20,
fe wnaeth Cwnstabliaeth Durham amlygu 403 o achosion ac fe wnaeth Heddlu Swydd
Warwig amlygu 250.120
33. Roedd pedwar o ardaloedd yr astudiaethau achos o fewn ardaloedd heddlu ehangach
ac weithiau roedd yr heddlu'n darparu data ar gyfer ardal gyfan yr heddlu. Dylai heddluoedd
sicrhau bod data wedi’u dadgyfuno ar gael i awdurdodau lleol a phartneriaethau diogelu am
gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn eu hardal.
34. Dros y tair blynedd diwethaf, fe fu cynnydd mawr yn nifer yr asesiadau lle nodwyd
camfanteisio’n rhywiol ar blant fel ffactor yn Swydd Durham a Swydd Warwig, a gostyngiad
cyson ym Mryste, tra bu amrywiadau amlwg yn yr achosion a gofnodwyd yn Tower Hamlets.
a St Helens. Dywedodd Cyngor Dinas a Sir Abertawe fod “gostyngiad sydyn mewn achosion
Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant rhwng 2018–2019”.121
35. Roedd cyfraddau’r asesiadau lle nodwyd camfanteisio’n rhywiol ar blant fel ffactor mewn
dwy o ardaloedd yr astudiaethau achos yn is na chyfartaledd Lloegr o 15.6 fesul 10,000 o blant:
y cyfraddau oedd 11.0 fesul 10,000 ym Mryste a 13.1 fesul 10,000 yn Tower Hamlets. Roedd
cyfraddau'n uwch yn St Helens (26.3), Durham (25.9) a Swydd Warwig (20).122
36. Nid yw'r ffactorau sy'n sail i'r amrywiadau hyn yn hysbys. Fodd bynnag, mae canfyddiadau
ehangach adroddiad 2018 y Ganolfan CSA yn awgrymu bod y gwahaniaethau rhwng ardaloedd
yr astudiaethau achos ac amrywiadau blynyddol ym mhob ardal yn debygol o fod yn gysylltiedig
â newidiadau o ran casglu data a phroblemau adrodd, yn hytrach na newidiadau mewn
mynychder.123
37. Cafodd yr Ymchwiliad ddata o ardaloedd yr astudiaethau achos.
37.1. Darparodd Durham ddata ar gyfer y pum mis hyd at fis Mawrth 2019.124 Roedd
hyn yn dangos bod yr heddlu wedi cofnodi 39 o ddigwyddiadau camfanteisio'n rhywiol ar
blant. Derbyniodd yr heddlu atgyfeiriadau diogelu ar gyfer 238 o blant oherwydd pryderon
ynghylch camfanteisio rhywiol. Yn yr un cyfnod, cwblhawyd ffurflenni camfanteisio
rhywiol ERASE ar gyfer 124 o blant. Rhoddodd adroddiad Partneriaeth Diogelu Plant
Durham ffigur o 115 o atgyfeiriadau camfanteisio’n rhywiol ar blant yn 2019/20.125
Ar gyfer yr un flwyddyn, adroddodd Cyngor Sir Durham gynnydd amlwg iawn mewn
achosion camfanteisio'n rhywiol ar blant fel ffactor mewn asesiadau o blant mewn angen
(263 o asesiadau).126 Ym mis Mawrth 2020, roedd 17 o blant mewn perygl o gamfanteisio
rhywiol yn cael eu monitro gan y traciwr bregusrwydd ar gyfer camfanteisio ar blant.127
37.2. Fe wnaeth Abertawe adrodd bod 57 o blant y nodwyd eu bod mewn perygl o
gamfanteisio’n rhywiol ar blant ac a oedd yn cael eu monitro ar ei brotocol camfanteisio’n
rhywiol ar blant yn 2017/18, gan ostwng i 39 yn y flwyddyn ddilynol.128 Yn y ddwy
INQ006459_001
SCC000550_014 para 78; SCC000569
122
Gweler INQ006430 am nifer yr asesiadau lle nodwyd camfanteisio’n rhywiol ar blant fel ffactor yn 2018–20 ar gyfer
pum ardal yr astudiaethau achos yn Lloegr. Mae’r cyfraddau a ddarperir yn y testun yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio
amcangyfrifon poblogaeth ar ganol y flwyddyn 2019.
123
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flynedd hyd at fis Mawrth 2019, atgyfeiriwyd 106 o blant oherwydd pryderon ynghylch
camfanteisio rhywiol a thrafodwyd 92 o blant mewn cyfarfodydd strategaeth amlasiantaethol.129 Yn y ddwy flynedd hyd at fis Mawrth 2019, dywedodd Heddlu De Cymru
eu bod wedi cofnodi 74 o ddigwyddiadau yn Abertawe trwy amlygu camfanteisio'n rhywiol
ar blant; ym mlwyddyn galendr 2019 dim ond pedair trosedd ‘cyswllt uniongyrchol’ yr
ymchwiliwyd iddynt.130

37.3. Yn 2018/19, cofnododd Swydd Warwig 115 o atgyfeiriadau camfanteisio’n rhywiol
ar blant a 291 o ddigwyddiadau ac ymchwiliadau.131 Cynhaliwyd cyfarfodydd strategaeth
neu gyfarfodydd camfanteisio rhywiol aml-asiantaethol ar gyfer 33 o blant.132 Yn 2018/19,
cynhaliwyd 173 o asesiadau lle roedd camfanteisio’n rhywiol ar blant yn ffactor, gan
gynyddu i 242 o asesiadau yn 2019/20.133 Mae hyn yn cynrychioli cynnydd amlwg mewn un
flwyddyn. Mae'r data arall ar gyfer Swydd Warwig yn fwy cymysg. Er enghraifft, mae nifer
y digwyddiadau ac ymchwiliadau yn ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar blant yn Swydd
Warwig yn awgrymu gostyngiad – o 303 yn 2017/18, i 291 yn 2018/19, i 245 yn 2019/20.134
37.4. Mewn perthynas â St Helens, rhwng Ebrill 2017 a Mawrth 2019, cofnododd Heddlu
Glannau Mersi saith trosedd yn St Helens a gafodd eu hamlygu ar gyfer camfanteisio’n
rhywiol ar blant ac a oedd yn cynnwys cyswllt uniongyrchol.135 Yn 2018/19, roedd 76 o
blant yn agored i gyfarfodydd aml-asiantaethol oherwydd camfanteisio'n rhywiol ar blant.136
37.5. Adroddodd Tower Hamlets 374 o achosion o bryderon ynghylch camfanteisio’n
rhywiol ar blant a arweiniodd at gyfarfod strategaeth amddiffyn plant yn 2018/19.137
Yn yr un cyfnod cofnododd y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan 102 o adroddiadau o
gamfanteisio'n rhywiol ar blant yn Tower Hamlets.138
37.6. Ym Mryste, yn y ddwy flynedd hyd at fis Mawrth 2019, gweithiodd gofal
cymdeithasol plant gyda 205 o blant a oedd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol.139
Yn 2017/18, nododd 144 o blant fel rhai oedd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol.
Gostyngodd y ffigwr i 100 yn 2018/19. Am bum mis cyntaf 2019/20 roedd y ffigwr yn 72.140
Darparodd Bryste ddata hefyd ar gyfer nifer y plant y nodwyd o'r newydd eu bod mewn
perygl o gamfanteisio'n rhywiol ar blant ym mhob blwyddyn galendr. Roedd hyn yn
dangos bod 80 o blant wedi’u nodi yn 2018 (y nodwyd 50 ohonynt am y tro cyntaf),
77 yn 2019 (39 am y tro cyntaf) a 46 yn chwe mis cyntaf 2020 (16 am y tro cyntaf).141
38. Yn gyffredinol, ni dderbyniodd yr Ymchwiliad ddata yr oedd yn ystyried eu bod yn rhoi
darlun dibynadwy o gamfanteisio’n rhywiol ar blant ar draws chwe ardal yr astudiaethau achos.
Mae hyn yn debygol o fod yn gysylltiedig ag absenoldeb proffilio systematig a rheolaidd o’r
broblem o gamfanteisio’n rhywiol ar blant.
39. Roedd y data a gyflwynwyd i'r Ymchwiliad wedi'u drysu ac yn ddryslyd. Roedd
anghysondebau yn y data ar gyfer pob ardal yr astudiaethau achos, gyda thueddiadau
anesboniadwy ac, mewn rhai achosion, amrywiadau mawr ac anesboniadwy yn y ffigurau.
SCC000425_002; SCC000550_014 para 79
SWP000151_004_013-014 paragraffau 1.10 ac 1.40–1.41
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Lle mae’r data’n awgrymu gostyngiad mewn camfanteisio’n rhywiol ar blant, mae hyn yn
annhebygol iawn o fod yn bortread cywir o brofiad plant, yn bennaf oherwydd y cynnydd
sylweddol diweddar mewn niwed rhywiol ar y rhyngrwyd.

B.5: Casglu data ethnigrwydd
40. Fel y nodir yn Rhan H, dangosodd yr ymchwiliad hwn fethiant eang yn ardaloedd
yr astudiaethau achos i gofnodi ethnigrwydd cyflawnwyr a dioddefwyr camfanteisio’n
rhywiol ar blant.
41. Ni ellir dadansoddi'n effeithiol oni bai fod gwelliant yng nghywirdeb ac amlder casglu data yn
gyffredinol. Bydd tangofnodi yn atal y cyfle i ddeall y cyd-destun y mae camfanteisio’n rhywiol
ar blant yn digwydd ynddo, gan golli cyfleoedd i ymdrin yn fwyaf effeithiol â chyflawnwyr ac i
ymgysylltu â dioddefwyr a’u cymunedau. Nid yw'n glir a yw synnwyr cyfeiliornus o gywirdeb
gwleidyddol neu gymhlethdod llwyr y broblem wedi rhwystro casglu data o ansawdd da yn
gyffredinol ac ar ethnigrwydd yn fwy penodol.
42. Mae’r methiant i gasglu data ar ethnigrwydd y cyflawnwyr a’r dioddefwyr camfanteisio’n
rhywiol ar blant, a’r methiant i wneud datganiad cyhoeddus o’r rhesymau pam ei bod yn bwysig
casglu data o’r fath, hefyd wedi arwain at drafodaeth unochrog ac anwybodus ymhlith y cyhoedd
yn aml lle mae cysylltiadau wedi’u gwneud rhwng ethnigrwydd a nifer o achosion proffil uchel
yn ymwneud â dynion o Dde Asia. Mae caniatáu i’r ddadl hon barhau heb ddarparu cyd-destun
cywir yn caniatáu arddull gyhuddgar o drafodaeth ymhlith y cyhoedd sy’n ddi-fudd ac yn
ymrannol.
43. Mae data cywir ar ethnigrwydd cyflawnwyr a dioddefwyr yn chwarae rhan bwysig wrth
wella dealltwriaeth o droseddau a'r cyd-destunau y maent yn digwydd ynddynt. Maent yn
cynorthwyo’r asiantaethau statudol perthnasol i dargedu adnoddau’n briodol – gan alluogi’r
heddlu, er enghraifft, i ymgysylltu â chymunedau lle mae’r troseddau hyn yn digwydd er mwyn
cymryd camau ataliol. Bydd yr ymgysylltu hwnnw’n cael ei wella gan ddealltwriaeth well o’r
gymuned honno, megis a oes gwrthwynebiad i ymyrryd oherwydd bod diffyg ymddiriedaeth
mewn awdurdodau, a oes rhwystrau i adrodd yn seiliedig ar ffactorau diwylliannol ac a yw
aelodau’r gymuned honno’n ofni canlyniadau codi llais yn erbyn camweddau. Mae’n bosibl y bydd
ar ddioddefwyr hefyd angen gwasanaethau diwylliannol sensitif yn seiliedig ar eu hanghenion i’w
cynorthwyo ac efallai y bydd angen eu hamddiffyn rhag cael eu gorfodi yn ôl i fywyd sydd wedi
arwain at ganlyniadau mor niweidiol.
44. Mae Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref wedi bod yn cyhoeddi data ar ethnigrwydd
cyflawnwyr a dioddefwyr ers 20 mlynedd, ers cyflwyno adran 95 o Ddeddf Cyfiawnder
Troseddol 1991. Mae hyn yn cadarnhau'r egwyddor bod data ystadegol ar ethnigrwydd yn
ased gwerthfawr i sicrhau bod asiantaethau statudol yn cael eu dwyn i gyfrif am eu perfformiad
wrth osgoi gwahaniaethu ar sail hil neu ryw.
45. Er bod yr adroddiad adran 95 mwyaf diweddar yn cynnwys data ar ethnigrwydd y rhai sy’n
cyflawni troseddau rhywiol, nid yw’n dadansoddi categorïau’r troseddau i gynnwys troseddau
yn erbyn plant sydd wedi'u hecsbloetio’n rhywiol.142 Mae hefyd yn ddistaw ar broffil ethnig
dioddefwyr troseddau rhywiol.143 Er bod adran 95 yn nodwedd bwysig o gasglu data yn y system
cyfiawnder troseddol, nid yw'n - ac yn wir nid yw wedi'i chynllunio i - gynnwys y manylion sydd
eu hangen i ddeall yn well natur a mynychder camfanteisio'n rhywiol ar blant gan rwydweithiau.
INQ006491
Mae Adran 95 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1991 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Ysgrifennydd Gwladol gyhoeddi unrhyw
wybodaeth y mae'n ei hystyried yn fuddiol er mwyn hwyluso perfformiad y rhai sy'n ymwneud â gweinyddu cyfiawnder i osgoi
gwahaniaethu yn herbyn unrhyw bersonau ar “sail hil neu ryw neu unrhyw sail amhriodol arall”.
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46. Er gwaethaf ymdrechion i ganfod data ar ethnigrwydd ar lefel genedlaethol, ychydig o
gynnydd a wnaed. Canfu papur y Swyddfa Gartref Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant seiliedig ar
Grŵp – Nodweddion Troseddu (cyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2020) fod “cyfyngiadau sylweddol”
i'r hyn y gellir ei ddweud am gysylltiadau rhwng ethnigrwydd a chamfanteisio'n rhywiol ar blant.
Fel y cydnabu’r papur hwn, mae ymchwil cyfyng yn unig ac mae’r hyn a wnaed yn tueddu i
ddibynnu ar ddata o ansawdd gwael. Mae heriau sylweddol o ran cael data cywir.
47. Yn olaf, canlyniad y diffyg data cywir a dibynadwy hwn gan heddluoedd ac awdurdodau
lleol, a waethygwyd gan y diffyg cysondeb ynghylch y diffiniadau o ‘gamfanteisio’n rhywiol ar
blant’ a ‘rhwydweithiau’ (a drafodir yn Rhan C), yw na all y llywodraeth a sefydliadau eraill wybod
i ba raddau y mae rhwydweithiau’n camfanteisio’n rhywiol ar blant ar hyn o bryd, na phwy sy’n
ymwneud â’r grwpiau hyn.

B.6: Gwella casglu a dadansoddi data
48. Mae absenoldeb gwybodaeth gywir am natur a graddfa camfanteisio’n rhywiol ar blant yn
rhwystr sylfaenol i fynd i’r afael â’r broblem.
49. Fel isafswm, dylid datblygu set safonol o ddangosyddion a chyflwyno adroddiad arnynt ar
lefel awdurdod lleol yn ogystal â heddlu. Dylai camfanteisio’n rhywiol ar blant fod yn gategori
penodol o fewn ystadegau cam-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio troseddol ar draws yr holl
asiantaethau ar y lefel leol a'r lefel genedlaethol. Fel arall, bydd graddfa camfanteisio’n rhywiol
ar blant yn parhau i gael ei thanamcangyfrif yn ddifrifol.
50. Dylid hefyd gasglu a dadansoddi data cywir ar ethnigrwydd dioddefwyr a chyflawnwyr.
51. Yn Strategaeth ar gyfer Mynd i'r Afael â Cham-drin Plant yn Rhywiol drawslywodraethol
2021, mae'r Swyddfa Gartref wedi ymrwymo i ymgysylltu â phartneriaid cyfiawnder troseddol,
academyddion, melinau trafod, elusennau a gweithwyr proffesiynol rheng flaen i wella ystod
ac ansawdd y data a gesglir ar hyn o bryd, a chael mewnwelediadau o'r data i helpu i amddiffyn
plant trwy atal a chanfod troseddu.144
52. O ystyried cyflwr anfoddhaol presennol y data ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant a’r
dadansoddiad ohonynt, rhaid i lywodraethau sicrhau bod cael data penodol ar gamfanteisio’n
rhywiol ar blant yn un o flaenoriaethau pwysicaf gweithredu’r strategaeth. Mae hyn yn
angenrheidiol i wella ymatebion a chanlyniadau sefydliadol i blant.
53. Ochr yn ochr â’r gwelliannau hyn, rhaid herio unrhyw wadiad o wir raddfa camfanteisio’n
rhywiol ar blant, ar lefel genedlaethol yn ogystal ag yn lleol.
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C.1: Cyflwyniad
1. Mae asiantaethau statudol yn defnyddio diffiniadau o gamfanteisio’n rhywiol ar blant i nodi
plant sydd mewn perygl o gael eu hecsbloetio neu’r rhai sydd wedi’u niweidio ganddo, ac i
benderfynu ar y gwasanaethau a’r cymorth a roddir i’r plant hynny. Defnyddir diffiniadau hefyd
i sicrhau strategaethau atal trosedd priodol ac ymatebion yr heddlu, i ganfod maint y math hwn
o gamdriniaeth ar lefel leol a chenedlaethol. Mae’n hanfodol felly bod camfanteisio’n rhywiol ar
blant yn cael ei ddiffinio’n glir a bod gweithwyr proffesiynol o wahanol asiantaethau yn deall y
diffiniad ac yn ei gymhwyso’n gyson.
2. Mae'r dystiolaeth yn dangos nad yw hyn yn digwydd. Mae yna anghytundeb sylweddol a
diangen ynghylch beth ddylai’r diffiniad o gamfanteisio’n rhywiol ar blant fod, gyda diffiniadau
nad ydynt yn cael eu deall yn llawn nac yn cael eu cymhwyso’n gyson yn ymarferol. Nid oes
ychwaith ddiffiniad na dealltwriaeth glir o’r ‘rhwydweithiau’ na'r grwpiau o gyflawnwyr sy’n
camfanteisio’n rhywiol ar blant.

C.2: Diffinio camfanteisio’n rhywiol ar blant
3. Nodwedd unigryw camfanteisio’n rhywiol ar blant yw bod plant yn cael eu gorfodi,
eu rheoli, eu paratoi, eu trin neu eu twyllo i weithgaredd rhywiol.
4. Mae camdrinwyr yn aml yn defnyddio alcohol, cyffuriau, trais gwirioneddol neu dan
fygythiad, caredigrwydd ac anwyldeb i ddatblygu cysylltiad â phlentyn y maent yn bwriadu
camfanteisio arnynt. Mae'r trin sydd wrth wraidd camfanteisio yn aml yn ganlyniad i
anghydbwysedd pŵer. Er y gall unrhyw blentyn fod mewn perygl o gamfanteisio rhywiol,
mae plant y camfanteisir arnynt yn aml eisoes yn agored i niwed, gyda phlentyndod wedi’i
nodweddu gan esgeulustod, camddefnyddio sylweddau a thrais domestig. Mae llawer mewn
gofal neu ag anabledd. Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn arbennig o agored i camfanteisio’n
rhywiol ar blant ond mae plant iau yn dod i gysylltiad fwyfwy â niwed o’r fath.
5. Ni ddylid camddehongli fel caniatâd y ffaith bod rhai plant y camfanteisir arnynt yn
ymddangos eu bod yn cydweithredu â gweithgaredd rhywiol. Ni all plentyn dan 13 oed byth
roi caniatâd yn gyfreithlon i weithgaredd rhywiol ac mae gweithgaredd o'r fath yn drosedd.
Yn rhy aml, hyd yn oed heddiw, mae plant sy’n ddioddefwyr y troseddau hyn yn cael eu trin
fel pe baent yn rhoi caniatâd pan mai’r realiti yw eu bod wedi cael eu gorfodi neu eu trin i
weithgaredd rhywiol.
6. Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant yn cael ei ddiffinio ar hyn o bryd yng nghanllawiau
statudol Lloegr fel math o gamdriniaeth plant yn rhywiol sydd:
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"yn digwydd pan fydd unigolyn neu grŵp yn manteisio ar anghydbwysedd pŵer i orfodi,
trin neu dwyllo plentyn neu berson ifanc o dan 18 oed i gymryd rhan mewn gweithgaredd
rhywiol (a) yn gyfnewid am rywbeth y mae’r dioddefwr ei angen neu ei eisiau, a/neu (b) am
fantais ariannol neu statws uwch y cyflawnwr neu’r hwylusydd. Gall y dioddefwr fod wedi
cael ei ecsbloetio’n rhywiol hyd yn oed os yw’r gweithgaredd rhywiol yn ymddangos yn
gydsyniol. Nid yw camfanteisio’n rhywiol ar blant bob amser yn cynnwys cyswllt corfforol;
gall hefyd ddigwydd drwy'r defnydd o dechnoleg”.145

7. Nid oes bellach ddiffiniad o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yng Nghymru. Fodd bynnag, mae'r
arweiniad a roddir i ymarferwyr yn nodi bod cyfnewid yn cael ei ystyried yn nodwedd ganolog
sy'n gwahaniaethu camfanteisio'n rhywiol oddi wrth fathau eraill o gamdriniaeth rywiol.146
8. Roedd yna ddadl yn ystod yr ymchwiliad hwn ynghylch a yw'r elfen ‘cyfnewid’ y diffiniadau
hyn yn briodol. Mae rhai’n dadlau bod y cysyniad cyfnewid yn atgyfnerthu’r awgrym bod gan
blant ddewis ynglŷn â’u hecsploetiaeth eu hunain, nad yw’n adlewyrchu profiadau plant sy’n
cael eu hecsbloetio’n rhywiol, ac a allai arwain at ‘feio dioddefwr’ (hyd yn oed os yw hyn yn
anfwriadol).147 Mae eraill yn cefnogi’r cysyniad oherwydd ei fod yn adlewyrchu’r ffaith bod
cyflawnwyr yn trin plant i ymddygiad rhywiol yn gyfnewid am rywbeth cyffyrddadwy neu
sy'n cwrdd ag anghenion emosiynol dioddefwyr ac mae’n caniatáu i gymorth cyfannol sy’n
canolbwyntio ar anghenion gael ei roi i blant sy’n cael eu hecsbloetio.148
9. Mae’r ddadl hon yn ddiangen ac nid yw’n helpu plant sy’n cael eu cam-drin yn y modd hwn.
Gall cyfnewid fod yn bresennol mewn rhai achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant ond nid
mewn eraill. Er enghraifft, efallai bod cyfnewid wedi digwydd sawl mis cyn y camfanteisio ond
nid ar adeg y gweithgaredd rhywiol. Roedd Barnardo’s yn cytuno bod yna blant sy’n defnyddio
ei wasanaethau a oedd yn amlwg yn cael eu hecsbloetio’n rhywiol ond nad oedd y cysyniad o
‘gyfnewid’ yn berthnasol neu’n briodol ar eu cyfer.149
10. Mae'r diffiniad statudol Lloegr, gyda'i ddefnydd o "a/neu", felly yn gwneud yn glir bod
cyfnewid yn elfen bosibl ond nid yn hanfodol o gamfanteisio'n rhywiol ar blant. Fodd bynnag,
mae'n darparu, os nad oes cyfnewid, bod angen elfen o fantais ariannol neu statws uwch y
cyflawnwr neu'r hwylusydd. Mae hyn yn rhy gyfyngol a gall camfanteisio’n rhywiol ar blant
ddigwydd heb yr un o'r ddwy elfen. Pe bai gwir angen un o’r elfennau hyn er mwyn dangos
camfanteisio, byddai’r achosion mwyaf erchyll – lle mae plant yn cael eu creuloni i weithgaredd
rhywiol gan drais difrifol – yn disgyn y tu allan i’r diffiniad o gamfanteisio.
11. Mae angen dull sy'n canolbwyntio ar y plentyn. Gall hyn gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig
i, amgylchiadau sy'n ymwneud ag elfennau (a) a (b) o'r diffiniad presennol.
12. Rhaid hefyd adolygu’r diffiniad o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn rheolaidd i sicrhau ei fod
yn mynd i’r afael â natur newidiol y niwed, gan gynnwys y defnydd cynyddol sylweddol o feithrin
perthynas amhriodol ar-lein.
13. Achoswyd dryswch ychwanegol ynghylch sut y cymhwyswyd y diffiniadau yn ymarferol.
HOM003340_005
Albert Heaney 1 Hydref 2020 54/18-25; INQ006087_004-005 para 11. Roedd ‘Canllawiau Lwcsembwrg’ 2016 hefyd yn
tynnu sylw at y cysyniad o gyfnewid fel nodwedd ddiffiniol camfanteisio’n rhywiol ar blant: Terminology Guidelines for the
Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, paragraff C.3, INQ006564
147
BRD000275_005 para 19; Amanda Naylor 30 Medi 2020 170/22-173/10; Rosie Lewis 2 Hydref 2020 131/25-132/2; Helen
Beckett 22 Medi 2020 92/4-25
148
Sophie Hallett 22 Medi 2020 97/6-101/24; INQ006087_002-005; Sophie Langdale 1 Hydref 2020 52/13-53/3;
INQ006331_001-003 para 2–11
149
Amanda Naylor 30 Medi_159/5-161/18
145
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14. Gwelsom enghreifftiau ailadroddus ar draws ardaloedd yr astudiaethau achos o farnau
proffesiynol dryslyd. Disgrifiwyd llawer o blant fel rhai oedd â risg uchel, canolig neu isel o
gamfanteisio rhywiol, pan oeddent mewn gwirionedd eisoes wedi cael profiad o neu’n
debygol o gael profiad o niwed gwirioneddol.
15. Roedd y dystiolaeth hefyd yn dangos bod plant yn cael eu ‘colli’ o gael eu dosbarthu
fel dioddefwyr neu mewn perygl o gamfanteisio’n rhywiol ar blant am resymau diffygiol.
Yn Swydd Durham, er enghraifft, roedd rhai enghreifftiau o achosion ddim yn cael eu cofnodi
fel camfanteisio’n rhywiol ar blant oherwydd methiant i ddeall y cysyniad o ganiatâd.150
Ym Mryste, derbyniwyd Heddlu Avon a Gwlad yr Haf bod yna achosion o ecsbloetio clir
nad oedd yn cael eu fflagio felly (yn ogystal ag achosion lle defnyddiwyd fflagio heb unrhyw
dystiolaeth o gamfanteisio), am resymau nad oedd yn gwbl glir.151
16. Yn ardal Heddlu De Cymru, os nad oedd y ‘cyfnewid’ rhwng y dioddefwr a’r troseddwr
yn “hollol glir o’r cychwyn cyntaf”, cofnodwyd achosion fel camdriniaeth plant yn rhywiol yn
hytrach na chamfanteisio.152 Mae hyn yn groes i fwriad y canllawiau Cymraeg bod cyfnewid
yn dynodi ymelwa ar angen.153
17. Mae’r dulliau anghyson hyn yn rhwystro’r gallu i ddeall gwir natur a graddfa camfanteisio’n
rhywiol ar blant yn iawn. O ganlyniad, nid yw strategaethau atal trosedd hefyd yn cael eu
datblygu'n ddigonol, nid yw cyflawnwyr yn cael eu hadnabod a'u dal, ac nid yw plant sydd wedi
cael profiad o gamfanteisio rhywiol yn cael eu darparu â'r cymorth sydd ei angen arnynt.
18. Mae yna hefyd rhywfaint o ddadl ynghylch a ddylai camfanteisio’n rhywiol ar blant gael ei
ddeall fel math gwahanol o niwed, fel math o gamdriniaeth plant yn rhywiol o fewn fframwaith
o ‘gamdriniaeth a chamfanteisio’n rhywiol ar blant’, neu fel math o gamfanteisio i’w ystyried o
fewn fframwaith o 'gamfanteisio ar blant', gan gynnwys camfanteisio'n droseddol ar blant fel
gweithgareddau masnachu cyffuriau ‘llinellau sirol’ fel y’u gelwir.154 Mae holl feysydd yr astudiaeth
achos yn yr ymchwiliad hwn wedi symud tuag at y trydydd dull o ystyried camfanteisio’n rhywiol
ar blant gan rwydweithiau o fewn fframwaith o gamfanteisio ar blant, gan gynnwys y bygythiad
gwirioneddol ac sy'n dod i'r amlwg o gamfanteisio'n droseddol ar blant.155
19. Gall camfanteisio’n rhywiol ar blant wrth gwrs orgyffwrdd â mathau eraill o gamdriniaeth
plant yn rhywiol a chamfanteisio ar blant. Fodd bynnag, gall natur y niwed a brofir gan blant
y camfanteisir yn rhywiol arnynt ac ymateb y gwasanaeth sydd ei angen fod yn sylweddol
wahanol i’r hyn sydd ei angen ar ddioddefwyr mathau eraill o gamdriniaeth plant yn rhywiol neu
camfanteisio’n droseddol ar blant: mae’n hanfodol “i gydnabod yr anghenion gofal a chymorth ar
wahân a gwahanol sy’n codi ar gyfer plant a phobl ifanc yr ymosodwyd arnynt yn rhywiol a’u treisio
fel rhan o’u camfanteisio”.156 Am y rheswm hwn, er mwyn i asiantaethau gynnwys camfanteisio’n

DHP000379_010
ASP000438_021
152
SWP000151_004 para 1.9
153
Daniel Richards 24 Medi 2020 108/16-109/22
154
Sophie Hallett 22 Medi 2020 105/12-106/21; INQ005373_017; INQ005170_013 para 29; INQ006087_005 para 13;
INQ005150_003-004 para 2.8–2.10. Diffinnir senario ‘llinellau cyffuriau’ gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol fel “lle mae
cyffuriau anghyfreithlon yn cael eu cludo o un ardal i’r llall, yn aml ar draws ffiniau’r heddlu ac awdurdodau lleol (er nid yn gyfyngedig
i hynny), fel arfer gan blant neu bobl agored i niwed sy’n cael eu gorfodi i mewn iddo gan gangiau. Y ‘Llinell Gyffuriau’ yw’r llinell ffôn
symudol a ddefnyddir i gymryd archebion cyffuriau." INQ006563
155
DUC000685_005, 013 para 24 a 63; DUC000793_002, 009 para 7 a 41; SCC000552_003; WCC000363_001 para 3;
STH000818_003 para 1.9; LBT004214_002 para 4–5; ASP000321_009 para 34–35; ASP000507_002-005, 009-011
156
INQ006087_005 para 13; INQ005150_003-004 para 2.8–2.10
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rhywiol ar blant o fewn model ehangach ar gyfer camfanteisio ar blant, rhaid iddynt gael ffocws
nodedig ac ar wahân ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant. Fel arall, mae'r risg o wanhau ffocws yn
rhy fawr.

C.3: Diffinio rhwydweithiau
20. Mae'r rhwydweithiau neu'r grwpiau o oedolion sy'n camfanteisio'n rhywiol ar blant yn
amrywio. Gallent fod yn nifer o oedolion yn gweithio gyda’i gilydd ac yn ‘pasio’ plant rhyngddynt,
neu’n bobl â chysylltiadau rhydd yn unig (er enghraifft, bod o’r un cymunedau neu drwy
gysylltiadau y maent yn eu sefydlu megis ar gyfryngau cymdeithasol). Gallant hefyd fod yn
droseddwyr nad ydynt yn cam-drin plant yn rhywiol eu hunain ond sy'n defnyddio'r plant fel
nwydd er eu budd eu hunain, yn ariannol neu fel arall.
21. Yn ystod ei waith i osod cwmpas yr ymchwiliad hwn, nododd yr Ymchwiliad nad oedd
diffiniad penodol o ‘rwydweithiau trefniadol’ yn y gyfraith, canllawiau nac arfer yn ymwneud
â chamfanteisio’n rhywiol ar blant. Roedd yr Ymchwiliad o’r farn bod angen diffiniad o’r fath ar
gyfer cynnal yr ymchwiliad ac felly mabwysiadodd ei ddiffiniad gweithredol ei hun yn 2019:
“Nodweddir rhwydwaith trefniadol gan ddau neu fwy o unigolion (boed wedi’u hadnabod ai
peidio) sy’n hysbys i’w gilydd (neu’n gysylltiedig â’i gilydd) ac y gwyddys eu bod yn cymryd
rhan mewn neu'n hwyluso camfanteisio'n rhywiol ar blant. Mae bod yn rhan o gamfanteisio’n
rhywiol ar blant yn cynnwys eu cyflwyno i unigolion eraill at ddibenion camfanteisio,
masnachu plentyn at ddiben camfanteisio'n rhywiol, cymryd tâl am weithgareddau rhywiol
gyda phlentyn neu ganiatáu i’w adeiladau gael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau rhywiol
gyda phlentyn.”157

22. Roedd ehangder y diffiniad hwn yn galluogi’r Ymchwiliad i ystyried cymaint o wahanol
amnewidiadau â phosibl o’r math hwn o gamdriniaeth ac i weld unrhyw broblemau o ran
nodi camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau gan heddluoedd ac awdurdodau lleol.
Yn ymarferol, roedd yr ymchwiliad hwn yn canolbwyntio ar achosion o gamfanteisio’n rhywiol
ar blant gan ddau neu fwy o unigolion a oedd yn hysbys i’w gilydd neu’n gysylltiedig â’i gilydd,
waeth i ba raddau yr oeddent yn ‘drefnus’.
23. Mae diffiniad yr Ymchwiliad yn debyg iawn i'r un a ddefnyddiwyd ym mhapur y Swyddfa
Gartref ym mis Rhagfyr 2020, a oedd yn diffinio troseddu plant yn rhywiol mewn grŵp yn
y gymuned fel “math o gamdriniaeth plant yn rhywiol a nodweddir gan droseddwyr lluosog sydd
â chysylltiadau â’i gilydd yn meithrin perthynas amhriodol â phlant ac yn camfanteisio’n rhywiol
arnynt”.158 Canfu'r adroddiad hwnnw hefyd nad oedd strwythur cyffredin i rwydweithiau
troseddwyr. Nododd fod:
• rhwydweithiau troseddwyr yn aml wedi’u rhyng-gysylltu’n rhydd ac wedi’u seilio ar
gysylltiadau cymdeithasol presennol (sy’n golygu eu bod yn aml yn homogenaidd o
ran oedran, cefndir ethnig a statws economaidd-gymdeithasol); a
• rhwydweithiau o droseddwyr yn amrywio'n sylweddol o ran maint, o ddau i ddegau o
droseddwyr, sy'n peri heriau ymchwiliol sylweddol i'r heddlu.159
Nodyn Diweddaru CSEN 6 Mawrth 2019; Ailadroddwyd diffiniad yr Ymchwiliad o ‘rwydwaith trefniadol’ yn ystod
gwrandawiad rhagarweiniol cyntaf yr Ymchwiliad ym mis Mai 2019 a’i ail wrandawiad rhagarweiniol ym mis Ionawr 2020
(Gwrandawiad rhagarweiniol 2 Mai 2019; Ail wrandawiad rhagarweiniol 15 Ionawr 2020). Roedd y diffiniad hefyd wedi’i nodi’n
llawn yn yr ohebiaeth gan yr Ymchwiliad i’r heddlu a thystion yr awdurdod lleol, yn gofyn iddynt ddarparu gwybodaeth am
nifer yr achosion o gamfanteisio rhywiol gan rwydweithiau trefniadol gan ddefnyddio diffiniad yr Ymchwiliad.
158
HOM003399_013 para 25
159
Group-based Child Sexual Exploitation: Characteristics of Offending (Rhagfyr 2020), HOM003399_035
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24. Roedd adolygiad yr Ymchwiliad o achosion unigol yn cefnogi natur amrywiol troseddu mewn
grŵp. Roedd enghreifftiau o rwydweithiau yn yr ymchwiliad hwn yn cynnwys:
• oedolion sy'n cyflenwi alcohol a chyffuriau i blant fel rhan o'r broses feithrin perthynas
amhriodol;160
• oedolion yn trefnu digwyddiadau i gyflenwi alcohol neu gyffuriau i blant yn gyfnewid am
weithgaredd rhywiol;161
• grwpiau o ddynion yn mynd â phlant i westai a lleoliadau hamdden;162
• dynion o'r un man busnes yn camfanteisio ar blentyn;163
• troseddwyr rhyw gofrestredig sy'n cysylltu ag eraill wrth gamfanteisio'n rhywiol
ar blant;164 a
• meithrin perthynas amhriodol neu gynnwys aelodau'r teulu fel y modd y mae troseddwyr y
tu allan i'r teulu yn cael mynediad at gam-drin plentyn yn rhywiol.165
Mae’r ystod enghreifftiol hon o wahanol fathau yn amlygu bod yn rhaid i’r ffocws allweddol
fod ar a yw’r grŵp, a sut mae'r grŵp yn hwyluso mynediad i gamfanteisio’n rhywiol ar blant,
ac yn ei gyflawni, nid sut y maent wedi dod at ei gilydd, a sut.

25. Mae’n amlwg o ddeunydd yr astudiaeth achos bod yna achosion o gamfanteisio’n rhywiol
ar blant gan rwydweithiau ym mhob un o’r chwe ardal astudiaeth achos. Er gwaethaf hyn, yn
gyffredinol nid oedd yr heddluoedd yn yr ardaloedd hyn yn gallu darparu tystiolaeth am raddau
camfanteisio'n rhywiol gan rwydweithiau gan ddefnyddio diffiniad yr Ymchwiliad neu yn wir
unrhyw un arall. Roedd rhywfaint o ddryswch hefyd gan yr heddlu ynghylch y diffiniad o grwpiau
troseddau trefniadol (OCGs), fel y nodir yn Rhan H. Mae hyn yn rhwystro rhwydweithiau rhag
nodi graddau camfanteisio’n rhywiol ar blant. Fel enghraifft y tu allan i'r chwe ardal astudiaeth
achos, mae Sky News yn adrodd yn ddiweddar bod Heddlu Glannau Humber wedi datgan nad
oes unrhyw "troseddoldeb trefniadol o fewn Heddlu Glannau Humber... ar gyfer CSE".166 Roedd yr
erthygl yn cyfeirio at adroddiadau lles ysgolion o’r ardal yn fflagio rhybuddion o gamfanteisio ar
blant ac adroddiadau gan fenywod sy’n honni camdriniaeth gan grŵp o ddynion sy’n gweithredu
yn Hull. Mae adroddiadau diweddar eraill yn awgrymu bod 35 o blant yn Hull wedi’u "nodi’n
swyddogol fel rhai sy’n wynebu risg uchel o gamfanteisio ar blant dros y pum mis diwethaf" gyda
371 o blant wedi’u hadrodd ar goll rhwng Gorffennaf a Thachwedd 2021.167
26. Roedd anawsterau tebyg ar lefel genedlaethol. Dywedodd y Swyddfa Gartref:
"Nid yw llawer o’r data swyddogol yn caniatáu i ni wahaniaethu rhwng troseddau
[camfanteisio’n rhywiol ar blant] drwy rwydweithiau trefniadol ac nid yw fflagio sy’n
nodi cyd-droseddu yn cael eu defnyddio’n gyson i ganiatáu dadansoddiad cadarn o
droseddau rhyw yn erbyn plant gan droseddwyr lluosog”.168
CS-A29 29 Hydref 2020 10/14-23; CS-A24 24 Medi 2020 29/4-22; CS-A19 & CS-A216 2 Hydref 2020 87/3-7, 84/2085/10; CS-A21 29 Medi 2020 5/6-8; CS-A26 & CS-A32 30 Medi 2020 2/3-10, 17/15-17
161
CS-A25 24 Medi 2020 33/6-10; CS-A216 & CS-A19 2 Hydref 2020 85/3-10, 87/3-7; CS-A21 29 Medi 2020 5/6-8; CS-A26
30 Medi 2020 2/3-13
162
CS-A22, CS-A81 & CS-A90 29 Medi 2020 4/1-5, 8/12-15, 9/17-21
163
CS-A32 30 Medi 2020 16/7-14
164
CS-A22 29 Hydref 2020 3/10-16; CS-A220 & CS-A221 24 Medi 2020 36/17-24, 38/15-39/23; CS-A22 29 Medi 2020
2/24-3/4; CS-A71 30 Medi 2020 10/7-12
165
CS-A118 29 Hydref 2020 16/25-17/3; CS-A56 & CS-A221 24 Medi 2020 37/6-15, 38/15-39/6; CS-A26 30 Medi 2020
1/23-2/2
166
‘Hull grooming gang targeted primary school girls – as police told to declare war on abusers’, Sky News, 24 Tachwedd 2021.
167
‘More than 370 Hull children reported missing in just five months with dozens at risk of sexual exploitation’, Hull Live, 16
Rhagfyr 2021.
168
HOM003378_018 para 64
160
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Pan ofynnwyd iddo a oedd unrhyw ystyriaeth yn cael ei rhoi i un diffiniad o 'rwydweithiau',
derbyniodd Mr Christian Papaleontiou, Pennaeth Uned Mynd i'r Afael â Chamfanteisio a
Cham-drin y Swyddfa Gartref, fod y materion diffinio yn “heriol iawn” a nododd fod y Swyddfa
Gartref yn ceisio gwreiddio o fewn strwythurau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol y gallu i
ddirnad rhwng rhwydweithiau a throseddau mewn grŵp mwy rhydd. Roedd yn gweithio er
mwyn deall pa ymyriadau oedd eu hangen ar gyfer gwahanol fathau o droseddu.169

27. Nid oedd systemau cofnodi rheoli achosion Barnardo’s ychwaith yn dal modelau troseddwyr
gwahanol, felly nid oedd yn gallu nodi faint o blant oedd wedi profi camfanteisio rhywiol oedd
wedi cael eu cam-drin trwy rwydweithiau.170
28. Mae ffocws ar camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau yn gofyn am ddealltwriaeth
eang o beth yw rhwydweithiau, fel yr un a ddefnyddir gan yr Ymchwiliad. Mae angen i weithwyr
proffesiynol ddeall y gall y gamdriniaeth hon gael ei gyflawni gan grwpiau ‘trefniadol’ – ond
hefyd trwy gysylltiadau rhydd – er mwyn ymateb yn briodol i bob achos lle mae plant yn cael eu
hecsbloetio’n rhywiol gan gyflawnwyr lluosog.171 Dylai hyn gynnwys ystyriaeth o bwysigrwydd
rhwydweithio a phrosesau a deinameg grŵp eraill (a all orgyffwrdd) wrth hwyluso, lledaenu a
chynnal camfanteisio rhywiol.

Christian Papaleontiou 1 Hydref 2020 21/3-22/4; Christian Papaleontiou 1 Hydref 2020 130/7-131/24
BRD000275_003
171
INQ006279_003-004 para 9
169

170
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Diwallu anghenion grwpiau
penodol o blant sy'n cael eu
camfanteisio'n rhywiol
D.1: Cyflwyniad
1. Gall camfanteisio’n rhywiol ar blant ddigwydd mewn unrhyw gymuned ac mae’n hollbwysig
nad yw ymarferwyr yn rhagdybio pwy allai fod yn ddioddefwr neu’n gyflawnwr. Fodd bynnag,
mae ymchwil yn dangos bod plant mewn gofal preswyl a'r rhai ag anableddau mewn mwy o
berygl o gamfanteisio rhywiol.172 Yn ogystal, er mai merched sy’n dioddef camfanteisio’n rhywiol
ar blant amlaf, mae llai o gydnabyddiaeth o’r graddau y mae bechgyn a dynion ifanc hefyd yn
cael eu targedu gan gyflawnwyr.

D.2: Plant mewn gofal
2. Yn Lloegr, ar 31 Mawrth 2020, roedd 80,010 o blant mewn gofal.173 O'r plant hynny, roedd
39 y cant rhwng 10 a 15 oed ac roedd 24 y cant yn 16 neu'n hŷn; roedd 13 y cant yn byw mewn
cartrefi plant, unedau diogel neu leoliadau lled-annibynnol.174 Yng Nghymru, ar yr un dyddiad,
roedd 7,170 o blant mewn gofal. O'r plant hynny, roedd 37 y cant rhwng 10 a 15 oed a 15 y
cant yn 16 neu'n hŷn; Roedd 7 y cant yn byw mewn lleoliadau preswyl.175
3. Plant mewn gofal yw rhai o’r plant mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas, oherwydd y
profiadau a’r sefyllfaoedd sy’n arwain at eu rhoi mewn gofal a ffactorau penodol sy’n gysylltiedig
â bod mewn gofal, megis mynd ar goll o ofal a chael eu lleoli ymhell o'u cartref.176 Yn Lloegr
yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2018, nodwyd camfanteisio’n rhywiol ar blant mewn 3,160
o asesiadau ar gyfer plant mewn gofal.177 Mae hyn yn cyfateb i 16 y cant o'r holl asesiadau a
nododd gamfanteisio’n rhywiol ar blant.178
4. Mae pobl ifanc yn eu harddegau mewn gofal yn fwy tebygol o fod angen cymorth arbenigol
neu ddwys. Maent 50 y cant yn fwy tebygol (o gymharu â phlant mewn gofal o dan 13 oed) o fod
â datganiad o anghenion addysgol arbennig (AAA) neu gynllun addysg, iechyd a gofal (EHCP) ac
maent 10 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi bod yn mynychu uned cyfeirio disgyblion (PRU).179
O gymharu â phlant iau, mae pobl ifanc yn eu harddegau mewn gofal chwe gwaith yn fwy

172
Cam-drin a Chamfanteisio'n Rhywiol ar Blant: Deall Risg a Bregusrwydd, Prifysgol Coventry, Awst 2016, INQ005182_006_014015
173
INQ006485_003. Cyfeirir at blant mewn gofal yn ffurfiol fel plant 'sy'n derbyn gofal', a ddiffinnir gan adran 22 o Ddeddf
Plant 1989 fel plentyn sydd yng ngofal awdurdod lleol, neu sydd wedi cael llety gan awdurdod lleol, am fwy na 24 awr.
174
INQ006485_013_015
175
Plant yn derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a math o leoliad, Llywodraeth Cymru, Chwefror 2021, INQ006582;
Plant yn derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol, rhywedd ac oedran, Llywodraeth Cymru, Chwefror 2021, INQ006439
176
INQ006285
177
Mynegai Sefydlogrwydd 2019: Adroddiad technegol, Comisiynydd Plant Lloegr, Awst 2019, tabl 21, INQ006184_ 047 Nid yw
ffigur cyfatebol ar gael ar gyfer Cymru.
178
Yn 2017/18, nododd 20,000 o asesiadau o blant mewn angen achosion o gamfanteisio'n rhywiol ar blant, INQ006567
179
Mynegai Sefydlogrwydd 2019: Trosolwg adroddiad, Comisiynydd Plant Lloegr, Awst 2019, INQ006566_006
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tebygol o ddioddef camfanteisio rhywiol.180 Roedd camfanteisio rhywiol wedi'i nodi yn asesiadau
deuddeg y cant o blant mewn gofal 13 oed a throsodd.

5. Gall lleoliad a ddewisir yn ofalus sy’n diwallu anghenion penodol y plentyn leihau’r risg o
gamfanteisio rhywiol. Fodd bynnag, mae rhai cyflawnwyr camfanteisio rhywiol yn targedu
plant mewn gofal preswyl yn fwriadol. Ni all staff amddiffyn y plant yn eu gofal rhag pob risg.
Rhaid i asiantaethau fod yn realistig ynghylch yr hyn y gall staff ei wneud, tra'n cydnabod a mynd
i'r afael â methiannau. Mae'n hanfodol bod staff a gofalwyr eraill yn cael hyfforddiant priodol,
gan gynnwys mabwysiadu dulliau sy'n wybodus am drawma.181
6. Gofynnodd yr Ymchwiliad am wybodaeth gan yr awdurdodau lleol yn ardaloedd yr
astudiaethau achos ynghylch i ba raddau yr oedd niwed a risgiau a achosir gan gamfanteisio
rhywiol yn cael eu cofnodi ar gyfer plant yn eu gofal. Dywedwyd wrthym:
• yn 2018/19, nodwyd bod 11 o blant mewn gofal yn Durham mewn perygl o gael eu
camfanteisio'n rhywiol182 (fel arwydd, roedd 840 o blant mewn gofal yn ei ardal ym mis
Mawrth 2019);
• rhwng 2017 a 2019, atgyfeiriwyd 23 o blant mewn gofal yn Abertawe at y tîm
camfanteisio’n rhywiol ar blant (ym mis Mawrth 2019, roedd 555 o blant mewn gofal);183
• ym mis Mawrth 2019, nodwyd bod 111 o blant mewn gofal yn Swydd Warwig naill ai
mewn perygl o gael eu camfanteisio'n rhywiol neu'n ei ddioddef ar y pryd (ym mis Mawrth
2019, roedd 722 o blant mewn gofal);184
• ym mis Mawrth 2019, nodwyd bod pedwar o blant mewn gofal yn St Helens mewn perygl
o gael eu camfanteisio'n rhywiol (ym mis Mawrth 2019, roedd 466 o blant mewn gofal);185
• yn 2018/19, roedd 69 o achosion pan ystyriwyd bod plant mewn gofal yn Tower Hamlets
mewn perygl o gael eu camfanteisio'n rhywiol, gan arwain at gynnal cyfarfod strategaeth
amddiffyn plant (ym mis Mawrth 2019, roedd 329 o blant mewn gofal);186 ac
• ym mis Mawrth 2019, nodwyd bod 37 o blant mewn gofal ym Mryste mewn perygl o gael
eu camfanteisio'n rhywiol (ym mis Mawrth 2019, roedd 617 o blant mewn gofal).187
7. Mae'r wybodaeth am niferoedd y plant mewn gofal y nodir eu bod yn dioddef o
gamfanteisio'n rhywiol arnynt neu'n wynebu risg uwch yn amrywio o ardal i ardal.
Nid yw’n glir pam y dylai hynny fod a dylai ardaloedd yr astudiaethau achos ystyried hyn.
Ni all yr Ymchwiliad wneud cymariaethau na dod i gasgliadau dibynadwy am y data o
ganlyniad i wahaniaethau amlwg o'r fath.

Profiadau plant yr astudiaeth achos a oedd mewn gofal
8. Ar y dechrau, cymerwyd CS-A29 i ofal dros dro yn Durham oherwydd amgylchiadau teuluol.
Mae’n ymddangos iddi barhau i gael ei chamfanteisio’n rhywiol ar ôl iddi ddod yn blentyn
sy’n derbyn gofal.188 Ar ddau achlysur, cymerwyd CS-A29 i gael ei hamddiffyn gan yr heddlu
oherwydd nad oedd Cwnstabliaeth Durham yn ystyried ei bod yn ddiogel yng nghartref plant
Mynegai Sefydlogrwydd 2019: Trosolwg adroddiad, Comisiynydd Plant Lloegr, Awst 2019, INQ006566_003_006
Gweler, er enghraifft, Child sexual exploitation: support in children’s residential homes, Ivana La Valle a Berni Graham gyda
Di Hart, Rhagfyr 2016, DFE003192
182
DUC000793_005-006 paragraffau 22–24
183
SCC000425_001
184
WCC000236_005 para 20
185
STH000818_008 para 1.31
186
LBT004214_025-026 para 86
187
BSC000284_023 para 94
188
CS-A29 29 Hydref 2020 9/20-12/6
180
181

49

Camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau cyfundrefnol: Adroddiad yr Ymchwiliad

yr awdurdod lleol yr oedd yn byw ynddo. Dywedwyd ei bod yn ansefydlog iawn yno, yn mynd
ar goll dro ar ôl tro, a dywedwyd bod bechgyn yn y cartref plant wedi cymryd rhan mewn
ymddygiad rhywiol niweidiol gyda hi.189 Mynegodd yr heddlu bryder ynghylch y risg gynyddol i
CS-A29 ac awgrymwyd bod lleoliad maeth yn hollbwysig ond dywedwyd nad oedd un ar gael.190

9. Cafodd CS-A50 ei chamfanteisio’n rhywiol am bron i flwyddyn pan oedd yn 13 oed.
Yn ystod y cyfnod hwnnw, fe symudodd rhwng cartrefi ei rhieni a theulu estynedig ac nid oedd
unrhyw oedolyn cyfrifol yn gofalu amdani.191 Fodd bynnag, pan ddaeth yn blentyn yng ngofal
Cyngor Sir Durham roedd dewis o leoliadau ar gael iddi ac roedd yn ymwneud â dewis ei gofalwr
maeth parhaol. O fewn dau fis, gostyngwyd y risg a aseswyd o ddioddef camfanteisio rhywiol i
CS-A50 i isel. O fewn blwyddyn, ni chafodd CS-A50 unrhyw ddigwyddiadau pellach o fynd ar
goll. Ystyriwyd bod y lleoliad maeth wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol ar ei bywyd.192
10. Roedd tri phlentyn yn yr astudiaethau achos o Abertawe mewn gofal. Cafodd CS-A25 ei
thynnu’n gynamserol o’r broses o fonitro’r protocol camfanteisio’n rhywiol ar blant tua diwedd
2018, cyn iddi fynd i ofal.193 Cafodd CS-A220 ei hail-drawmateiddio gan ymddygiad plant eraill
yn ei lleoliad preswyl ac roedd oedi hir cyn dod o hyd i le llety â chymorth addas iddi a wnaeth
effeithio’n andwyol ar ei hiechyd meddwl.194 Parhaodd CS-A56 i gael ei chamfanteisio'n rhywiol
gan ei chyflawnwyr tra roedd mewn gofal.195 Fodd bynnag, roedd tystiolaeth o arfer da o ran
darparu llety a chymorth i CS-A220 a CS-A56 pan oeddent yn y cyfnod pontio i adael gofal.196
11. Rhwng Mai 2016 ac Awst 2019, roedd CS-A1 mewn gofal yn Swydd Warwig am sawl
rheswm, gan gynnwys achosion o fynd ar goll.197 Nododd adolygiad ym mis Mehefin 2016 ei bod
yn anffodus na ddaethpwyd o hyd i leoliad sefydlog i CS-A1 - o ganlyniad, nid oedd ei haddysg
a'i mynediad at wasanaethau cymorth yn sefydlog.198 Roedd Heddlu Swydd Warwig yn ystyried
y dylid ei lleoli allan o'r ardal er mwyn ei hamddiffyn ond roedd Cyngor Swydd Warwig yn
anghytuno.199 Yna cafodd ei lletya mewn 14 o leoliadau maeth gwahanol – roedd pedwar gyda
darparwyr annibynnol a 10 yn lleoliadau awdurdod lleol (nid oedd yr un ohonynt yn lleoliadau
arbenigol ym maes camfanteisio’n rhywiol ar blant). Mewn dau leoliad, roedd CS-A1 wedi'i lleoli
gyda phlant eraill a oedd yn mynd ar goll yn rheolaidd. Mewn un, cafodd ei lleoli gyda phlentyn
hŷn a’i cyflwynodd i rwydwaith o bobl hŷn ac roedd lleoliad arall yn y lleoliad daearyddol lle’r
oedd CS-A1 yn cael ei chamfanteisio'n rhywiol – aeth ar goll 48 o weithiau tra yn y lleoliad
hwn.200 Ym mis Mai 2018, lleolwyd CS-A1 mewn cartref plant, a oedd yn cael ei ystyried gan
ei mam fel lleoliad mwyaf cadarnhaol ei merch, ag amgylchedd mwy strwythuredig a staff a
fyddai'n ei dilyn pe byddai'n mynd ar goll.201 Yn ystod y ddwy flynedd a gymerwyd gan Gyngor
Swydd Warwig i nodi a darparu lleoliad amddiffynnol addas ar gyfer CS-A1, parhaodd i gael
ei chamfanteisio'n rhywiol. Eglurodd Cyngor Swydd Warwig eu bod yn ei chael yn anodd nodi
lleoliadau addas oherwydd anghenion cymhleth CS-A1 ac absenoldeb lleoliadau addas. Roedd
y Cyngor o’r farn bod hwn yn fater cenedlaethol y mae angen i’r llywodraeth weithredu arno i

CS-A29 29 Hydref 2020 10/21-11/14
DHP000579_003 para 6; DHP000581; DHP000454_017-018 paragraffau 57–62
191
DUC000728
192
CS-A50 29 Hydref 2020 6/4-7/7
193
CS-A25 24 Medi 2020 34/10-15
194
CS-A220 24 Medi 2020 35/8-37/3
195
CS-A56 24 Medi 2020 37/6-38/12
196
Julie Thomas 24 Medi 2020 99/17-100/8
197
WCC000244_010-011
198
WCC000253_001-004
199
CS-A2 25 Medi 2020 39/13-40/1
200
CS-A2 25 Medi 2020 7/8-8/20, 40/7-20, 17/13-19/16
201
CS-A2 25 Medi 2020 17/13-19/16
189
190
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sicrhau bod digon o opsiynau lleoli addas.202 Beth bynnag, mae hyn yn dangos gwendid pwysig
yn nhrefn lleoli Swydd Warwig.

12. Roedd CS-A26 yng ngofal Cyngor St Helens. Cafodd hi sawl achos o fynd ar goll ac fe’i
haseswyd i fod â risg uchel iawn o ddioddef camfanteisio’n rhywiol ar blant. Cynyddodd y niwed
posibl iddi pan roddwyd CS-A26 mewn gofal preswyl oherwydd anaddasrwydd ei lleoliad
cychwynnol.203 Nid oedd unrhyw dystiolaeth glir o strategaeth i fynd i'r afael â'r nifer uchel o
achosion o fynd ar goll a gyfrannodd at y risg i CS-A26. Derbyniodd Heddlu Glannau Mersi,
wrth edrych ar y cofnodion yn ymwneud â CS-A26, ei bod yn anodd nodi pa weithgarwch
tarfu a wnaed ynghylch yr achosion o fynd ar goll yn y cyfnod 2015–16.204 Derbynion nhw hefyd
fod adegau pan ddaethpwyd o hyd i CS-A26 yng nghwmni oedolion a bod “cyfleoedd posibl lle
dylem fod wedi cymryd camau mwy cadarnhaol”.205
13. Roedd CS-A71 hefyd yng ngofal Cyngor St Helens. Cafodd ei pharatoi ar-lein a chafodd
ei chamfanteisio'n rhywiol gan oedolion y teithiodd hi i gwrdd â nhw mewn ardaloedd eraill.
Aeth hi â phlentyn iau, 13 oed mewn gofal gyda hi a chafodd y plentyn hwnnw ei chamfanteisio
hefyd. Cafodd CS-A71 ei chamfanteisio ar draws ffiniau tri heddlu. Pan gafodd ei lleoli y tu allan
i'r ardal, nid oedd unrhyw dystiolaeth ei bod yn cael ei monitro gan gyfarfodydd aml-asiantaeth
yn yr ardaloedd hynny.206 Methodd lleoliadau ac asesiad CS-A71 â'i chadw'n ddiogel.
14. Lleolwyd CS-A22 allan o ardal Tower Hamlets am flwyddyn ac yna daethpwyd â hi yn ôl
i'r fwrdeistref. Derbyniodd Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain na wnaed digon i baratoi
CS-A22 na’i rhiant ar gyfer dychwelyd ac na threfnwyd i'r ysgol yr oedd i fod i’w mynychu gael
gwybod ei bod yn agored i niwed.207 Adroddwyd bod CS-A22 wedi'i chamfanteisio'n rhywiol
ar ôl iddi ddychwelyd adref a datgelodd hi fod ymosodiadau rhywiol eraill wedi digwydd wedi
hynny.208 Yn ddiweddarach cafodd ei lleoli y tu allan i'r ardal mewn lleoliad arbenigol arall. 209
15. Fe gafodd CS-A302 nifer o leoliadau y tu allan i’r ardal tra yng ngofal Cyngor Dinas Bryste
a pharhaodd i gael ei chamfanteisio’n rhywiol tra yn y lleoliadau hynny.210 Yn y pen draw,
llwyddodd Cyngor Dinas Bryste i nodi lleoliad arbenigol y tu allan i'r ardal ar dipyn o bellter,
a oedd yn llwyddiannus.211 Roedd CS-A302 yn ystyried bod y lleoliad arbenigol wedi
“achub fy mywyd”.212

Lleoliadau y tu allan i'r ardal
16. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae awdurdodau lleol yn Lloegr wedi lleoli plant mewn
gofal y tu allan i'w hardal ddaearyddol yn amlach. 213 Rhwng mis Mawrth 2018 a mis Mawrth
2019, cododd cyfran y plant a leolwyd y tu allan i'r ardal o 37 y cant i 41 y cant, ag 20 y cant o
blant yn byw mewn lleoliadau pell. Arhosodd y gyfran ar 41 y cant ym mis Mawrth 2020. 214
Yng Nghymru, cafodd 36 y cant o blant eu lleoli y tu allan i'r ardal ym mis Mawrth 2019;
ym mis Mawrth 2020, roedd y ffigur wedi gostwng i 30 y cant.215
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17. Mae ymchwil wedi dangos y gall lleoliadau y tu allan i’r ardal, gan gynnwys y rheini mewn
unedau diogel, fod o fudd i rai plant, yn arbennig os yw’r plentyn yn cael ei gefnogi’n dda ac
yr ymgynghorir ag ef ynghylch y penderfyniad, a bod y lleoliad yn mynd i’r afael â phroblemau
fel y mae’r plentyn yn eu gweld. Gall fod llawer o resymau dilys dros leoli plentyn y tu allan
i’r ardal, gan gynnwys mewn argyfwng neu i gyrchu cymorth therapiwtig. Gall fod yn briodol
symud yn gyfan gwbl o ardal hefyd, er enghraifft, ar gyfer rhai plant sydd eisoes wedi cael eu
camfanteisio’n rhywiol neu sydd mewn perygl o gael eu camfanteisio.
18. Ar gyfer oddeutu 50 y cant o blant, fodd bynnag, cafodd lleoliad y tu allan i ardal eu cartref
effaith negyddol.216 Roedd Ofsted yn cydnabod bod rhai plant hŷn ag anghenion cymhleth yn
cael eu lleoli i ffwrdd o'u cartref oherwydd diffyg lleoliadau lleol addas, “nad yw bob amser er
budd gorau'r plentyn”.217
19. Mae llawer o amgylchiadau eraill lle mae lleoliadau y tu allan i’r ardal yn anaddas i’r
rhai y nodir eu bod mewn perygl o, neu’n cael eu niweidio gan gamfanteisio’n rhywiol ar
blant oherwydd:
• nid yw awdurdodau lleoli bob amser yn ystyried risgiau lleol o gamfanteisio, gan wneud y
plentyn yn agored i niwed pellach o bosibl;
• mae plant sy'n cael eu lleoli y tu allan i'r ardal yn wynebu risg uwch o fynd ar goll ac eto nid
yw cynlluniau cadarn i fynd i'r afael â hyn bob amser yn eu lle;
• mae plant dan anfantais os na cheir cytundeb ynghylch sut y bydd eu hanghenion addysg,
iechyd ac unrhyw anghenion therapiwtig yn cael eu bodloni; ac
• os na aflonyddir ar gyflawnwyr, gallant niweidio'r plentyn yn ystod y lleoliad y tu allan i'r
ardal a phan fydd y plentyn yn dychwelyd adref. Byddant hefyd yn fygythiad i blant eraill
yn yr ardal leol.218
20. Gofynnwyd am ddata gan yr awdurdodau lleol am nifer y plant sy’n cael eu camfanteisio’n
rhywiol a leolwyd y tu allan i ardal eu cartref:
• Durham: Ni ddarparwyd niferoedd, ac eithrio bod saith o blant mewn perygl o
gamfanteisio rhywiol wedi'u gosod mewn lleoliadau heb eu rheoleiddio y tu allan i
Durham yn y ddwy flynedd hyd at fis Mawrth 2019;219
• Abertawe: Nid oedd yn bosibl pennu'r rhifau o'r data a ddarparwyd;220
• Swydd Warwig: 33 o blant yn 2018/19 a 49 o blant yn 2019/20;221
• St Helens: Ni ddarparwyd niferoedd ar gyfer plant a leolwyd mewn ardaloedd cyfagos ond
lleolwyd saith o blant dros 30 milltir i ffwrdd (Ebrill 2017 i ddiwedd Rhagfyr 2020);
• Tower Hamlets: Lleolwyd 130 o blant y tu allan i'r fwrdeistref ym mis Mawrth 2020,
ac roedd 13 ohonynt ar bellter o fwy nag 20 milltir;222 a
• Bryste: Lleolwyd 14 o blant y tu allan i Fryste yn 2018/19, a chafodd saith ohonynt eu lleoli
mewn ardaloedd awdurdodau lleol cyfagos.223

Sophie Hallett 22 Medi 2020 130/21-131/16
OFS012595_029 para 89
218
OFS012595_027-029 paragraffau 84–90; OFS012738_004 para 10; BRD000275_010 para 34; INQ006285_003-004
219
DUC000658_009 para 43
220
SCC000550_027 paragraffau 143–147
221
WCC000236_016 para 90; WCC000409_002 para 5; Nigel Minns 25 Medi 2020 106/4-9
222
LBT004289_015 para 52
223
Ann James 30 Medi 2020 70/8-11; BSC000124_001 para 1
216
217

52

Diwallu anghenion grwpiau penodol o blant sy'n cael eu camfanteisio'n rhywiol

21. Ar sail y wybodaeth a ddarparwyd, nid oedd yn glir a oedd lleoliadau y tu allan i’r ardal
yn diwallu anghenion plant neu’n cynyddu cysylltiad â risgiau a niwed camfanteisio rhywiol
ymhellach. Roedd tystiolaeth o gamfanteisio rhywiol yn digwydd neu'n parhau pan oedd plentyn
yn cael ei leoli y tu allan i'r ardal.224 Roedd hefyd yn ymddangos bod “problem genedlaethol” lle
nad yw awdurdodau yn ymwybodol o blant a leolwyd yn eu hardaloedd gan eraill, gan gynnwys
plant y nodwyd eu bod mewn perygl mawr o gamfanteisio rhywiol.225
22. Gwelodd yr Ymchwiliad rywfaint o ddiffyg cydymffurfio â gweithdrefnau a fwriadwyd i
leihau risgiau lleoliadau y tu allan i'r ardal. Er enghraifft, pan yw plentyn yn Abertawe yn cael
ei leoli y tu allan i'r ardal, roedd y polisi'n datgan y dylid cynnal cyfarfod trawsffiniol lle byddai
Heddlu De Cymru yn briffio'r heddlu newydd (ac weithiau'r gweithiwr cymdeithasol perthnasol)
ac yn darparu pecyn gwybodaeth gan gynnwys data sydd ar goll a ffactorau risg. Fodd bynnag,
nid yw cyfarfodydd o'r fath yn cael eu cynnal bob amser.226
23. Roedd yn ymddangos bod gan Gyngor Sir Swydd Warwig weithdrefnau cynhwysfawr
ar gyfer lleoliadau y tu allan i'r ardal. Roedd canllawiau a ddiweddarwyd yn ddiweddar yn ei
gwneud yn glir, wrth ddewis lleoliadau, bod rhaid ystyried y risg o gamfanteisio rhywiol;
lle bo'n bosibl, aseswyd lleoliadau am risg. Cydnabuwyd y dylai'r prosesau ymgynghori a
rhannu gwybodaeth gynnwys yr heddlu. Lle roedd plant yn cael eu lleoli fwy nag 20 milltir o'u
cartref, roedd rhaid ceisio cytundebau y tu allan i'r sir fel mater o drefn i ddangos bod y lleoliad
yn addas ac yn ddiogel ar gyfer y plentyn. Disgrifiodd Cyngor Sir Warwig hefyd y camau y
mae’n eu cymryd i reoli risgiau camfanteisio rhywiol i blant a leolir yn ei ardal gan gynghorau
eraill, a oedd yn cynnwys cynnal cyfweliadau dychwelyd adref a dilyn pryderon ynghylch
camfanteisio rhywiol. 227
24. Fe wnaeth Cyngor St Helens a Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain ddisgrifio hefyd
bolisïau sydd â'r nod o sicrhau cyfrifoldeb parhaus yr awdurdod lleol neu'r heddlu 'cartref' ar
gyfer plant a leolir y tu allan i'r ardal y nodwyd eu bod mewn perygl o gamfanteisio rhywiol. 228
25. O ystyried pryderon ynghylch symud trawsffiniol plant a chyflawnwyr, mae Cyngor Dinas
Bryste wedi cymryd camau i gyfuno adnoddau ag awdurdodau cyfagos fel y gall Barnardo’s
ddarparu gwasanaethau cymorth i blant ar sail ranbarthol a gwneud gwiriadau rheolaidd ar blant.
Mae Ymgyrch Topaz (tîm amharu ar gamfanteisio ar blant Heddlu Avon a Gwlad yr Haf) hefyd yn
gwasanaethu'r rhanbarth.229
26. Ym marn Ofsted, mae angen strategaeth gydgysylltiedig ar lefel genedlaethol i reoli’r
cyflenwad o leoedd mewn cartrefi plant, gan gynnwys ystyried sut y gall darparwyr preifat a
gwirfoddol, awdurdodau lleol ac eraill gael eu harwain a’u cymell i agor cartrefi lle mae eu hangen
fwyaf. Fel arall, bydd lleoliadau nad ydynt yn diwallu anghenion plant sy'n agored i niwed,
gan gynnwys y rhai sydd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol, yn parhau.230
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27. Gan fod risgiau penodol wrth symud plant sy’n cael eu camfanteisio’n rhywiol ar draws
ffiniau, dylai fod gwell cydweithio rhwng awdurdodau lleoli a lletya, yn ogystal â heddluoedd.
Mae angen canllawiau statudol cryfach ar leoliadau y tu allan i’r ardal sy’n ymdrin yn benodol
â phlant y camfanteisir yn rhywiol arnynt.

Lleoliadau heb eu rheoleiddio
28. O dan Ddeddf Safonau Gofal 2000, mae’n ofynnol i wasanaethau sy’n darparu llety a
gofal i bobl ifanc o dan 18 oed gofrestru ag Ofsted. Os darperir llety heb ofal, ystyrir bod y
lleoliad ‘heb ei reoleiddio’.
29. Mae rhai lleoliadau heb eu rheoleiddio yn rhoi cymorth cadarnhaol i bobl ifanc 16 ac 17
oed ddod yn annibynnol. Fodd bynnag, gall y lleoliadau hyn fod mewn lleoliadau dros dro neu
ynysig fel cartrefi symudol, cychod camlas, carafanau, hosteli neu hyd yn oed bebyll.231 Yn aml,
ni ddarperir unrhyw gymorth neu gymorth gyfyngedig ac mae lefel yr oruchwyliaeth gan staff
yn amrywio.232 Mae'r nodweddion hyn o leoliadau heb eu rheoleiddio yn cynyddu bregusrwydd
ac amlygiad plant sydd yn aml yn unig, a allai ddod yn fwy agored i ymddygiadau paratoi a
chamfanteisio'n rhywiol ar blant.
30. Ar adeg y gwrandawiadau cyhoeddus, ym mhob un ond un o’r ardaloedd astudiaeth achos,
roedd y defnydd o leoliadau heb eu rheoleiddio ar gyfer plant sy’n cael eu camfanteisio’n rhywiol,
yn amrywio o ddim i bedwar o blant.233 Roedd rhywfaint o dystiolaeth bod plant y nodwyd eu
bod mewn perygl o gamfanteisio rhywiol yn cael eu lleoli mewn lleoliadau heb eu rheoleiddio
rhwng 2017 a 2019.234 Roedd tystiolaeth hefyd o blant yn dod yn agored i risg o gamfanteisio
rhywiol ar ôl symud i leoliad heb ei reoleiddio.235
31. O fis Medi 2021, yn unol â rheoliadau newydd, ni all y rhai o dan 16 oed gael eu lleoli mewn
llety heb ei reoleiddio.236 Mae'r llywodraeth hefyd wedi ymgynghori ar safonau newydd ar gyfer
defnyddio llety o'r fath ar gyfer plant mewn gofal 16 a 17 oed, “a oruchwylir gan gyfundrefn
gofrestru ac arolygu a arweinir gan Ofsted".237 Mae'r Comisiynydd Plant wedi galw am wahardd
defnyddio llety heb ei reoleiddio i bawb dan 18 oed.238
32. Mae’r defnydd o lety heb ei oruchwylio a heb ei reoleiddio ar gyfer plant 16 a 17 oed mewn
gofal sy’n profi, neu sydd mewn perygl o brofi, camfanteisio rhywiol yn parhau i fod yn bryder
difrifol a rhaid i’r Adran Addysg ei atal. Rhaid i safonau newydd ar gyfer defnyddio llety o’r fath
gynnwys mesurau i leihau’r risg o gamfanteisio rhywiol a wynebir gan blant yn y lleoliadau hyn.
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D.3: Bechgyn a dynion ifanc
33. Mae ymchwil yn awgrymu:
• mae gwahanol lwybrau i gyswllt camfanteisiol ar gyfer bechgyn a dynion ifanc;
• mae rhywedd yn berthnasol i ddeall risg a bregusrwydd, gan effeithio ar ymddygiad a
gallu i ddatgelu;
• gall bechgyn a dynion ifanc ymateb yn wahanol i brofiadau o gamfanteisio;
• mae bechgyn a dynion ifanc yn fwy tebygol o ddod i sylw gwasanaethau camfanteisio’n
rhywiol ar blant drwy’r system cyfiawnder troseddol; a
• mae rôl gwrywdod a hunaniaeth rywiol wrth gefnogi bechgyn a dynion ifanc sydd wedi
cael eu camfanteisio’n rhywiol yn berthnasol.239
34. Yn 2014, nododd Barnardo’s fod angen codi ymwybyddiaeth broffesiynol o fechgyn a
dynion ifanc fel dioddefwyr posibl o gamfanteisio’n rhywiol ar blant.240
35. Yn 2017, ariannodd y Swyddfa Gartref brosiect ymchwil Barnardo’s, ‘Boys 2’. Roedd hwn
yn brosiect dwy flynedd i wella’r broses o nodi ac asesu bechgyn a dynion ifanc yr effeithir
arnynt gan gamfanteisio’n rhywiol ar blant, ac ymyriadau ar eu cyfer. Ei nod hefyd oedd datblygu
dogfennau asesu safonol ac adnoddau ymyrryd ar gyfer gweithwyr proffesiynol rheng flaen,
gyda chynllun datblygu dilynol.241
36. Yn 2018, canllawiau ar y cyd a gynhyrchwyd gan Gyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr
Heddlu, Cymdeithas y Plant a Chymorth i Ddioddefwyr – Bechgyn a Dynion Ifanc sydd mewn
Perygl o Gamfanteisio Rhywiol: Pecyn Cymorth i Weithwyr Proffesiynol – yn cydnabod bod profiadau
camfanteisio rhywiol bechgyn a dynion ifanc yn cael eu deall yn llai ac yn aml yn cael eu
hanwybyddu.242
37. Yn 2019, amlinellodd y llywodraeth ei hymrwymiad i gryfhau'r ymateb i ddioddefwyr
gwrywaidd a goroeswyr troseddu, gan gynnwys trais rhywiol, yn ei Datganiad sefyllfa ar
ddioddefwyr gwrywaidd troseddau a ystyriwyd yn y strategaeth draws-Lywodraethol ar roi terfyn
ar Drais yn Erbyn Merched a Merched (VAWG).243
38. Mae'r Canllaw Ymarfer Cymru Gyfan cyfredol yn cydnabod natur gudd aml camfanteisio'n
rhywiol ar blant yn erbyn bechgyn a dynion ifanc.244

Profiadau bechgyn a dynion ifanc yn yr astudiaethau achos
39. Bachgen 14 oed yn Abertawe oedd CS-A221, a ganiatawyd, yn 2019, gan ei rieni i aros am
gyfnodau hir yng nghartref troseddwr rhyw cofrestredig, a oedd yn ei baratoi i bwrpas rhyw.
Nid oedd gweithiwr cymdeithasol y plentyn yn ymwybodol o bryderon am y troseddwr ac ni
chwblhaodd y gwiriadau oherwydd y credid bod y troseddwr yn oedolyn a oedd yn agored i
niwed. Nid oedd y plentyn wedi gwneud unrhyw ddatgeliadau ac wedi gwrthod sgrinio iechyd
rhywiol. Carcharwyd y troseddwr am dorri Gorchymyn Atal Niwed Rhywiol.245
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40. Symudodd CS-A90 i Tower Hamlets yn 2018, pan oedd yn 13 oed. Aeth ar goll o'i
gartref nifer o weithiau. Roedd pryderon hefyd am ei weithgarwch rhywiol, llinellau cyffuriau,
gangiau, a niwed emosiynol a seicolegol posib. Yn gynnar yn 2019, adroddwyd bod CS-A90 yn
bwriadu cynnal ei barti pen-blwydd mewn gwesty gyda phobl hŷn nag ef. Cwblhawyd asesiad
camfanteisio’n rhywiol ar blant a chynhaliwyd cyfarfod strategaeth. Derbyniodd Gwasanaeth
Heddlu Llundain fod y ffocws wedi bod ar gamfanteisio troseddol a chyffuriau yn hytrach na
chamfanteisio’n rhywiol ar blant, er bod CS-A90 wedi’i roi ar gynllun amddiffyn plant.246
41. Roedd CS-A62 yn ddyn ifanc ag anableddau cymhleth ym Mryste. Mae’r dystiolaeth yn
awgrymu iddo gael ei gam-drin yn rhywiol rhwng 13 ac 16 oed.247 Roedd asiantaethau wedi
ystyried cyfeiriadedd rhywiol CS-A62 ac yn sensitif iddo. Roedd gweithgarwch tarfu yn digwydd
mewn perthynas ag oedolion yr amheuid eu bod yn ei baratoi.248 Pan adroddodd, yn 13 oed,
ei fod wedi bod yn cyfarfod â dyn a ddisgrifiwyd fel "pedoffeil hysbys", dilynwyd hyn i fyny ac
ystyriwyd nad oedd llawer o dystiolaeth i gefnogi pryderon y gallai fod yn cael ei gam-drin.249
42. Cafodd nifer o fechgyn a dynion ifanc yr astudiaeth achos (gan gynnwys CS-A43, CS-A59 a
CS-A27) eu camfanteisio’n rhywiol ar ôl i gysylltiad â nhw gael ei gychwyn trwy ap dyddio ar-lein,
Grindr. Mae asesu risg mewn perthynas â chamfanteisio trwy apiau dyddio ar-lein megis Grindr,
ond heb fod yn gyfyngedig iddo, yn anodd. Mae angen gwaith aml-asiantaethol sylweddol i fynd
i'r afael ag ef.250

Nodi dioddefwyr gwrywaidd
43. Gofynnwyd i ardaloedd yr astudiaethau achos ddarparu gwybodaeth am nifer y gwrywod y
camfanteisiwyd yn rhywiol arnynt rhwng mis Mawrth 2017 a mis Mawrth 2019.
43.1. Dywedodd Heddlu Durham, o gyfanswm nifer y plant a drafodwyd yn y grŵp
gweithredol camfanteisio ar blant dros y ddwy flynedd, bod 17 (12 y cant o’r cyfanswm)
yn fechgyn.251 Nododd ei Draciwr Bregusrwydd Camfanteisio ar Blant, a gyflwynwyd ym
mis Tachwedd 2019 mewn perthynas â phlant yr ystyrir eu bod yn wynebu risg uchel,
ddau fachgen a dyn ifanc a oedd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol yn nhrydydd chwarter
2019/20 ac un bachgen yn y chwarter dilynol.252
43.2. Yn Abertawe yn 2017/18, cynhaliwyd 14 cyfarfod strategaeth (9 y cant o'r cyfanswm)
i drafod pryderon camfanteisio rhywiol ynghylch ddioddefwyr gwrywaidd. Y flwyddyn
ddilynol trafodwyd 13 o fechgyn a dynion ifanc (14 y cant).253
43.3. Yn Swydd Warwig dros y cyfnod o ddwy flynedd, o’r plant a’r bobl ifanc a fu’n destun
asesiad cychwynnol o gamfanteisio’n rhywiol ar blant, roedd 29 (13 y cant) yn wrywod ac,
o’r rhai a oedd yn destun asesiad adolygu, roedd 2 (20 y cant) yn wryw. Trafodwyd dau
fachgen a dyn ifanc (15 y cant) mewn cyfarfodydd aml-asiantaethol oherwydd pryderon
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camfanteisio rhywiol a thrafodwyd 24 (42 y cant) mewn cyfarfodydd strategaeth ar gyfer
camfanteisio rhywiol.254 Dros gyfnod cynharach o ddwy flynedd (o 2016 i 2018) cynyddodd
y ganran o 7 y cant i 20 y cant (er na nodwyd niferoedd y bechgyn a'r dynion ifanc). 255

43.4. Yn St Helens yn 2017/18, atgyfeiriwyd 17 o fechgyn a dynion ifanc oherwydd
pryderon ynghylch camfanteisio rhywiol (14 y cant o atgyfeiriadau o’r fath) a chafodd eu
trafod mewn cyfarfodydd aml-asiantaeth. Y flwyddyn ddilynol y ffigwr oedd 13 o fechgyn
a dynion ifanc (11 y cant).256
43.5. Dywedodd Tower Hamlets fod 43 y cant o asesiadau risg ynghylch camfanteisio’n
rhywiol ar blant wedi’u cwblhau ar fechgyn a dynion ifanc rhwng Ebrill 2018 ac Awst
2019.257 Dros yr un cyfnod, roedd 22 y cant o asesiadau camfanteisio rhywiol ar gyfer plant
mewn gofal ar gyfer bechgyn a dynion ifanc (allan o 47 o blant mewn asesiadau gofal). 258
43.6. Yn 2017/18 ym Mryste, nodwyd bod 23 o wrywod mewn perygl sylweddol o
gamfanteisio’n rhywiol ar blant (16 y cant o’r cyfanswm a nodwyd ar y pryd);
yn y flwyddyn ddilynol, y ffigur hwn oedd 22 (22 y cant).259
44. Ym mhob un o'r chwe ardal astudiaeth achos, roedd tystiolaeth o godi ymwybyddiaeth a
hyfforddiant ar nodi camfanteisio'n rhywiol ar fechgyn a dynion ifanc. Roedd enghreifftiau’n
cynnwys prosiect Barnardo’s ym Mryste ac ymgyrch aml-asiantaethol yn Swydd Warwig,
‘Something’s Not Right’, a oedd â’r nod o gynyddu ymwybyddiaeth o gamfanteisio’n rhywiol ar
fechgyn a dynion ifanc a’u hannog i siarad am eu profiadau a cheisio cymorth. 260
45. Mewn o leiaf dair o ardaloedd yr astudiaethau achos, roedd data am fechgyn a dynion ifanc
y camfanteisir yn rhywiol arnynt yn cael eu cynnwys yn y categori ehangach o gamfanteisio
troseddol. Fel yr eglurir yn Rhan C, mae’n bwysig bod dioddefwyr camfanteisio’n rhywiol ar
blant, yn hytrach na mathau eraill o gamfanteisio, yn gallu cael eu nodi'n benodol.

Cefnogi dioddefwyr gwrywaidd
46. Nid oedd Cyngor St Helens a Chyngor Sir Durham wedi darparu unrhyw wasanaethau
penodol ar gyfer camfanteisio’n rhywiol ar blant ar gael i fechgyn a dynion ifanc.261
Fodd bynnag, yn astudiaethau achos Durham, derbyniodd CS-A43, dioddefwr gwrywaidd a
gafodd ei gamfanteisio'n rhywiol gan oedolion a gysylltodd ag ef trwy Grindr, gymorth amserol
gan asiantaethau lleol, gan gynnwys atgyfeiriad i wasanaeth LHDTC+ arbenigol, yn unol â
dymuniadau ei rieni.262
47. Yn Swydd Warwig, mae adnoddau pwrpasol wedi cael eu rhoi ar waith ar gyfer dioddefwyr
gwrywaidd. Mae tîm Barnardo’s yn targedu bechgyn a dynion ifanc gyda gwasanaethau i atal ac
amharu ar gamfanteisio rhywiol.263 Bellach mae gan ofal cymdeithasol plant weithiwr arbenigol
yn y tîm aml-asiantaeth hefyd: Dywedodd Ofsted yn 2020 fod “gwaith uniongyrchol wedi'i
dargedu wedi'i gwblhau gyda bechgyn ac roedd nifer o weithwyr gwrywaidd wedi'u recriwtio'n
benodol i gwblhau'r gwaith hwn".264
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48. Un ateb i’r tan-gynrychiolaeth o ddioddefwyr gwrywaidd, sy’n cael ei fabwysiadu ym
Mryste, fu ar gyfer BASE (gwasanaeth arbenigol sy’n cefnogi oedolion ifanc rhwng 18 a 25
oed sydd mewn perygl o gael eu camfanteisio’n rhywiol neu lle mae pryderon hysbys ynghylch
camfanteisio rhywiol) i ostwng y trothwy ar gyfer mynediad i wasanaethau cymorth ar gyfer
camfanteisio rhywiol pan gaiff bechgyn a dynion ifanc eu hatgyfeirio. O ganlyniad, mae gan
Barnardo’s ym Mryste gyfran uwch o fechgyn a dynion ifanc yn derbyn ei wasanaethau
camfanteisio’n rhywiol ar blant nag ar draws ei wasanaethau mewn ardaloedd eraill.265
49. Yn gyffredinol, mae angen gwneud mwy i nodi a chefnogi bechgyn a dynion ifanc
sy'n dioddef camfanteisio rhywiol. Unwaith y bydd bechgyn a dynion ifanc yn dod ymlaen,
maent hefyd angen cymorth wedi'i dargedu'n fwy priodol nag a ddarperir yn nodweddiadol.
Ni ddylai gwaith wedi'i dargedu i gefnogi bechgyn fod ar draul grwpiau eraill, gan
gynnwys merched.

D.4: Plant ag anableddau
50. Amlygodd ymchwil a gomisiynwyd gan Barnardo’s yn 2015 ffactorau penodol a oedd
yn gwneud plant ag anableddau dysgu yn fwy agored i gamfanteisio rhywiol. Roedd y
rhain yn cynnwys goramddiffyn, dadrymuso ac ynysu cymdeithasol, a diffyg addysg a
gwybodaeth hygyrch ar gyfer rhyw a pherthnasoedd. Nodwyd hefyd ddiffyg gwybodaeth,
dealltwriaeth, ymwybyddiaeth a hyfforddiant, yn benodol am gamfanteisio'n rhywiol ar
blant ag anableddau dysgu.266
51. Awgrymodd ymchwil a ariannwyd gan y Swyddfa Gartref yn 2016 fod plant ag anableddau
ym mhob lleoliad mewn perygl mawr o drais rhywiol ac y gall rhai ffactorau, megis dealltwriaeth
gyfyngedig o giwiau cymdeithasol a rhyngweithio cymdeithasol, wneud pobl ifanc yn fwy agored
i'r risg o gamfanteisio arnynt. Gall ynysu cymdeithasol hefyd wneud pobl ifanc ag anableddau yn
fwy agored i gael eu paratoi'n amhriodol a chael eu camfanteisio.267
52. Ystyrir bod plant sy'n fyddar neu ag anabledd corfforol deirgwaith yn fwy tebygol yn
gyffredinol o gael eu cam-drin na'r rhai heb anabledd.268
53. Mae cyflawnwyr yn targedu plant y maent yn nodi eu bod yn agored i niwed, a all gynnwys
bod yn agored i niwed oherwydd anableddau.269
54. Ym mis Mai 2021, adroddodd papur newydd The Times am brofiadau ‘Sarah’, merch yn ei
harddegau ag anableddau dysgu. Cafodd ei ffilmio’n cael ei chamfanteisio’n rhywiol gan grŵp o
ddynion, y gellid eu clywed yn chwerthin ac yn ei gwawdio. Ni chyhuddwyd yr un o'r camdrinwyr
o unrhyw dramgwyddau troseddol. Dywedodd un o'i gweithwyr cymdeithasol “Os oeddech
chi am edrych ar y sefyllfa waethaf bosibl ar gyfer methu â mynd i'r afael â cham-drin plentyn,
dyma fe. Aeth popeth a allai fynd o'i le, o'i le."270 Mae profiad Sarah hefyd yn cael ei adlewyrchu
yn yr astudiaethau achos plant a archwiliwyd yn yr ymchwiliad hwn, a ddangosodd effaith
camfanteisio'n rhywiol ar blant ar blant ag anableddau.

Amanda Naylor 30 Medi 2020 181/2-183/1; BRD000278_006 paragraffau 23–25
Unprotected, overprotected: meeting the needs of young people with learning disabilities who experience, or are at risk of, sexual
exploitation, Barnardo's, 2015, INQ005420_033
267
Child Sexual Abuse and Exploitation: Understanding Risk and Vulnerability, Prifysgol Coventry, Awst 2016,
INQ005182_006_014
268
WGT000464_013 para 62
269
OFS012595_048-049 para 160
270
INQ006493
265

266

58

Diwallu anghenion grwpiau penodol o blant sy'n cael eu camfanteisio'n rhywiol

Nodi anableddau
55. Mae anableddau'n aml yn cael eu nodi trwy asesiadau SEND (anghenion addysgol arbennig
ac anableddau), EHCP (cynlluniau addysg, iechyd a gofal) a'r llwybr Gwasanaethau Iechyd
Meddwl Plant ac Oedolion (CAMHS). Gall ffurflenni neu ddogfennau sgrinio, canllawiau a
hyfforddiant sydd wedi'u geirio'n ofalus helpu ymarferwyr i nodi a oes gan blant y camfanteisir
yn rhywiol arnynt anabledd. Roedd arfer ar draws y chwe ardal yn hyn o beth yn gymysg ond
nid oedd gan yr un ohonynt systemau cwbl effeithiol ar waith.
56. Yn Swydd Durham, roedd y ffurflen asesu ar gyfer camfanteisio’n rhywiol ar blant
yn cynnwys unrhyw “gydnabyddiaeth benodol ynghylch unrhyw anabledd neu fregusrwydd
ychwanegol” ond dim ond ers mis Tachwedd 2019 y bu hyn. Felly ni ellid olrhain achosion yn
ymwneud â phlant ag anabledd cyn yr amser hwnnw.271 Yn ddiweddar mae Cyngor Swydd
Durham wedi datgan bod anabledd bellach wedi'i gynnwys fel ffactor risg yn ei Draciwr
Bregusrwydd Camfanteisio ar Blant (CEVT), sy'n rhoi sgôr pwyntiau o amgylch gwendidau a
nodwyd gan gynnwys anableddau ac yn caniatáu ar gyfer cofnodi a monitro plant sy'n wynebu
risg uchel o gamfanteisio.272 Mae wedi gweithio'n agos gyda gweithwyr proffesiynol SEND i
wella gwybodaeth ei staff amddiffyn plant. Fe wnaeth y Gwasanaeth SEND a Chynhwysiant
adolygu 57 o achosion o gamfanteisio ar blant a flaenoriaethwyd yn y CEVT rhwng mis Mawrth
a mis Mehefin 2020. O'r rhain, roedd 43 y cant wedi nodi anghenion addysgol arbennig neu
anableddau.273 Fodd bynnag, mae Cyngor Swydd Durham yn derbyn ei fod yn “ddyddiau gweddol
gynnar” o ran ei ymagwedd at blant ag anableddau a bod “swm sylweddol o waith i'w wneud" o
hyd.274 Er bod yr ymgais hon i ddeall yn well anghenion plant anabl i'w chroesawu, roedd ffocws
penodol ar gamfanteisio'n rhywiol ar blant ar goll a dylid ei gynnwys yn y dyfodol, gan gynnwys
plant anabl yr ystyrir eu bod mewn perygl canolig neu isel o gamfanteisio rhywiol nad ydynt yn
cael eu dal yn y traciwr camfanteisio.
57. Er bod Fframwaith Asesu'r Risg o Gamfanteisio'n Rhywiol (SERAF) Cyngor Dinas a
Sir Abertawe (Cyngor Abertawe) wedi nodi a oes anabledd gan blentyn sy'n wynebu risg o
gamfanteisio rhywiol, ni ysgogodd yr aseswr i ystyried effaith anabledd ar y plentyn nac unrhyw
fregusrwydd i gam-drin rhywiol. Y disgwyl oedd y byddai anabledd yn cael ei drafod mewn
cyfarfodydd strategaeth.275
58. Mae Cyngor Swydd Warwig yn defnyddio Offeryn Asesu Camfanteisio’n Rhywiol ar
Blant y Gweithgor Cenedlaethol (NWG), sy’n cofnodi a oes gan blentyn anabledd neu unrhyw
anghenion emosiynol neu ddysgu ychwanegol. Anogir yr ymarferydd i ystyried yr angen am
asesiad galluedd neu EHCP. Mae hefyd yn cofnodi a oes amheuaeth bod gan y plentyn anabledd
dysgu heb ei ddiagnosio a allai effeithio ar ei ymddygiad. 276 Mae'r Cyngor wedi datblygu ei
dempled cofnodion achos ar gyfer camfanteisio'n rhywiol ar blant fel ei fod yn cofnodi ac yn
nodi unrhyw anabledd, gan gynnwys anabledd dysgu.277 Er gwaethaf hyn, cododd Partneriaeth
Diogelu Swydd Warwig bryderon ynghylch nodi a chofnodi anghenion plant ag anableddau, gan
nodi bod cyfran y plant y disgrifir eu bod yn anabl sy'n cael eu hatgyfeirio yn is na'r disgwyl
(o gymharu â chyffredinolrwydd plant ag anableddau).278 Mae swyddogion Heddlu Swydd
Warwig yn gallu cael gwybodaeth am anabledd trwy ofal cymdeithasol plant ond nid yw hyn
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yn cael ei wneud fel mater o drefn.279 Hefyd, ni wnaeth dogfen broffil camfanteisio rhywiol yr
heddlu 2019 yr heddlu “sefydlu unrhyw gysylltiadau clir rhwng CSE [camfanteisio'n rhywiol ar blant]
a phobl ag anableddau".280 Mae'r prosesau a ddefnyddir yn Swydd Warwig yn sylfaen ar gyfer
nodi anableddau'n effeithiol ond mae'r gyfradd isel ar gyfer nodi a chofnodi yn peri pryder.

59. Roedd y ffurflen atgyfeirio (CE1) a ddefnyddiwyd gan Gyngor St Helens, a oedd ar ffurf
safonol o dan Brotocol Glannau Mersi Gyfan, yn gofyn a oedd gan y plentyn a oedd yn cael
ei atgyfeirio anabledd, ag ateb ‘oes’ neu ‘nac oes’, ond nad oedd yn gofyn yn benodol am
gofnodi natur neu effaith y nam ar ei allu/gallu i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i
ddydd.281 Roedd ei ffurflen asesu risg (CE2) yn cynnwys anogwr ar gyfer cofnodi a oes gan y
plentyn anabledd ac adran yn ymwneud â phryderon ynghylch iechyd corfforol (gan gynnwys
iechyd meddwl) i ganiatáu am nodi ymhellach a manylion ynghylch yr anabledd. Fodd bynnag,
derbyniodd Cyngor St Helens mai cyfyngedig oedd y cwmpas i nodi anableddau neu anghenion
dysgu, neu i ymarferwyr gofnodi effaith anableddau ar y plentyn. Yn ogystal, nid oedd unrhyw
ganllawiau i staff ar sut i asesu a chofnodi anabledd. 282
60. Yn Tower Hamlets, roedd y ddogfen sgrinio ar gyfer camfanteisio yn cyfeirio at yr angen
i ystyried anabledd fel ffactor bregusrwydd posibl i bobl ifanc. Fodd bynnag, ni roddwyd
canllawiau penodol i staff ar asesu neu gofnodi anabledd ar gyfer plant sydd mewn perygl o
gamfanteisio rhywiol.283 Dywedwyd bod hyfforddiant ar gamfanteisio, plant sy'n mynd ar goll
ac anableddau dysgu gyda “phresenoldeb gwael”.284 Ni chafodd data ar blant ag anableddau
eu casglu'n systematig cyn mis Gorffennaf 2019 pan gyflwynwyd offeryn sgrinio newydd.285
Nododd Mr Richard Baldwin, Cyfarwyddwr Adrannol ar gyfer Gofal Cymdeithasol Plant, lle mae
plant sydd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol wedi'u nodi fel rhai sydd wedi cael diagnosis
o awtistiaeth neu Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD), anableddau
dysgu, anghenion addysgol arbennig a chyflyrau iechyd meddwl, roedd y wybodaeth hon yn
cael ei chofnodi ar ffeil achos y plentyn ac anogwyd partneriaid i rannu gwybodaeth. Yna
trafodwyd unrhyw wendidau ychwanegol mewn cyfarfodydd strategaeth, cynadleddau achos a
chyfarfodydd strategol, a thrafodwyd cymorth ychwanegol y gallai fod ei angen.286
61. Yn 2019, cynhaliwyd archwiliad gan Gyngor Dinas Bryste o 12 ffeil achos yn ymwneud â
phlant ag anableddau a oedd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol. Canfu rai enghreifftiau lle
roedd anghenion y plentyn a’r bregusrwydd sy’n gysylltiedig â’i anabledd wedi’u dadansoddi’n
glir a’u cysylltu’n rhagweithiol â'u bregusrwydd i gamfanteisio’n rhywiol ar blant. Fodd bynnag,
nododd yr archwiliad hefyd, ar gyfer rhai plant mewn sefyllfaoedd teuluol cymhleth, ei bod
yn ymddangos bod y ffocws ar gamfanteisio rhywiol wedi’i golli ymhlith materion eraill megis
esgeulustod a cham-drin corfforol. Roedd enghreifftiau hefyd o sefyllfaoedd lle nad oedd
anableddau plentyn wedi cael eu hystyried yn weithredol fel ffactor bregusrwydd. Nid oedd
cynlluniau rheoli risg a chynlluniau diogelwch wedi’u defnyddio’n gyson, roedd ansawdd
asesiadau a rhestrau gwirio camfanteisio rhywiol yn amrywio ac roedd enghreifftiau o
achosion lle nad oedd cynlluniau wedi cynnwys nodau a chamau gweithredu i fynd i’r afael â’r
ffactorau risg ynghylch camfanteisio rhywiol. O ganlyniad, gwnaeth Cyngor Dinas Bryste nifer
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o welliannau.287 Roedd awgrymiadau ar gyfer anabledd wedi'u cynnwys yn y rhestr wirio ar
gyfer camfanteisio'n rhywiol ar blant Bryste.288 Nododd y Cyngor mai ei bolisi oedd bod plant ag
anableddau sy'n ddioddefwyr neu sydd mewn perygl o gael eu camfanteisio'n rhywiol yn cael
gweithiwr cymdeithasol o Wasanaeth Plant Anabl y Cyngor wedi'i neilltuo iddynt i weithredu
fel cydlynydd achos.289

62. Ar draws y chwe ardal, mae angen gwella systemau i gynyddu'r broses o nodi risg
camfanteisio rhywiol ar gyfer plant ag anableddau.
63. Mae'n bwysig bod gan sefydliadau ac asiantaethau hyfforddiant a chanllawiau digonol ar
waith staff er mwyn nodi a oes anabledd gan blentyn sy'n profi neu sydd mewn perygl o brofi
camfanteisio. Er mwyn sicrhau bod cymorth priodol yn cael ei ddarparu, mae'n rhaid i weithwyr
proffesiynol gydweithio ar draws asiantaethau, gyda gweithwyr iechyd proffesiynol ac ysgolion
yn gwneud cyfraniad pwysig at amddiffyn plant ag anableddau. Mae angen cydweithio agos
hefyd rhwng staff sydd wedi’u hyfforddi i weithio gyda phlant ag anableddau a’r rheini ag
arbenigedd ym maes camfanteisio’n rhywiol ar blant.

Ystyried anghenion plant ag anableddau
64. Nodwyd bod anabledd gan ddeuddeg o'r plant a ddewiswyd o chwe ardal yr astudiaeth
achos. Gan nad oedd anabledd yn faen prawf ar gyfer dewis, mae hyn yn gyfystyr â chyfran
sylweddol – mwy na thraean – o’r holl achosion hynny a adolygwyd.
65. Yn Durham, cafodd CS-A51 ddiagnosis o awtistiaeth ac roedd ganddo anghenion penodol
ynghylch cyfathrebu. Cafodd ei pharatoi a'i chamfanteisio arni'n rhywiol o 15 oed ymlaen.
Cafodd gymorth da gan weithiwr ERASE a ddefnyddiodd ymarferion iaith a gweledol priodol i
alluogi CS-A51 i ddechrau deall effaith ei hanabledd ar sut yr oedd yn ffurfio perthnasoedd.290
66. Fodd bynnag, mewn achosion eraill yn Durham a adolygwyd yn yr ymchwiliad hwn,
nid oedd tystiolaeth neu roedd tystiolaeth gyfyngedig yn unig fod yr asiantaethau wedi ystyried
anabledd y plentyn wrth asesu’r risg o gamfanteisio rhywiol yr oeddent yn ei wynebu neu’r
niwed yr oeddent eisoes wedi’i brofi. Er y casglwyd gwybodaeth am anabledd CS-A29 yn 2018,
ni chafodd effaith ei hanabledd ei hystyried yn yr asesiad risg.291 Yn ei hachos hi, ac mewn
perthynas â CS-A118, nid oedd yn ymddangos bod gweithwyr proffesiynol yn nodi symptomau
ADHD a'r effaith bosibl ar eu bregusrwydd i gamfanteisio rhywiol. 292
67. Adlewyrchwyd y thema hon mewn nifer o ardaloedd eraill yr astudiaethau achos.
68. Roedd CS-A24 yn ferch ifanc o Abertawe y nodwyd ei bod mewn perygl o gamfanteisio
rhywiol ar ôl mynd ar goll nifer o weithiau. Ar ôl un achos o fynd ar goll yn 14 oed, dychwelodd
adref o dan ddylanwad cyffuriau. Yng nghanol 2018, cafodd CS-A24 ddiagnosis ffurfiol o
ADHD ac anhwylder ymddygiad. Nododd asesiad risg yn 2018 bryder y gallai CS-A24 “barhau
i wneud penderfyniadau anniogel sy’n rhoi ei hun, ei mam, ei brawd a’i chwaer ac eraill mewn perygl
o niwed".293 Cydnabu Ms Julie Thomas, Pennaeth Gwasanaethau Plant Cyngor Abertawe, fod yr
iaith hon yn amhriodol. Dywedodd wrthym fod plant ag ADHD yn dangos “ymddygiad byrbwyll
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iawn” a bod hyn yn rhywbeth y byddent “wedi ei ystyried” yng nghyd-destun camfanteisio’n
rhywiol ar blant.294 Fodd bynnag, ni welsom unrhyw dystiolaeth bod ADHD CS-A24 wedi'i
gymryd i ystyriaeth pan asesodd gweithwyr proffesiynol ei bregusrwydd i gamfanteisio rhywiol.

69. Roedd Cyngor Abertawe'n gwybod am CS-A25 pan oedd yn 12 oed, yn dilyn honiad o drais
yn y cartref. Yn 14 oed, canfu asesiad risg ei bod mewn perygl mawr o ddioddef camfanteisio
rhywiol. Cododd CAMHS bryderon y gallai CS-A25 fod yn arddangos nodweddion anhwylder
niwroddatblygiadol ac y gallai fod ganddi awtistiaeth. Dywedwyd wrth gyfarfod strategaeth
yr ystyriwyd bod angen atgyfeiriad gan ei hysgol cyn ymchwilio i hyn. Er gwaethaf cael ei rhoi
mewn gofal wedyn, ni welsom unrhyw dystiolaeth o ymchwiliad pellach i weld a oedd gan
CS-A25 anabledd.295
70. Cafodd CS-A300, a oedd ag anhwylder niwroddatblygiadol, ei baratoi a'i ecsbloetio'n
rhywiol gan oedolion gwrywaidd yn Swydd Warwig.296 Ni chafodd ei anabledd ei nodi na'i
gofnodi gan yr awdurdod lleol, er bod cyfarfod aml-asiantaethol wedi cofnodi ei anabledd.297
71. Cafodd CS-A27 ddiagnosis o anawsterau dysgu cymedrol ac ADHD. Roedd yng ngofal
awdurdod lleol arall ond cafodd ei leoli gan yr awdurdod lleol hwnnw yn St Helens mewn
lleoliad preswyl addysg arbennig. Yn 17 oed, cafodd ei dreisio a'i gamfanteisio'n rhywiol gan
unigolion a grwpiau a sefydlodd gysylltiad ag ef trwy Grindr. 298 Nododd asesiad risg gan staff
lleoli ei fod wedi “datgan yn agored ei fod wedi cyfarfod â gwrywod anhysbys ar gyfer rhyw”
ac nad oes ganddo “unrhyw gysyniad am y perygl mae'n rhoi ei hun ynddo wrth gwrdd â dynion
anadnabyddus ar gyfer rhyw".299 Mae'n anodd gweld sut y gallai'r gweithredoedd rhywiol yr
oedd CS-A27 yn destun iddynt gael eu hystyried yn gydsyniol. Derbyniodd Mr Jim Leivers,
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant Dros Dro Cyngor St Helens, nad oedd anabledd CS-A27
wedi’i ystyried yn hyn o beth a nododd ei fod “yn ddioddefwr".300
72. Roedd gan CS-A71 ADHD hefyd.301 Derbyniodd Cyngor St Helens eto nad oeddent wedi
ystyried hyn wrth gynnal asesiad neu gynllunio ar ei chyfer.302
73. Yn gyffredinol, roedd yn ymddangos bod diffyg gwybodaeth, dealltwriaeth ac
ymwybyddiaeth o gamfanteisio’n rhywiol ar blant ag anableddau ymhlith rhai gweithwyr
proffesiynol yn ardaloedd yr astudiaethau achos. Fel y nodwyd mewn ymchwil, fe fu diffyg
hyfforddiant i weithwyr proffesiynol (megis gweithwyr cymdeithasol a swyddogion heddlu)
a methiannau gan asiantaethau i nodi’r math hwn o gamfanteisio rhywiol, datblygu dulliau
ataliol strategol ohono, a chasglu a gwerthuso gwybodaeth amdano.303
74. Dylai awdurdodau lleol, yr heddlu a'u partneriaid perthnasol gymryd ymagwedd ragweithiol
tuag at ddiogelu plant ag anableddau. Mae angen ymagwedd aml-asiantaethol a dylai gynnwys
mewnbwn gan wasanaethau a darparwyr iechyd, sydd â rôl bwysig wrth helpu i nodi a chefnogi
plant ag anableddau. Er na fydd angen gwasanaeth arbenigol ar bob plentyn ag anabledd sydd
mewn perygl o ddioddef camfanteisio’n rhywiol ar blant neu sy’n ei brofi, dylid atgyfeirio’n
brydlon at wasanaethau arbenigol pan fo angen.
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75. Mae'r arolygiaethau sy'n gyfrifol am graffu'n allanol ar waith awdurdodau lleol ac
awdurdodau iechyd hefyd wedi nodi nad yw anghenion plant ag anghenion addysgol
arbennig neu anableddau sydd mewn perygl o ddioddef camfanteisio'n rhywiol ar blant yn
cael eu harchwilio na'u hasesu'n llawn fel mater o drefn.304
76. Mae Barnardo’s wedi cydnabod nad oedd ei ymdrechion i wella’r broses o nodi camfanteisio
rhywiol ymhlith plant ag anableddau wedi bod yn llwyddiannus hyd yma. Mewn ymgais i fynd
i'r afael â hyn, darparodd staff Barnardo's hyfforddiant i dimau gwaith cymdeithasol anabledd,
staff ysgolion arbennig a staff cartrefi gofal.305

D.5: Plant o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig
77. Fe wnaeth sawl tyst roi tystiolaeth i’r Ymchwiliad fod plant o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig
yn wynebu rhwystrau ychwanegol i ddatgelu camfanteisio rhywiol.
78. Ms Rosie Lewis yw Cyfarwyddwraig Canolfan Angelou yn Newcastle, sy'n darparu
cymorth i fenywod a phlant du ac o leiafrifoedd ethnig sydd wedi bod yn destun trais domestig a
rhywiol. Esboniodd hi nad oes ymddiriedaeth gynhenid i lawer o deuluoedd lleiafrifoedd ethnig a
dioddefwyr camfanteisio rhywiol y byddai sefydliadau'n eu cefnogi, oherwydd y teimlad eu bod
wedi'u targedu a'u hallgáu mewn gwahanol ffyrdd. O ganlyniad, nid yw llawer yn dod ymlaen.306
79. Roedd gweithwyr proffesiynol weithiau’n methu â nodi ac ymateb mewn modd diwylliannol
sensitif i gamfanteisio’n rhywiol ar blant mewn cymunedau lleiafrifoedd ethnig. Roedd y Ganolfan
Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol yn ystyried bod sawl esboniad posibl am hyn,
gan gynnwys:
gwrthwynebiad proffesiynol i gydnabod bod dioddefwyr CSA yn dod o bob grŵp ethnig a
chrefyddol, ofn cael eu hystyried yn ddiwylliannol ansensitif, ac ofn ymyrraeth i ddiwylliannau
sy'n wahanol i'r un cryfaf".307

80. Amlygwyd y thema ‘nerfusrwydd’ proffesiynol hefyd gan Ms Zlakha Ahmed MBE,
sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Apna Haq, sefydliad a arweinir gan oroeswyr yn
Rotherham sy’n cefnogi menywod a merched du ac o leiafrifoedd ethnig sydd wedi profi unrhyw
fath o drais. Mynegodd hi'r farn nad oedd sefydliadau megis adrannau gofal cymdeithasol plant
yn teimlo’n hyderus yn gweithio gyda merched o gymunedau lleiafrifoedd ethnig ac y byddent
felly yn “sefyll yn ôl” ac yn atgyfeirio merched at Apna Haq. Rhoddodd hi enghraifft o ferch
a atgyfeiriwyd at wasanaethau gofal cymdeithasol plant ac at Apna Haq ond nad oedd gofal
cymdeithasol plant wedi ymgysylltu â hi am dri mis oherwydd y teimlad nad oeddent yn deall y
gymuned na'r diwylliant.308
81. Roedd Ms Lewis yn ystyried bod gan wasanaethau statudol yn gyffredinol “diffyg
cymhwysedd diwylliannol” – sy’n golygu diffyg dealltwriaeth o drais systemig a gwahaniaethu
sefydliadol – ac y gall hyn fod yn “broblemus iawn".309
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82. Nododd Dr Shehla Khan, Cadeirydd y Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Ifanc
(mudiad sy’n gweithio i gefnogi pobl o leiafrifoedd ethnig ledled Cymru, gan gynnwys y rhai sy’n
agored i gamfanteisio) ei fod yn aml yn canfod ymddygiad swyddogion heddlu yn Abertawe
“yn ddiffygiol o ran eu sensitifrwydd i anghenion pobl ifanc BME yn arbennig".310
83. Mae rhywfaint o dystiolaeth y gall diffyg amrywiaeth ymhlith staff arwain at ragfarn
anymwybodol a chanfyddiad o wahaniaethu bwriadol.311 Yn y Gogledd-ddwyrain, roedd llai na
phump y cant o staff y gwasanaethau statudol o leiafrifoedd ethnig, er gwaethaf y ffaith bod
41 y cant o blant o leiafrifoedd ethnig mewn rhai ysgolion.312 Tystiolaeth Cyngor Abertawe
oedd ei bod wedi dod yn amlwg “nad oedd staff sy'n gweithio mewn sefydliadau statudol yn ddigon
amrywiol o ran ethnigrwydd, ac felly nad oedd ganddynt ddealltwriaeth o amrywiaeth ddiwylliannol".
Mae Cyngor Abertawe wedi adolygu ei strategaeth gweithlu yn ddiweddar, gan gynnwys sut y
gall ddenu ystod ehangach o ethnigrwydd i'w weithlu.313
84. Gall gwasanaethau cymorth penodol ar gyfer cymunedau lleiafrifoedd ethnig hefyd helpu i
nodi ac ymateb mewn ffordd ddiwylliannol briodol i gamfanteisio’n rhywiol ar blant.314 Roedd yr
angen am wasanaethau o'r fath, ac i ba raddau y darperir gwasanaethau o'r fath, yn amrywio ar
draws ardaloedd yr astudiaethau achos.
84.1. Diddymodd Cyngor Sir Durham ei dîm allgymorth cymunedol ethnig sawl blwyddyn
yn ôl.315 Fodd bynnag, mae ganddo drefniadau 'Tîm o Amgylch y Teulu', gan gynnwys
gweithwyr cymunedol sy'n helpu gweithwyr ym maes camfanteisio'n rhywiol ar blant i
ddeall cefndiroedd diwylliannol a sensitifrwydd yn eu hardal.316
84.2. Roedd Cyngor Abertawe'n "hynod ymwybodol" o'r lefelau adrodd isel gan ddioddefwyr
o leiafrifoedd ethnig ac felly cyflwynodd 'weithiwr ymddygiad diwylliannol niweidiol' i
eistedd ochr yn ochr â'i arweinydd ymarfer ar gyfer camfanteisio ar blant.317 Mae hefyd yn
gweithio'n agos ag asiantaethau partner sydd â chysylltiadau uniongyrchol â chymunedau
lleiafrifoedd ethnig, megis yr EYST, gan gynnwys eu gwahodd i gyfarfodydd strategaeth
a chynllunio fel y bo'n briodol.318 Yn Abertawe, dadleuodd Dr Khan dros greu tîm eirioli
camfanteisio'n rhywiol ar blant gyda staff sy'n amrywio o ran ethnigrwydd a diwylliant.319
84.3. Yn Swydd Warwig, mae swyddog Barnardo’s wedi gweithio gyda chanolfan
gymunedol yn y gymuned De Asiaidd, gan ganolbwyntio ar hyfforddiant ac annog
gwaith allgymorth.320
84.4. Nid yw Cyngor St Helens, hyd yma, wedi cwblhau gwaith penodol i wella hygyrchedd
a sensitifrwydd gwasanaethau camfanteisio’n rhywiol ar blant i blant a phobl ifanc o
gymunedau lleiafrifoedd ethnig.321
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84.5. Yn Tower Hamlets, ar adeg ein gwrandawiadau, nid oedd y Gwasanaeth Heddlu
Metropolitan wedi gwneud unrhyw waith cynllunio penodol ynghylch hygyrchedd
gwasanaethau camfanteisio’n rhywiol ar blant i gymunedau lleiafrifoedd ethnig.322
84.6. Ym Mryste, roedd yn ymddangos bod nifer y bobl ifanc o leiafrifoedd ethnig
y nodwyd eu bod mewn perygl o ddioddef camfanteisio rhywiol a'u bod yn cyrchu
gwasanaethau arbenigol trwy BASE yn gymesur â'u poblogaeth. Mae Barnardo's yn gwneud
gwaith penodol gyda dioddefwyr sy'n nodi eu bod yn Fwslimaidd er mwyn cydnabod y
gyfran is o bobl ifanc De Asiaidd a Du Affricanaidd sy'n defnyddio gwasanaethau.323

D.6: plant LHDTC+
85. Roedd rhai ardaloedd yn sicrhau bod gwasanaethau penodol ar gael i ddioddefwyr
camfanteisio rhywiol sy'n LHDTC+.324 Er enghraifft, fe wnaeth Cyngor Sir Durham gomisiynu
gwasanaeth ‘Dynoliaeth’ i ddarparu gwybodaeth i bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol am
faterion LHDTC+. Mae'r ddynoliaeth hefyd wedi bod yn ymwneud â chynllunio gofal ar gyfer
plant LHDTC+ sydd mewn perygl o gael eu camfanteisio.325 Fe wnaeth Cyngor Sir Swydd Warwig
weithio gyda sefydliadau LHDTC+ lleol, gan gynnwys Proud Youth. Mae pobl ifanc sydd mewn
perygl o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn cael eu cefnogi gan Barnardo’s i gyrchu gwasanaethau
lleol.326 Ym Mryste, mae 25.5 y cant o blant sy'n defnyddio gwasanaethau cymorth BASE yn nodi
eu bod yn LHDTC+.327

D.7: Dulliau cynhwysol
86. Gan gydnabod bod plant o grwpiau lleiafrifoedd ethnig a phlant LHDTC+, ymhlith eraill,
wedi’u tangynrychioli mewn atgyfeiriadau i Barnardo’s gan asiantaethau eraill, mae Barnardo’s
ers 2019 wedi buddsoddi oddeutu £1 miliwn mewn dylunio dulliau a phrosesau newydd
cynhwysol gydag amrywiaeth o blant ar y cyrion.328 Nod Barnardo's yw gwella ei allu i nodi ac
ymateb i gamfanteisio a chefnogi'r sector ehangach i fabwysiadu'r dulliau hyn. Er enghraifft,
mae'n datblygu adnoddau ar nodi a gweithio gyda phlant Mwslimaidd Pacistanaidd.329 Gallai
gwell dealltwriaeth a chynrychiolaeth o gymunedau lleiafrifoedd ethnig o fewn yr asiantaethau
sy’n gweithio i atal ac ymateb i gamfanteisio’n rhywiol ar blant gyfrannu at eu llwyddiant wrth
amddiffyn plant.
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E.1: Cyflwyniad
1. Un thema a ddylai redeg drwy’r ymateb sefydliadol i gamfanteisio’n rhywiol ar blant yw
cydnabod y plentyn fel dioddefwr. Mae gormod o ddioddefwyr camfanteisio ar blant yn cael
eu trin fel troseddwyr neu rywsut yn gyfrifol am y niwed a wneir iddynt. Mae’n hollbwysig bod
oedolion – yn enwedig gweithwyr proffesiynol – yn dangos empathi a phryder tuag at blant
sydd mewn perygl o ddioddef, neu sydd eisoes yn dioddef, camfanteisio rhywiol. Ar wahân i’r
rheidrwydd cynhenid i drin plant yn dda, mae agwedd empathig at blant yn debygol o’u hannog
i deimlo eu bod yn gallu gwneud datgeliadau ac i deimlo eu bod yn cael cefnogaeth pan fyddant
yn gwneud hynny.

E.2: Sancsiynu plant sy'n ddioddefwyr
2. Roedd sawl enghraifft o blant sy’n ddioddefwyr camfanteisio rhywiol yn cael eu cyhuddo
o droseddau ac o ganlyniad yn cael cofnodion troseddol, er bod y cefndir i'w troseddu wedi'i
gysylltu'n annatod â'r camfanteisio arnynt.
3. Derbyniodd CS-A12 nifer o euogfarnau troseddol. Roedd un yn ymwneud â meddiant eitem
lafnog. Dywedodd wrthym fod hyn o ganlyniad iddi fynd ar ôl dyn â chyllell fara ar ôl iddo
ymosod arni, gan ei gadael â “gwefusau wedi'u hanafu a thrwyn wedi'i anafu, llygad ddu a ...
marciau olion bysedd o amgylch fy mreichiau a fy ngwddf”. Teimlai fod yr heddlu, erlynyddion a
barnwyr wedi methu â gweld bod ei hymddygiad o ganlyniad i'r camfanteisio arni.330
4. Roedd ‘Daisy’ yn adnabyddus i’r heddlu erbyn iddi fod yn 13 oed.331 Cafodd ei harestio
a’i chyhuddo ar nifer o achlysuron o droseddau fel bod yn feddw ac yn afreolus neu ymosod.
Disgrifiodd y rhain fel pethau a gyflawnwyd yng nghyd-destun y gamdriniaeth yr oedd yn
ei chael. Pan ymddangosodd yn y llys troseddwyr ifanc yn Rochdale, yn 15 oed, ceisiodd ei
chyfreithiwr egluro’r gamdriniaeth yr oedd yn ei dioddef ond ni chynhaliwyd ymchwiliad.
Yn hytrach, dedfrydwyd Daisy i bedwar mis mewn sefydliad troseddwyr ifanc. Pan gafodd ei
rhyddhau, parhaodd y cylch o gamdriniaeth ac arestiadau.332
5. Ym Mryste, arestiwyd CS-A32 am drosedd yn ymwneud ag eiddo a dywedodd wrth yr
heddlu bod dynion o le busnes penodol, y gwnaeth honiadau o gamfanteisio rhywiol yn eu
cylch yn ddiweddarach, wedi gwneud iddi wneud hynny.333
6. Yn Tower Hamlets, mae Gwasanaeth Heddlu Llundain, yn y blynyddoedd diwethaf, wedi
defnyddio Hysbysiadau Rhybudd Cipio Plant (CAWNs) yn erbyn dioddefwyr ifanc i’w hatal rhag
cymdeithasu â’i gilydd.334
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7. Gall y posibilrwydd o dderbyn euogfarn droseddol atal plant rhag datgelu camfanteisio’n
rhywiol ar blant ac yn wir fe allai gynyddu’r gafael sydd gan gyflawnwyr dros eu dioddefwyr.
Mae trin plant y camfanteisir yn rhywiol arnynt fel troseddwyr mewn amgylchiadau o’r fath
hyd yn oed yn fwy cythryblus o ystyried, fel yr eglurir yn Rhan H, yn rhy aml nad yw’r rhai
sy’n cyflawni camfanteisio’n rhywiol ar blant yn cael eu hymchwilio na’u herlyn.
8. Eglurodd Mr Gregor McGill, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol yn Gwasanaeth
Erlyn y Goron, fod ystyried a ddylid erlyn rhywun sydd hefyd wedi dioddef camfanteisio yn
golygu “gwneud rhai o'r penderfyniadau mwyaf cytbwys y mae'n rhaid i'm herlynyddion eu gwneud".
Po fwyaf difrifol yw'r troseddu, y mwyaf cymhellol yw'r budd cyhoeddus wrth erlyn.
Rhoddwyd arweiniad a hyfforddiant i erlynyddion i'w cynorthwyo i benderfynu a yw budd y
cyhoedd yn cael ei fodloni drwy erlyn rhywun sydd wedi dioddef camfanteisio.335
9. Dylai erlynyddion ystyried yn ofalus a yw er lles y cyhoedd i erlyn plant yn y sefyllfaoedd
hyn. Dylid canolbwyntio ar ymchwilio i ymddygiad troseddol camfanteisio rhywiol, nid
sancsiynu plant am yr hyn sy’n aml yn ymddygiad gwrthgymdeithasol lefel isel. Mae
pwysigrwydd y mater hwn hefyd yn cael ei adlewyrchu yn argymhelliad diweddar yr IOPC
bod “Comisiwn y Gyfraith yn adolygu'r fframwaith deddfwriaethol ynghylch troseddau a gyflawnir
tra bod plentyn neu berson ifanc yn cael ei feithrin am berthynas amhriodol neu ei ecsbloetio i nodi a
fyddai unrhyw newidiadau i ddeddfwriaeth yn briodol i leihau'r effaith ar eu rhagolygon bywyd yn y
dyfodol.” Argymhellodd yr IOPC ynghylch yr adolygiad “dylai gynnwys argaeledd amddiffyniadau
sylweddol a'r potensial i ffiltro euogfarnau a ddigwyddodd mewn amgylchiadau o'r fath yn ystod
datgelu cofnodion troseddol”.336
10. Mae adran 45 o Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015 yn darparu amddiffyniad statudol,
o dan rai amgylchiadau, i blant sy’n cyflawni troseddau penodol o ganlyniad uniongyrchol i'w
camfanteisio.337 Mae’r amddiffyniad hwn yn gallu bod yn amddiffyniad pwysig i ddioddefwyr
a goroeswyr camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau. Yn anffodus, nid yw’r Swyddfa
Gartref na Gwasanaeth Erlyn y Goron yn casglu data ar y defnydd o’r amddiffyniad hwn,
ac argymhellodd y Comisiynydd Atal Caethwasiaeth Annibynnol y dylid ei newid ym mis
Hydref 2020.338 Ni ellir deall ei effeithiolrwydd yn iawn heb ddata digonol. Dylid coladu a
chyhoeddi’r data hyn.
11. Unwaith y bydd plentyn yn derbyn euogfarn, nid oes unrhyw fecanwaith ar gyfer ei ddileu
o'i gofnod troseddol oni bai ei fod yn cael ei diddymu gan lys apeliadol, sy'n golygu bod yn
rhaid i ddioddefwyr ddatgelu'r troseddau hyn wrth wneud cais am swyddi. Hefyd, dim ond
dan amgylchiadau cyfyngedig iawn y gellir diystyru troseddau blaenorol.339 Mae ymgyrch
wedi hyrwyddo newid yn y gyfraith i ddileu cofnodion troseddol dioddefwyr a goroeswyr
camfanteisio rhywiol a gyflawnodd droseddau ar gyfarwyddyd eu camdrinwyr.340

E.3: Beio plant sy'n ddioddefwyr
12. Dylid trin dioddefwyr camdriniaeth a chamfanteisio’n rhywiol ar blant ag empathi a
phryder. Mae agweddau ac ymddygiad beio dioddefwyr yn anghydnaws â hyn. Maent yn cuddio
difrifoldeb y troseddau a gyflawnwyd yn eu herbyn a gallant gefnogi dull cosbol sy'n gosod
Gregor McGill 2 Hydref 2020 37/6-38/29
Operation Linden – Learning and Recommendations, Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu, Tachwedd 2021, t. 9.
337
Christian Papaleontiou 1 Hydref 62/17-63/24
338
HOM003397_002 para 5–7; CPS005009_006 para 31–32
339
HOM003397_003 para 8–10
340
INQ005178; Gelwir hyn hefyd yn ‘Gyfraith Sammy’.
335
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cyfrifoldeb am atal camfanteisio rhywiol ar y plant. Gall diwylliant a dull gweithredu sy’n beio’r
dioddefwr arwain at ymyriadau amhriodol neu aneffeithiol a chynlluniau cymorth sy’n arwain
plant i deimlo eu bod yn cael eu cosbi am eu camdriniaeth eu hunain.341

13. Pwysleisiodd Ms Sophie Langdale, Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol, Ymarfer a Gweithlu
Plant yn yr Adran Addysg, “mae'r canllawiau'n glir” nad yw camfanteisio ar blant byth yn fai ar y
dioddefwr.342
14. Fodd bynnag, fel yr eglurir yn Rhan C, mae cwestiynau ynghylch i ba raddau y mae’r diffiniad
presennol o gamfanteisio’n rhywiol ar blant mewn canllawiau statudol eu hunain yn ymwneud â
beio’r dioddefwr, gyda’i gyfeiriad at yr elfen o ‘gyfnewid’.
15. Ym marn Barnardo’s, mae beio dioddefwyr yn parhau i fod yn nodwedd o lawer o fodelau
gweithredu ac asesiadau camfanteisio’n rhywiol ar blant.343
16. Roedd Ms Maggie Oliver a Mr John Wedger, ymgyrchwyr a chyn swyddogion heddlu,
hefyd yn dadlau bod “diwylliant treiddiol o feio dioddefwyr” yn parhau ar draws asiantaethau,
gan gynnwys Gwasanaeth Erlyn y Goron a heddluoedd. Rhoddasant enghreifftiau o sefydliadau’n
trin dioddefwyr fel rhai oedd yn rhan o’u camdriniaeth ac yn gweld dioddefwyr fel eu bod wedi
gwneud dewis ffordd o fyw – gan ddod i’r casgliad bod yr enghreifftiau o feio dioddefwyr
yn ardaloedd yr astudiaethau achos yn adlewyrchu methiant diwylliannol o ran rheolaeth.344
Roeddent yn argymell hyfforddiant gorfodol ar draws yr holl sefydliadau perthnasol i fynd
i'r afael â beio dioddefwyr.345 Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o ardaloedd wedi mabwysiadu
arweiniad clir ar iaith briodol i'r holl staff.346 Mae’r rhan fwyaf hefyd wedi cynnal hyfforddiant
aml-asiantaeth ar bwysigrwydd iaith, a gyflwynir i ymarferwyr rheng flaen gan arbenigwyr
camfanteisio’n rhywiol ar blant.347
17. Gall beio dioddefwyr ddigwydd pan fydd plant yn cael eu disgrifio fel rhai sy'n cydsynio i
weithredoedd rhywiol. Nododd proffil problem 2019 Swydd Durham achosion a gofnodwyd fel
“gweithredoedd rhywiol cydsyniol rhwng pobl ifanc”, hyd yn oed pan nad oedd dioddefwr eto yn
ei arddegau neu pan oedd troseddwr yn ei 20au. Nododd y proffil fod hwn yn arwain at:
“bryderon a yw’r cysyniad o ganiatâd wedi’i ddeall yn iawn, neu a yw meithrin perthynas
amhriodol wedi eu [harwain] i gredu eu bod yn cydsynio. Er nad ydynt wedi'u fflagio felly,
mae'n debyg y byddai'r achosion hyn yn cael eu fflagio'n fwy cywir fel CSE [camfanteisio'n
rhywiol ar blant].”348
Eglurodd y Ditectif Brif Gwnstabl David Orford o Heddlu Durham fod y term ‘cydsyniol’ yn
cael ei ddefnyddio i wahaniaethu rhwng gweithredoedd o gyd-gyffyrddiad a gweithredoedd lle
defnyddiwyd gorfodi.349 Nid yw byth yn briodol disgrifio plant o dan 13 oed fel rhai sy’n cymryd
rhan mewn gweithredoedd rhywiol cydsyniol ac mae’n destun pryder na chafodd achosion o’r fath
eu fflagio fel camfanteisio’n rhywiol ar blant, er bod y proffil yn nodi y byddai hyn yn fwy cywir.
Amanda Naylor 30 Medi 2020 172/21-24
Sophie Langdale 1 Hydref 2020 47/19-49/7, yn cyfeirio at ganllawiau statudol Working Together to Safeguard Children,
Gorffennaf 2018, HOM003350
343
BRD000275_005 para 18
344
INQ006352_001_023-026 para 2i a 83–93
345
INQ006352_002
346
Gweler, er enghraifft, y canllaw iaith a fabwysiadwyd yn Abertawe (Julie Thomas 24 Medi 2020 43/9-14, 52/3-8;
SCC000550_011 para 54–56; SCC000431) a Chyngor Sir Swydd Warwig yn mabwysiadu canllawiau Cyngor Cenedlaethol
Penaethiaid yr Heddlu (Nigel Minns 25 Medi 2020 72/6-24; WCC000174)
347
Gweler, er enghraifft, y dystiolaeth o hyfforddiant yn Durham (John Pearce 23 Medi 2020 4/12-6/5, 14/4-15/9, 17/13-15;
DUC000809_002 para 7; DUC000812; DUC000785_001; DUC000817_001 para 3), Swydd Warwig (Nigel Minns 25 Medi
2020 72/11-16; WSP000176_023-024 para 91), Abertawe (Julie Thomas 24 Medi 2020 43/9-14, 52/3-8; SCC000550_011
para 54–56; SCC000431) a Tower Hamlets (LBT004289_023 para 80)
348
DHP000379_010
349
DHP000456_013 para 36
341

342

70

Cydnabod y plentyn fel y dioddefwr

18. Roedd strategaeth camfanteisio’n rhywiol ar blant Cyngor Sir Durham hefyd yn defnyddio’r
term “perthnasoedd amhriodol” i ddisgrifio “Pobl ifanc yn eu harddegau hwyr/20au cynnar yn targedu
cyflawnwyr 13-14 oed a hŷn gan dargedu’r rhai yn eu harddegau canol”.350 Nododd Heddlu Durham
fod hwn yn dod o derminoleg y Coleg Plismona.351 Mae'r Coleg Plismona wedi ymrwymo i
adolygu ei ganllawiau ar unwaith. Dylai cyrff eraill sy'n defnyddio'r iaith hon wneud yr un peth.
19. Agwedd arall ar feio dioddefwr yw’r defnydd o iaith sydd “yn gosod cyfrifoldeb, cywilydd
neu sy'n rhoi bai ar y plentyn am y camfanteisio a ddioddefodd”.352 Mae enghreifftiau yn cynnwys
disgrifio plentyn fel un sy'n cymryd rhan mewn "ymddygiad peryglus" neu wneud dewisiadau
"peryglus". Adroddodd Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi
(HMICFRS), er bod iaith amhriodol yn gyffredinol yn llai tebygol o fod yn bresennol lle mae achos
wedi’i ddyrannu i dîm arbenigol, mae arfer yn hyn o beth yn gymysg ar draws Cymru a Lloegr.353
20. Roedd peth tystiolaeth o feio dioddefwyr mewn perthynas â phlant unigol ym mhob un o
chwe ardal yr astudiaeth achos.
20.1. Yn Durham, roedd CS-A29 wedi dioddef camfanteisio rhywiol rhwng 13 a 15 oed
ac fe’i disgrifiwyd fel “gosod ei hun mewn perygl”, “gosod ei hun mewn risg o CSE”, “yn parhau i
ddangos ymddygiadau cymryd risg” a “cymryd risgiau drwy ymddygiad rhywiol”.354
20.2. Yn Tower Hamlets, aseswyd bod CS-A22 mewn perygl mawr o gamfanteisio’n rhywiol
ar blant yn 13 oed. Roedd pryderon ei bod wedi cael ei cham-drin yn rhywiol a’i threisio a
chafodd ei chymryd i warchodaeth yr heddlu.355 Fodd bynnag, fe'i disgrifiwyd fel "person
sydd ar goll yn aml [sy'n] ymddangos fel pe bai'n gwneud ei hun yn agored i berygl yn fodlon” ac
“yn rhoi ei hun mewn perygl”.356 Gwelwyd tystiolaeth o iaith debyg hefyd mewn dogfennau'n
ymwneud â CS-A77, a ddisgrifiwyd fel un sy'n dangos "ymddygiad cymryd risg".357
Roedd enghraifft o ddefnydd amhriodol o’r gair ‘cariad’ wrth gyfeirio at gyflawnwyr sy'n
oedolion.358 Adroddodd Cymdeithas y Plant, trwy eu hadroddiadau monitro Gwasanaeth
Cyfweliad Dychwelyd Adref yn 2017, fod yna enghreifftiau o iaith beio dioddefwyr gan
weithwyr cymdeithasol a swyddogion heddlu. Roedd un enghraifft yn tanseilio difrifoldeb y
gamdriniaeth rywiol yr oedd y plentyn wedi'i brofi.359
20.3. Yn Swydd Warwig, cofnodwyd nifer o sylwadau am ymddygiad “anllad” plentyn yn
ystod Ymgyrch Jive.360 Ar ôl adolygu ffeiliau gofal cymdeithasol y merched a oedd yn rhan
o Ymgyrch Jive, a oedd yn cynnwys CS-A146, roedd Heddlu Swydd Warwig o’r farn y
gallai’r recordiad a’r iaith a ddefnyddir gan weithwyr proffesiynol fod yn “eithaf niweidiol”.
Cofnododd asesiad o CS-A216 ei bod yn “yn rhoi ei hun mewn perygl”, a heriwyd hyn gan
y Cyngor.361

DUC000691_006-007
DHP000456_024 para 71–72
352
Amanda Naylor 30 Medi 2020 165/21-166/7
353
Katherine Riley 1 Hydref 2020 155/16-156/6
354
John Pearce 23 Medi 2020 12/19-13/16, 17/3-9; DUC000584_008
355
CS-A22 29 Medi 2020 1/21-4/9
356
Sue Williams 29 Medi 2020 159/23-160/1; MPS004363_041
357
Sue Williams 29 Medi 2020 160/2-4
358
LBT004289_023 para 80
359
INQ005080_008-009 para 49–50
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WSP000176_023-024 para 91
361
WCC000188_004
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20.4. Yn St Helens, nododd Catch22 (elusen sy’n darparu gwasanaethau plant coll a
chamfanteisio’n rhywiol ar blant yn yr ardal) fod iaith beio dioddefwyr yn parhau i gael ei
defnyddio ar atgyfeiriadau, a oedd yn broblem ar draws Glannau Mersi.362 Roedd hefyd wedi
nodi enghreifftiau o blant yn cael eu disgrifio fel “anllad” a “yn rhoi eu hunain mewn perygl”.363
Mewn tystiolaeth i'r Ymchwiliad, disgrifiodd Mr Jim Leivers (Cyfarwyddwr Gwasanaethau
Plant Dros Dro) CS-A26 fel un sy'n arddangos “ymddygiad cymryd risg” a “gosod [ei hun]
mewn sefyllfaoedd o fregusrwydd”.364
20.5. Yn Abertawe, disgrifiwyd CS-A24 fel un a oedd wedi cael “partneriaid rhywiol o
11 oed”. Derbyniodd Ms Julie Thomas, Pennaeth Gwasanaethau Plant Cyngor Dinas a Sir
Abertawe, fod ei waith papur yn “frith” o iaith amhriodol.365 Er y dywedodd y Ditectif Brif
Uwch-arolygydd Daniel Richards o Heddlu De Cymru wrthym nad oedd yr iaith "yn eistedd
yn hawdd" gydag ef oherwydd ei perygl y gallai leihau statws dioddefwr plentyn, cyfeiriodd
at “gyfarfodydd ymddygiad peryglus” a “plant sydd wedi ymddwyn mewn ffordd beryglus tra
ar goll”.366
20.6. Ym Mryste, roedd sawl cyfeiriad at CS-A32 “yn rhoi ei hun mewn perygl” ac enghraifft
o swyddog yn disgrifio plentyn fel “yn puteinio ei hun" mewn adroddiad trosedd.367
21. Dylai gweithwyr proffesiynol fod yn wyliadwrus i osgoi defnyddio iaith o'r fath. I raddau
amrywiol, mae’r awdurdodau yn ardaloedd yr astudiaethau achos wedi cymryd camau i ymateb
i iaith wael neu ymddygiad arall pan fydd wedi’i nodi.368 Mae’n bwysig creu diwylliant lle mae
beio’r dioddefwr bob amser yn cael ei herio’n briodol. Mae Barnardo’s yn herio iaith o’r fath
yn Swydd Warwig yn gyson, fel y mae’r Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant
(NSPCC) yn Tower Hamlets.369 Mae tystiolaeth hefyd fod Cyngor Sir Warwig yn herio iaith
beio dioddefwyr. Fodd bynnag, nid oedd natur beio dioddefwr yr iaith a ddefnyddir gan rai o’r
gweithwyr proffesiynol yn Durham wedi’i dwyn i’w sylw gan Gyngor Swydd Durham cyn iddynt
adael eu rolau ac ni welsom unrhyw dystiolaeth benodol o achlysuron eraill pan heriwyd iaith
beio'r dioddefwr.370
22. Mae archwiliadau rheolaidd o ffeiliau achos yn bwysig i sicrhau bod iaith am blant yn
ffeithiol briodol ac yn anfeirniadol. Galluogodd archwiliadau a gynhaliwyd gan Gyngor
St Helens ym mis Rhagfyr 2019 iddo nodi bod 16 y cant o ffeiliau’r plant yn cynnwys rhywfaint
o dystiolaeth o iaith annerbyniol. Dim ond un enghraifft o iaith amhriodol a ganfuwyd erbyn
archwiliad Medi 2020.371 Mae asesiadau risg Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain
hefyd yn cael eu gwirio a’u hansawdd yn cael ei sicrhau, gan gynnwys ar gyfer iaith briodol,
ar sail barhaus.372
23. Rhaid i uwch arweinwyr o fewn awdurdodau lleol a heddluoedd hefyd arwain ar ddileu
agweddau ac ymddygiadau sy’n awgrymu bod plant sy’n ddioddefwyr camfanteisio yn gyfrifol
amdano mewn rhyw ffordd.

Vikki McKenna 28 Medi 2020 9/7-25; INQ004924_002 para 5(c)
STH000818_010 para 2.1–2.3
364
STH001202_002 para 1.5; Jim Leivers 28 Medi 2020 112/7-10
365
Julie Thomas 24 Medi 2020 42/13-17, 51/21-52/8, 56/1-6
366
SWP000151_038 para 3.12; Daniel Richards 24 Medi 2020 138/21-22, 173/7-25
367
William White 30 Medi 2020 147/9-148/3; ASP000321_38-39 para 161–165
368
Gweler, er enghraifft, John Pearce 23 Medi 2020 14/4-15/9, 17/13-15; DUC000785_001; SWP000151_024-025 para
2.7–2.8; Vikki McKenna 28 Medi 2020 9/7-25; INQ004924_002 para 5(c)
369
BRD000276_004 para 13–14; NSP000169_014 para 71
370
John Pearce 23 Medi 2020 11/8-14, 12/2-13; DUC000685_004 para 17; DUC000817_001 para 3
371
Jim Leivers 28 Medi 2020 47/5-24, 48/17-49/12; STH001203_003 para 5.1; INQ004944_002 para 2.3
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E.4: Sicrhau bod lleisiau plant yn cael eu clywed
24. Roedd rhywfaint o dystiolaeth nad oedd sefydliadau'n casglu ac yn ystyried safbwyntiau
plant yn systematig.
25. Nododd archwiliad aml-asiantaeth o wyth achos camfanteisio’n rhywiol ar blant yn
St Helens, a gynhaliwyd ym mis Hydref 2019, fod tystiolaeth bod barn y plentyn wedi’i
hystyried mewn 87.5 y cant o achosion ond nad oedd y safbwyntiau bob amser yn adlewyrchu,
nac yn canolbwyntio ar, bryderon camfanteisio’n rhywiol ar blant.373
26. Ym mis Hydref 2018, canfu HMICFRS yn y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan
(sy’n gwasanaethu Tower Hamlets):
“nid yw swyddogion a staff bob amser yn siarad â phlant. O ganlyniad, nid yw barn plant
a datgeliadau o gamdriniaeth neu esgeulustod bob amser yn cael eu dilyn yn briodol”.374
Cadarnhaodd y Comander Sue Williams fod mynd i’r afael â chanfyddiadau’r arolygwyr yn
“gwaith ar y gweill”.375 Disgrifiodd rai o'r rhwystrau i gyflawni hyn fel nifer y recriwtiaid sy'n
dod drwy'r heddlu a lefel profiad rhai swyddogion.376

27. Yn fwy cadarnhaol, mae gan Offeryn Asesu Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant y Gweithgor
Cenedlaethol (NWG), a ddefnyddir yn Swydd Warwig, faes safonol i gofnodi dymuniadau’r
plentyn. Cwblheir hwn gydag adroddiad y plentyn yn ystod yr asesiad.377

STH001203_007 para 13.1–13.9; Jim Leivers 28 Medi 2020 55/24-56/7
INQ005334_023. Roedd hyn yn dilyn arolygiad yn 2016 gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, a oedd wedi canfod
yn yr un modd yn y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan “bod swyddogion a staff yn aml ddim [yn] asesu achosion yn briodol neu
siarad â phlant sy'n amlwg mewn perygl sylweddol o CSE” a bod “ychydig iawn o wybodaeth yn y mwyafrif o ffeiliau achos am farn y
plentyn”: INQ005333_046_084
375
Sue Williams 29 Medi 2020 148/20-149/16; MPS004318_016 para 65
376
Sue Williams 29 Medi 2020 149/16-25
377
Nigel Minns 25 Medi 2020 87/14-20
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Asesu risg, amddiffyn rhag
niwed a chanlyniadau i blant
F.1: Cyflwyniad
1. Mae’r adran hon yn archwilio’r ffyrdd y mae sefydliadau’n nodi plant sydd eisoes yn cael
eu niweidio gan gamfanteisio rhywiol, neu sy’n wynebu risg uwch o gamfanteisio rhywiol,
y camau a gymerwyd i amddiffyn y plant hynny a’r canlyniadau i blant.

F.2: Nodi'n gynnar arwyddion camfanteisio'n rhywiol ar
blant a rhannu gwybodaeth
2. Mae plant sy’n cael eu hecsbloetio’n rhywiol yn debygol o fod mewn cysylltiad â
gwasanaethau rheng flaen megis meddygon teulu, gwasanaethau atal cenhedlu ac iechyd
rhywiol, ac ysbytai. Mae gan y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol hyn rôl bwysig i'w chwarae
wrth ganfod arwyddion rhybuddio cynnar ac ymyrryd mewn achosion o gamfanteisio'n rhywiol
ar blant, drwy weithredu i atgyfeirio ac amddiffyn plant.378 Fodd bynnag, yn 2016, nododd pum
arolygiad ardal wedi'u targedu ar y cyd nad oedd gan lawer o weithwyr iechyd proffesiynol rheng
flaen y sgiliau sydd eu hangen i nodi camfanteisio'n rhywiol ar blant a, phan roddwyd modd
iddynt nodi camfanteisio rhywiol, “nid ydynt bob amser yn eu defnyddio”.379
3. Mae ysgolion hefyd mewn sefyllfa dda i nodi newidiadau yn ymddygiad dyddiol plant sy’n
cael eu hecsbloetio, megis dirywiad mewn gwaith ysgol, dod i’r ysgol mewn cyflwr blinedig
neu ddangos diffyg ymgysylltu. Mae'n bwysig bod gan staff ysgol yr hyder i nodi'r arwyddion
rhybuddio o gamfanteisio rhywiol ac i gymryd ymagwedd ragweithiol at ddiogelu.380
4. Nododd archwiliad o naw achos ym Mryste rai arferion da o ran atgyfeiriadau ond hefyd
enghreifftiau o achosion lle nad oedd timau gwahanol yn y gwasanaethau gofal cymdeithasol
plant (fel y rhai sy’n delio ag atgyfeiriadau cychwynnol a’r tîm cymorth cynnar) a’r heddlu wedi
nodi'n gywir y risg o gamfanteisio rhywiol nac wedi atgyfeirio'r plant at ofal cymdeithasol
plant yn ddigon cyflym.381
5. Nododd ymchwil gan Rieni yn Erbyn Camfanteisio ar Blant (Pace) yn 2019 oedi rhwng rhieni'n
yn codi eu pryderon a derbyn ymateb gan ofal cymdeithasol plant, yn ogystal â rhieni’n aml
yn teimlo eu bod yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain wrth reoli bygythiadau i’w plentyn a
rhoi mesurau diogelwch ar waith. Mewn saith lleoliad (dim un yn ardaloedd astudiaethau achos
yr Ymchwiliad), mae Pace wedi’i gomisiynu i ddarparu rhaglen swyddog cyswllt rhieni lle mae
swyddogion wedi’u cydleoli â thimau amlasiantaethol ac yn gallu casglu a chofnodi gwybodaeth

Gweler, er enghraifft, ganllawiau 2019 ar y mater gan Public Health England: HOM003325
HOM003364_004
380
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berthnasol gan rieni.382 Mae tystiolaeth Pace yn dangos, gyda'r rhaglen hon, bod canlyniadau
diogelu wedi gwella'n fawr, â gostyngiad o ran achosion o blant yn mynd ar goll, gostyngiad
yn nifer y plant sy'n mynd i ofal a chynnydd mewn aflonyddu ac euogfarnu cyflawnwyr.383

F.3: Sgrinio ac asesiadau risg
6. Defnyddir amrywiaeth eang o ddulliau yn Lloegr i nodi plant sydd eisoes wedi’u niweidio
neu sydd mewn perygl o niwed, i godi pryderon cychwynnol am gamfanteisio rhywiol ac i
gynnal asesiadau trylwyr o’r risgiau o gamfanteisio rhywiol y mae’r plentyn yn eu hwynebu.384
Yn aml, cyfeirir at nodi cychwynnol fel ‘sgrinio’ ac asesiad manylach fel ‘asesiadau risg’.
7. Yn draddodiadol, mae'r asesiadau hyn wedi ysgogi nodi gwendidau (megis cam-drin blaenorol,
esgeulustod a chamweithrediad teuluol) a ffactorau a allai ddangos risg o gamfanteisio'n rhywiol
ar blant.385 Mae'r ffactorau yr ystyrir eu bod yn dangos risg sylweddol, uchel neu uchel iawn o
gamfanteisio yn cynnwys mynd ar goll dros nos neu'n hirach; mynd i mewn i neu adael ceir sy'n
cael eu gyrru gan oedolion anadnabyddus; a cham-drin corfforol neu emosiynol gan oedolyn
sy'n rheoli. Mae ffactorau risg cymedrol neu ganolig yn cynnwys aros allan yn hwyr; dychwelyd i
gartref neu ofal o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau; caffael arian neu eitemau heb esboniad;
a derbyn gormod o negeseuon testun neu alwadau ffôn neu ddefnydd gormodol o'r rhyngrwyd.
Er y cyfeirir at y ffactorau hyn yn aml fel rhai sy’n dynodi risg, gallant hefyd fod yn dystiolaeth
bod plentyn eisoes wedi cael ei ecsbloetio a’i niweidio’n rhywiol. Ni ddylai ymarferwyr golli
golwg ar hyn.
8. Gall rhestrau gwirio fod “ychydig o flanced gysur gan roi darlun positif ffug neu ddarlun
negyddol ffug”.386 Maent yn arbennig o broblemus os nad ydynt yn caniatáu nac yn annog
cynnwys gwybodaeth naratif i egluro dangosyddion, risg a ffactorau amddiffynnol.387
Ni ddylid eu defnyddio ar eu pen eu hunain nac yn lle barn broffesiynol gyfannol a
chwilfrydedd proffesiynol.388
9. Yn hytrach na disgrifio niwed neu ddosbarthu lefel y risg, mae rhai asesiadau'n cynnwys
sgôr rhifol.389 Ni ddylid defnyddio'r rhai sy'n sgorio risg ar sail rifol yn unig.
10. Am y rhesymau hyn, fel sydd wedi’i wneud yn glir yng nghanllawiau’r Adran Addysg ers
mis Chwefror 2017, mae’n rhaid i weithwyr proffesiynol gynnal asesiadau mwy cyflawn o ba
mor agored i niwed y mae plentyn, a’i ffactorau risg a’i ffactorau amddiffynnol. Dylai asesiadau
bwysleisio pwysigrwydd deall holl brofiadau a pherthnasoedd y plentyn, a'r byd y mae'n
byw ynddo.390
11. Er gwaethaf canllawiau 2017, roedd rhai ardaloedd yn parhau i ddefnyddio dull rhestr wirio,
gyda lle cyfyngedig yn unig ar gyfer barn broffesiynol. Er enghraifft, dim ond mân ddiwygiadau
a wnaeth asesiad risg camfanteisio ar blant diwygiedig Cyngor Sir Durham i’r ddogfen wreiddiol,
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a oedd wedi dyddio. Mae rhestr wirio sylfaenol a system graddio risg. Mae gorgyffwrdd parhaus
hefyd rhwng y dangosyddion ar gyfer risg isel, cymedrol ac arwyddocaol yn yr asesiad risg
diwygiedig.391

12. Roedd asesiadau risg yn aml yn disgrifio plant fel rhai â risg uchel neu ganolig o gamfanteisio
rhywiol.392 Mewn gwirionedd, mae llawer o'r plant hyn eisoes yn cael eu cam-drin ac angen
ymyrraeth uniongyrchol. Mae risg uchel, canolig neu isel felly yn ffordd amhriodol o ddisgrifio
eu hamgylchiadau ac amlygu'r angen am ymyrraeth uniongyrchol.
13. Roedd cyfuniad o risg a niwed yn amlwg yn y dystiolaeth am blant yr astudiaeth achos.
Disgrifiwyd arwyddion rhybuddio o niwed, megis bod ar goll dros nos, problemau iechyd rhywiol
a chael alcohol a chyffuriau mewn parciau neu bartïon, yn nhermau risg ‘ganolig’ neu ‘uchel’ yn
hytrach na chael eu hasesu fel camfanteisio'n rhywiol ar y plentyn. Er enghraifft, os oes gan
blentyn afiechyd a drosglwyddir yn rhywiol, mae hyn yn dystiolaeth glir bod plentyn eisoes
wedi profi niwed; nid dangosydd risg yn unig ydyw.393
14. Roedd y cyfuniad o risg a niwed hefyd yn amlwg o asesiad risg diwygiedig Swydd Durham
a oedd yn cyfuno dangosyddion risg (megis “cydnabyddiaeth gyfyngedig iawn neu ddim o gwbl o
ymddygiad camdriniol neu gamfanteisiol”) â niwed gwirioneddol (megis “mae person ifanc yn cael
ei gam-drin yn rhywiol gan oedolyn neu mae bwlch oedran perthynas amhriodol”).394
15. Roedd dull mwy blaengar o asesu risg yn Swydd Warwig, sy’n defnyddio Offeryn Asesu
Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant y Gweithgor Cenedlaethol (NWG). Cafodd hwn ei ddatblygu
wrth ymgynghori â nifer fawr o gynghorau a’i dreialu cyn iddo gael ei gyflwyno yn 2017.
Symudodd oddi wrth ddull ticio blychau er mwyn egluro’r gwahaniaeth rhwng risg a niwed,
osgoi sgrinio’r rhai yr ystyrir eu bod yn ‘risg isel’ ac osgoi defnyddio dangosyddion risg nad
oedd tystiolaeth i’w hategu.395 Mae'r NWG wedi nodi gwelliannau pellach y dylid eu gwneud
i'r asesiad, sef cryfhau llais y plentyn ac aelodau'r teulu, i gynnwys aflonyddwch ac ymgorffori
cydnabyddiaeth ehangach o grwpiau amrywiol.396 Gwerthuswyd y defnydd o'r asesiad hwn
yn Swydd Warwig yn 2019 a dangoswyd ei fod wedi gwella barn broffesiynol, wedi'i llywio
gan gronolegau bywyd y plentyn. Roedd hefyd yn hybu mwy o gyfranogiad gan blant a rhieni/
gofalwyr wrth asesu a chynllunio.397 Roedd Cyngor Swydd Warwig yn ystyried mai'r asesiad
hwn sy'n cyflawni "asesiad cyfannol o fregusrwydd" orau, yn hytrach na sgrinio plant 'mewn'
neu 'allan'.398
16. Yn yr un modd, mae Tower Hamlets wedi datblygu ffurflen asesu gyflawn a symudodd i
ffwrdd o ddull ticio blychau.399
17. Mae'r dull diweddaraf yng Nghymru hefyd yn gadarnhaol. Cyn 2019, roedd pob asiantaeth
yng Nghymru yn defnyddio’r Fframwaith Asesu’r Risg o Gamfanteisio’n Rhywiol (SERAF).
Dangosodd ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2017 fod dibynnu ar y SERAF a
dogfennau asesu risg eraill wedi arwain at ddull tymor byr o reoli risg wedi’i lywio gan brosesau,
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nad oedd yn sicrhau canlyniadau diogelu a lles tymor hwy i blant.400 Fe wnaeth ymchwil pellach
yn 2019 ganfod problemau gyda'r dull seiliedig ar risg o fynd i'r afael â chamfanteisio'n rhywiol
ar blant, a oedd yn canolbwyntio ar reoli ymddygiadau 'peryglus' pobl ifanc.401

18. O ganlyniad, ac yn dilyn ymgynghori, penderfynodd Llywodraeth Cymru symud i ffwrdd
oddi wrth ffurflenni asesu risg er mwyn annog dull mwy cyfannol. O fis Tachwedd 2019, roedd y
Canllaw Ymarfer Cymru Gyfan diwygiedig: Diogelu plant rhag camfanteisio'n rhywiol ar blant (CSE)
yn cynnwys yr ysgogiad i ymarferwyr, gan ddefnyddio pedwar pennawd, sef arwyddion corfforol,
arwyddion emosiynol, arwyddion materol ac arwyddion ymddygiadol.402 Tynnwyd cyfeiriad
at SERAF o weithdrefnau diogelu Cymru.403 Er gwaethaf hyn, dywedodd Ms Julie Thomas,
Pennaeth Gwasanaethau Plant Cyngor Dinas a Sir Abertawe (Cyngor Abertawe), wrthym ym mis
Medi 2020 fod pob asiantaeth yn ei ardal yn parhau i ddefnyddio'r SERAF, yr oeddent yn deall
ei fod yn “ofyniad cenedlaethol”.404 Mae'r camddehongliad hwn o ganllawiau cenedlaethol yn peri
gofid, o ystyried ei swydd uwch. Dylai Cyngor Abertawe sicrhau bod awgrymiadau i ymarferwyr
sy'n ofynnol o dan Ganllaw Ymarfer Cymru Gyfan yn cael eu cynnwys ym mhob asesiad risg fel
mater o frys. Nid oedd canllawiau statudol newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym
mis Mawrth 2021 yn rhagnodi unrhyw asesiad risg penodol.405
19. Ym Mryste, mae Ymgyrch Topaz yn canolbwyntio ar “ganfod ffynhonnell y risg i'r plentyn ac
yna dileu neu amharu ar y ffynhonnell honno", gan nodi bod asesiadau risg yn aml yn canolbwyntio
“bron yn gyfan gwbl ar y plentyn, ac nid y cysylltiadau â'r rhai sy'n achosi risg CSE [camfanteisio'n
rhywiol ar blant] i'r plentyn”.406
20. Fe wnaeth gwerthusiad o Ymgyrch Topaz ym mis Hydref 2017 ganfod bod ei Broffil Asesu
Risg Topaz (TRAP) wedi “gwneud asesiad risg mwy priodol ar gyfer dioddefwyr ac unigolion ac wedi
gwneud y cysylltiadau rhwng gwybodaeth na fyddai wedi cyrraedd y trothwy ar gyfer cofnodi cuddwybodaeth, a gallai fod wedi'i golli o'r blaen".407 Fodd bynnag, mae problem ym Mryste gan fod
offer asesu lluosog yn cael eu defnyddio.

F.4: Asesiadau risg a gwasanaethau i blant
21. Defnyddir asesiadau risg ac offer sgrinio hefyd i benderfynu a yw gweithwyr proffesiynol
gofal cymdeithasol plant, yr heddlu a gweithwyr iechyd proffesiynol yn ymateb i blant a sut.
Er enghraifft, fe'i defnyddir i benderfynu a yw plant yn cael eu hatgyfeirio at wasanaethau
cymorth cynnar, a yw plant yn cael asesiad llawn o'u hanghenion gan ofal cymdeithasol plant
ac a gymerir camau aml-asiantaethol i'w hamddiffyn.408
22. Fe wnaeth ymchwil a gomisiynwyd gan y Ganolfan Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn
Rhywiol, a gyhoeddwyd yn 2017, ganfod ei bod yn ymddangos bod rhai asesiadau’n cael eu
defnyddio i ddyrannu adnoddau yn hytrach na nodi gwendidau ac, mewn rhai, roedd y trothwy
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ar gyfer mynediad at wasanaethau ar gyfer cael ei nodi fel dioddefwr posibl o gamfanteisio'n
rhywiol ar blant yn uchel iawn. Roedd diffiniadau amrywiol o risg uchel, canolig ac isel yn cael
eu defnyddio ledled y wlad, gyda chanlyniadau difrifol posibl ynghylch diogelu plant.409

23. Mynegodd Ms Amanda Naylor, Cyfarwyddwraig Gynorthwyol Effaith yn Barnardo’s,
amheuon ynghylch y cysylltiad parhaus rhwng asesu risg a dyrannu adnoddau. Dywedodd fod
asesiadau risg yn aml yn cael eu cwblhau yn y lle cyntaf gan ymarferwyr nad ydynt efallai wedi
cael hyfforddiant helaeth ar ddynameg gymhleth cam-drin, sut mae plant yn ymateb i drawma
a’r rhwystrau i ddatgelu:
dim ond ciplun rhannol o'r hyn sy'n digwydd ym mywyd plentyn y gellir ei weld ar yr asesiad
risg. Os caiff ei ddefnyddio fel yr unig fecanwaith i benderfynu a yw plentyn yn derbyn
gwasanaeth, bydd hyn yn arwain at blant yn cael eu methu, a'u sgrinio allan o asesiad mwy
arbenigol."410

24. Roedd tystiolaeth bod plant wedi cael eu tynnu cyn pryd oddi ar y rhestr o'r rhai a
drafodwyd mewn cyfarfodydd aml-asiantaethol pan oeddent yn profi niwed.
25. Er enghraifft, ym mis Hydref 2018, gwnaed penderfyniad yn Durham i dynnu pob achos
o gamfanteisio’n rhywiol ar blant, ac eithrio nifer fach, rhag cael ei fonitro mewn cyfarfodydd
aml-asiantaethol.411 Derbyniodd Mr John Pearce, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant a Phobl
Ifanc yng Nghyngor Sir Durham, fod hyn wedi arwain at dynnu dau blentyn â risg uchel (CS-A29
a CS-A118) o oruchwyliaeth y cyfarfod camfanteisio’n rhywiol ar blant.412 Dywedodd hefyd fod
y risgiau a aseswyd i CS-A29 wedi cael eu hisraddio’n rhy fuan oherwydd bod y plentyn yn cael
ei drin o dan broses cynllunio gofal un asiantaeth.413 Eglurodd Mr Pearce na fyddai plant yn cael
eu dosbarthu fel rhai â risg uchel lle nad oedd cyflawnwr wedi'i nodi.414 Er na welsom unrhyw
dystiolaeth bod y dull hwn yn cael ei roi ar waith, mae dull o'r fath yn gwbl annerbyniol.
Mae’n bosibl, os nad yw’r cyflawnwr yn hysbys, y gallai plentyn fod mewn perygl uwch fyth.
26. Ers mis Tachwedd 2019, mae’r dull o asesu risg yn Swydd Durham wedi’i gefnogi gan
ddefnyddio Traciwr Bregusrwydd Camfanteisio ar Blant (CEVT), a grëwyd drwy addasu traciwr
llinellau cyffuriau blaenorol. Fe wnaeth asiantaethau atgyfeirio a arolygwyd ym mis Awst
2020 adrodd am bryderon bod achosion camfanteisio’n rhywiol ar blant yn cael eu ‘colli’ oddi
ar y CEVT oherwydd eu bod yn aml yn cael eu sgorio fel risg ‘ganolig’.415 Mae canllawiau ar
ddefnyddio'r CEVT yn nodi mai dim ond achosion risg uchel o gamfanteisio'n rhywiol ar blant y
dylid eu cynnwys.416 Amlygwyd y pryder hwn gan achos plentyn 11 oed a fethodd â chyrraedd
y trothwy ar gyfer monitro CEVT tua diwedd 2019, er bod oedolion gwrywaidd wedi'u dinoethi
eu hunain iddi ar-lein ac wedi dweud wrthi am osod pensil yn ei gwain.417 Dylai'r plentyn hwn fod
wedi cyrraedd y trothwy.
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27. Arweiniodd dull Cyngor Swydd Durham o ddim ond olrhain achosion ar y CEVT lle
ystyriwyd bod plant mewn risg uchel at ostyngiad yn nifer y plant sy’n cael eu monitro yn y
modd hwn, er y gallai plant nad ydynt wedi’u cynnwys ar y CEVT dderbyn rhai gwasanaethau
o hyd. Mae meysydd clir i'w gwella yn y ffurflenni asesu a'r prosesau ar gyfer monitro risg yn
Swydd Durham.
28. Yn St Helens, mae'r gwasanaeth cymorth ar gyfer plant ar goll a chamfanteisio’n rhywiol ar
a phlant Catch22 ond yn gallu derbyn atgyfeiriadau y bernir eu bod yn risg ganolig neu uchel.
Dywedodd Ms Vikki McKenna, Uwch Gydlynydd Gwasanaeth yn Catch22, fod hyn yn golygu bod
pobl ifanc sydd angen gwaith ataliol o bosibl yn cael eu methu.418 Roedd tystiolaeth nad oedd
plant yr oedd angen cymorth arnynt i atal camfanteisio rhywiol yn St Helens bob amser wedi'u
dosbarthu'n briodol fel rhai â risg ddigon uchel ac felly nid oeddent yn cael cymorth digonol.
Derbyniwyd ei bod yn anghywir i ddileu CS-A26 o ystyriaeth gan y cyfarfod Camfanteisio ar Blant
Amlasiantaethol (MACE) ym mis Hydref 2016 ar y sail ei fod yn “ymddygiad peryglus yn unig” pan
aseswyd bod y plentyn mewn perygl mawr o gamfanteisio rhywiol tua phedwar mis ynghynt.419
29. Yn Abertawe, tynnwyd CS-A24 a CS-A25 o’r protocol camfanteisio’n rhywiol ar blant
(rhestr Abertawe o blant sy’n wynebu risg o gamfanteisio rhywiol) tra’n dal i fod mewn perygl
sylweddol.420 Nododd Cyngor Abertawe ei fod wedi "nodi thema am dynnu cynamserol" yn
ystod y cyfnod hwnnw.421
30. Mae gan Fwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain darged o gwblhau 90 i 95 y cant o
asesiadau risg o fewn tri mis. Fodd bynnag, roedd tystiolaeth ysgrifenedig y Cyngor yn nodi
na chyrhaeddwyd y targed hwn ar unrhyw adeg rhwng Mehefin 2018 a Mawrth 2019 – y
gyfradd gwblhau uchaf oedd 87 y cant a’r isaf oedd 27 y cant.422 Ar ôl y gwrandawiad,
dywedodd y Cyngor wrth yr Ymchwiliad:
"cwblheir asesiad risg yn fuan pan fydd gweithiwr proffesiynol neu aelod o'r teulu yn
mynegi unrhyw bryderon bod person ifanc yn cael ei ecsbloetio a bydd yn cael ei adolygu
bob 12 wythnos neu os bydd digwyddiad arwyddocaol yn digwydd”.423

31. Nid oedd y dystiolaeth ar y mater hwn yn foddhaol ac ni ddarparwyd unrhyw dystiolaeth
i'r Ymchwiliad ynghylch faint o amser a gymerwyd i gwblhau asesiadau risg, yn hytrach na'u
hadolygu.

F.5: Amddiffyn plant yn yr ardaloedd astudiaethau achos
32. Roedd asesiad Cyngor Swydd Durham o’r risgiau’n ymwneud â CS-A29, CS-A114, CS-A118
a CS-A50 yn annigonol.424 Fe wnaeth yr asesiad ar gyfer pob plentyn ddisgrifio catalog o
niwed gan rwydweithiau o gyflawnwyr heb fawr o dystiolaeth o gamau effeithiol i atal camdrin y plentyn yn rhywiol. Roedd lefelau’r ymyrraeth a’r amddiffyn a roddwyd, a’r canlyniadau
ar gyfer y plant hyn, yn wael iawn. Derbyniodd Cyngor Sir Durham fod y risgiau a aseswyd i
CS-A29 wedi symud o uchel i isel yn rhy gyflym a bod yr asesiad risg yn glir bod CS-A50 yn
wynebu risg uchel “ond oherwydd y ffordd y defnyddiwyd y dosbarthiad bryd hynny, ni chanfuwyd
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eu bod yn risg uchel”.425 O ran CS-A50, roedd tystiolaeth o ymarfer gwell gan ofal cymdeithasol
plant o ddechrau 2019, pan arweiniodd ymyriadau priodol at amddiffyn rhag niwed a
chanlyniadau gwell.426

33. Yn Abertawe, nid oedd yn ymddangos bod cam-drin yn y gorffennol wedi'i ystyried yn
briodol wrth ystyried y risgiau i CS-A24. Yn lle hynny roedd y ffocws ar risg uniongyrchol.
Cydnabu Cyngor Abertawe fod niwed yn y gorffennol yn rhagfynegydd da o niwed yn y
dyfodol a “byddai wedi bod yn bwysig ystyried hynny fel rhan o'r asesiad risg”.427
34. Roedd pryderon ynghylch sut roedd y broses asesu risg yn gweithredu yn Swydd Warwig.
Darparwyd llety i CS-A1 gan Gyngor Swydd Warwig ym mis Mai 2016, pan oedd yn 13 oed,
gan fod ei theulu’n teimlo na allent ei chadw’n ddiogel gartref. Cafodd hi gyfres o leoliadau tymor
byr. Roedd hi'n dianc o'r ysgol bron yn ddyddiol ac yn aros allan yn hwyr. Pwysleisiodd ei theulu
dro ar ôl tro fod CS-A1 mewn perygl mawr o gamfanteisio rhywiol trwy gydol ail hanner 2016.
Nid tan fis Mai 2017 y cytunodd Cyngor Sir Warwig ei bod yn wynebu risg uchel. Wrth adolygu’r
deunydd perthnasol, roedd yr asesiad hwn yn ddiffygiol – dylai’r risg uchel fod wedi’i nodi a dylai
CS-A1 fod wedi’i diogelu’n gynharach. Ystyriodd CS-A2, mam CS-A1, fod y ffaith bod CS-A1
wedi cael naw gweithiwr cymdeithasol mewn pedair blynedd wedi ymyrryd ag ymdrechion i
ddiogelu CS-A1.428 Derbyniodd Cyngor Sir Warwig yr oedi a phwysleisiodd y newidiadau yn y
broses asesu risg sydd wedi digwydd ers hynny.429 Pwysleisiodd CS-A2 y gallai ymyrraeth gynnar
fod wedi atal ei merch rhag dioddef camfanteisio rhywiol pellach.430 Roedd y gamdriniaeth
a brofwyd gan CS-A1 yn cynnwys cael ei chyflwyno i gyffuriau ac alcohol o oedran cynnar,
disgwyl iddi hi ddosbarthu cyffuriau i bobl eraill, diffyg mynediad at addysg briodol a chael ei
cham-drin yn rhywiol gan wrywod hŷn.
35. Yn St Helens, roedd CS-A26 yn blentyn a oedd yn derbyn gofal yr ystyriwyd ei bod mewn
perygl mawr iawn o gamfanteisio’n rhywiol ar blant. Derbyniodd Cyngor St Helens fod y lleoliad
cychwynnol mewn gwirionedd yn cynyddu'r risg i CS-A26. Dim ond ym mis Hydref 2018 y
gwnaeth y canlyniadau ar gyfer CS-A26 wella pan drefnwyd lleoliad camfanteisio’n rhywiol ar
blant arbenigol, dair blynedd ar ôl i risg ddod i’r amlwg.431
36. Derbyniodd Cyngor St Helens hefyd fod yr asesiadau risg ar gyfer CS-A27 a CS-A71 yn
annigonol. Yn achos CS-A27, dywedodd Mr Jim Leivers, Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau
Plant, nad oedd yn deall pa asesiad risg a wnaed gan yr awdurdod lleol lleoli pan oedd staff yn
hebrwng y plentyn hwn i gartrefi pobl nad oeddent yn hysbys iddo ac a oedd wedi cysylltu ag
ef trwy'r ap i wneud oedau ar-lein Grindr.432 Mewn perthynas â CS-A71, roedd Mr Leivers yn
ystyried nad oedd yr asesiadau risg a gynhaliwyd rhwng mis Medi 2018 a mis Ionawr 2019 yn
briodol i ddiogelu buddiannau gorau’r plentyn. Roedd yr asesiad bod y risgiau i'r plentyn wedi
lleihau oherwydd ei bod yn byw yng nghartref cariad newydd “yn sicr yn broblem wirioneddol”.433
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37. Roedd y dystiolaeth yn ymwneud ag astudiaeth achos plant Tower Hamlets yn dangos bod
ei ddogfennau asesu risg blaenorol yn aneffeithiol wrth asesu risg. Cwblhawyd tri asesiad o
CS-A81 a oedd yn 13 oed yn 2018. Roedd un ym mis Gorffennaf 2018 yn ystyried ei bod yn
risg ganolig. Ym mis Medi 2018, aseswyd ei bod yn wynebu risg uchel ar ôl sawl achos o fynd ar
goll a chael ei gweld ar Snapchat (llwyfan cyfryngau cymdeithasol) a chan bobl ifanc eraill mewn
partïon tŷ. Yn yr un mis, caeodd Tîm Camfanteisio’n Rhywiol yr Heddlu ei hachos (yn groes i
gyngor gofal cymdeithasol plant).434 Nid oedd yr asesiadau risg yn cofnodi oedran na dyddiad
geni CS-A81. Derbyniodd Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain y dylai hi fod wedi’i graddio’n
risg uchel a bod yr asesiadau ar y cyfan “ar y droed ôl” ac yn “adweithiol”. Yn gyffredinol, roedd yn
cydnabod bod achos CS-A81 “o’r pryder mwyaf”.435
38. Roedd dull mwy cadarnhaol o asesu risg yn amlwg yn achos CS-A59 ym Mryste.
Roedd mewn perygl o gael ei ecsbloetio'n rhywiol trwy'r ap i wneud oedau Grindr ac roedd
mewn ystod o sefyllfaoedd hynod beryglus a chamdriniol. Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod
Cyngor Dinas Bryste wedi cymryd agwedd ragweithiol at leihau niwed, gan gynnwys archwilio’r
defnydd o Grindr gyda CS-A59, gan drafod y risgiau a’r hyn yr oedd yn ei gael o’i ddefnyddio.
Arweiniodd hyn at iddo ddewis peidio â defnyddio'r ap am gyfnod.436

F.6: Diogelu a chefnogi plant
39. Mae enghreifftiau diweddar o atal o ardaloedd yr astudiaethau achos yn cynnwys
gweithiwr prosiect hyfforddi ac allgymorth CSE Barnardo’s yn Swydd Warwig a swyddog
atal a chydgysylltu CSE Gweithrediad Topaz ym Mryste.437
40. Fel rhan o reoli pwysau ariannol awdurdodau lleol, mae gwasanaethau ieuenctid mewn
cynghorau wedi tueddu i symud o gynnig gwasanaethau cyffredinol i rai wedi'u targedu.
O ganlyniad, gall plant y bernir eu bod yn wynebu risg isel o gamfanteisio rhywiol gael eu
hatgyfeirio at wasanaethau ieuenctid a chael cymorth wedi’i dargedu gan weithwyr ieuenctid.
Mae enghreifftiau'n cynnwys Durham, Swydd Warwig, St Helens a Bryste.438 Fel y gwelsom
mewn ymchwiliadau eraill, mae pryder, pan yw pwysau ariannol yn codi, fod gwasanaethau
anstatudol o’r math hwn ymhlith y cyntaf i wynebu gostyngiadau yn y gyllideb er gwaethaf
eu rôl bwysig.
41. Yng nghyd-destun gwaith ieuenctid, mae allgymorth fel arfer wedi'i anelu at grwpiau
sy'n arbennig o agored i niwed a/neu sydd ar y cyrion nad ydynt, am amrywiaeth o resymau,
yn cael eu cyrraedd yn effeithiol gan wasanaethau prif ffrwd. Gall gweithwyr allgymorth fod
yn effeithiol wrth gyrraedd plant agored i niwed, gan helpu i nodi anghenion nas diwallwyd
a meithrin perthnasoedd ymddiriedus sy'n caniatáu i waith arall ddigwydd.439 Gallant hefyd
chwarae rhan mewn casglu cudd-wybodaeth o waith stryd gyda phobl ifanc na fyddai'r
heddlu wedi'i chael fel arall ac yn aml yn gweithio'n agos ag asiantaethau statudol gan rannu
gwybodaeth am gyflawnwyr penodol a lleoliadau penodol lle mae camfanteisio'n digwydd.
42. Ni ddigwyddodd allgymorth a dargedwyd yn benodol at ddioddefwyr camfanteisio’n
rhywiol ar blant yn rhai o ardaloedd yr astudiaethau achos.
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43. Mae gwaith cymorth uniongyrchol gyda phobl ifanc sy’n dioddef camfanteisio rhywiol yn
digwydd mewn amrywiaeth o gyd-destunau, yn amrywio o wasanaethau therapiwtig arbenigol i
ymarferwyr sy’n gwneud rhywfaint o waith ym maes cymorth camfanteisio’n rhywiol ar blant fel
rhan o rôl fwy cyffredinol.440 Roedd darpariaeth arbenigol gan Barnardo’s yn Abertawe, Swydd
Warwig a Bryste. Mae prosiect Diogelu a Pharchu Cymdeithas Genedlaethol De Cymru er Atal
Creulondeb i Blant (NSPCC) hefyd yn darparu gwasanaethau arbenigol yn Abertawe. Mae St
Helens yn comisiynu Catch22 i ddarparu gwasanaeth cymorth camfanteisio’n rhywiol ar blant
ac mae Tower Hamlets yn darparu gwasanaethau cymorth camfanteisio’n rhywiol ar blant drwy
wasanaeth Diogelu a Pharchu’r NSPCC, Ymddiriedolaeth St Giles a gwasanaethau Llundain gyfan
a gynigir gan Gymdeithas y Plant.441
44. Roedd yr angen i wasanaethau ar gyfer plant y camfanteisir arnynt yn rhywiol fabwysiadu
dulliau sy'n wybodus am drawma a chael dealltwriaeth o effaith profiadau niweidiol yn ystod
plentyndod yn themâu a gododd dro ar ôl tro yn yr Ymchwiliad.442 Ni ellir gorbwysleisio
pwysigrwydd gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan staff sydd wedi'u hyfforddi'n briodol a
dylid gwneud mwy i gefnogi staff nad ydynt yn arbenigol. Roedd sawl enghraifft o blant yn cael
eu cam-drin yn rhywiol a’u trawmateiddio tra’n byw mewn cartrefi preswyl cyn cael eu symud yn
y pen draw i wasanaethau preswyl arbenigol a oedd â dealltwriaeth o drawma ac a oedd yn gallu
darparu cymorth therapiwtig. Mae'r rhain yn cynnwys CS-A26 yn St Helens, CS-A22 yn Tower
Hamlets a CS-A302 ym Mryste.443
45. Roedd y dystiolaeth yn dangos nad oedd rhai oedd yn gadael gofal a phlant hŷn 16 neu 17
oed yn cael cymorth digonol ym mhob achos. Yn St Helens, nododd Ms McKenna o Catch22
broblem gyda phobl ifanc 16-17 oed yn cael eu “diystyru" yn St Helens a “difaterwch” gan
asiantaethau amrywiol.444 Pan oedd yn 16 oed, ystyriwyd bod CS-A34 mewn perygl sylweddol
o gamfanteisio rhywiol. Roedd ef wedi dioddef trosedd rywiol tra'n byw mewn llety dros dro,
ac wedi hynny cymerwyd ef i ofal. Yna cafodd nifer fawr o leoliadau ar wahân yn ystod cyfnod
o ddau fis, dau ohonynt mewn llety dros dro dros nos, a dioddefodd troseddau rhyw pellach
yn ystod y cyfnod hwn. Nid oedd bob amser yn teimlo'n ddiogel yn y llety a oedd yn cael ei
ddarparu. Argymhellodd swyddog adolygu annibynnol mewn adolygiad plentyn sy'n derbyn
gofal y dylid dod o hyd i leoliad gofal maeth ar gyfer CS-A34.445 Gwelwyd tystiolaeth o arfer
mwy cadarnhaol yn Abertawe, lle roedd gan CS-A220 a CS-A56, y ddau yn gadael gofal,
lety â chymorth a gofal arbenigol a ddarparwyd y tu hwnt i'w 18fed pen-blwydd.446
46. Dylai canllawiau statudol diwygiedig ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant roi mwy o bwyslais
ar gyfrifoldebau awdurdodau lleol i’r rhai sy’n gadael gofal y camfanteisir arnynt yn rhywiol a
phlant eraill 16 ac 17 oed.
47. Mae tystiolaeth hefyd bod plant yn cael trafferth i gyrchu cymorth iechyd meddwl
angenrheidiol gan y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant ac Oedolion (CAMHS). Mae'n
ymddangos bod hon yn broblem genedlaethol gyda gofal yn cael ei ddisgrifio fel "ar gael ond yn
brin" neu ddim yn diwallu anghenion.447 Un broblem benodol yw, yn y rhan fwyaf o ardaloedd
nad yw meini prawf atgyfeirio CAMHS yn cynnwys symptomau trawma.448 Mynegwyd pryder
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hefyd, pan gynigir apwyntiadau, nad ydynt yn ddigon hyblyg o ran amseru a lleoliad.449
Mae tystiolaeth hefyd bod rhai atgyfeiriadau CAMHS wedi'u gwrthod oherwydd bod yr
anawsterau iechyd meddwl y mae plant yn eu profi wedi'u priodoli i ymateb “normal” i
gamdriniaeth.450 Mae'r Comisiwn Ansawdd Gofal wedi dweud “weithiau bydd plant a phobl
ifanc a'u teuluoedd yn cyrraedd y pwynt argyfwng cyn iddynt gael cymorth yn y pen draw”.451
Mae materion yn ymwneud â diffyg mynediad at CAMHS yn ardaloedd yr astudiaethau achos
yn cael eu trafod ymhellach yn Rhan J. Mae CAMHS wedi dweud wrthym ei fod yn cymryd
camau i wella gallu a hyblygrwydd.

F.7: Diogelu cyd-destunol
48. Mae diogelu cyd-destunol yn canolbwyntio ar yr amgylcheddau y mae plant yn treulio eu
bywydau ynddynt (megis cymdogaethau, ysgolion a gofodau ar-lein) ac yn ceisio deall ac ymateb
i brofiadau o niwed sylweddol a ddioddefir y tu allan i gartref y teulu. Fe wnaeth gwerthusiad
yr Adran Addysg o gynllun peilot diogelu cyd-destunol yn Hackney ddod i’r casgliad ei fod
yn darparu “fframwaith ymarferol” ar gyfer ystyried risg a niwed y tu allan i'r teulu a bod rhai
“dangosyddion bach” bod ganddo'r potensial i gael effaith gadarnhaol ar ymarfer.452 Yn dilyn y
peilot, mae Prifysgol Swydd Bedford yn gweithio ar brosiect 'Graddio i Fyny' tair blynedd mewn
naw ardal, gan gynnwys Bryste ac Abertawe.453
49. Trwy ei brosiect diogelu cyd-destunol, mae Cyngor Dinas Bryste wedi cynnal cyfarfodydd
goruchwylio sy'n edrych ar “niwed y tu allan i'r teulu yn ei gyfanrwydd”.454
50. Yn Abertawe, canfu adolygiad systemau ym mis Ionawr 2020 fod Cyngor Abertawe “yn nodi
niwed y tu allan i'r teulu o fewn arfer cyfredol yn well na'r safleoedd eraill y bu iddynt edrych arnynt
ledled y DU, ac yn ymateb i hyn mewn modd cydgysylltiedig”.455
51. Gall fod rhinwedd i’r dull diogelu cyd-destunol o ran ei ystyriaeth ehangach o ffactorau sy’n
effeithio ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant ond mae’r sylfaen dystiolaeth hyd yma yn gymharol
denau ac ni ddylai arwain yn anfwriadol at wanhau ffocws ar anghenion y plentyn.
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G.1: Cyflwyniad
1. Cydnabyddir bod cysylltiad rhwng plant yn mynd ar goll a chamfanteisio'n rhywiol ar blant.
Pan fydd plentyn yn mynd ar goll, gall hyn fod yn achos ac o ganlyniad i gamfanteisio'n rhywiol
ar y plentyn.456
2. Yn 2018/19, roedd 143,453 o achosion o blant yn mynd ar goll, yn ymwneud â 51,408 o blant
ledled Cymru a Lloegr.457 Bydd bron pob plentyn sy'n mynd ar goll yn dychwelyd neu'n cael ei
ddarganfod.458 Roedd data’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol yn nodi bod gan 9 y cant (22,786)
o’r holl achosion o blant coll yn 2018/19 ‘faner’ camfanteisio’n rhywiol ar blant yn gysylltiedig
â nhw. O'r rheini, roedd 69 y cant (12,392) yn ymwneud â merched a 26 y cant (4,595) yn
ymwneud â bechgyn.459
3. Mae plant mewn gofal yn llawer mwy tebygol o fynd ar goll na phlant nad ydynt mewn
gofal.460 Yng Nghymru a Lloegr, roedd 19 y cant o blant a aeth ar goll yn 2018/19 mewn gofal,
er mai dim ond 0.65 y cant o blant ledled Lloegr ac 1.09 y cant o blant yng Nghymru oedd
mewn gofal.461 Roedd plant mewn gofal yn cyfrif am 36 y cant o ddigwyddiadau plant ar goll.462
4. Nododd adroddiad ymchwiliol diweddar gan The Times:
• ers 2018, mae plant y gwyddys eu bod mewn perygl o gael eu cam-drin, rhai mor ifanc
ag 11 oed, wedi mynd ar goll fwy na 55,000 o weithiau ym Mhrydain;
• bod o leiaf 26 o blant wedi cael eu hadrodd ar goll 100 gwaith neu fwy;
• aeth pedwar o blant yr un ar goll fwy na 100 o weithiau yn ardal Heddlu Humberside,
gydag un ohonyn nhw’n mynd ar goll 156 o weithiau o fewn tair blynedd;
• aeth plentyn ar goll 36 o weithiau yng Ngogledd Cymru cyn i'r heddlu ychwanegu marciwr
at y ffeil i awgrymu ei fod mewn perygl o gael ei gam-drin yn rhywiol; ac
• roedd adroddiadau mewnol yr heddlu’n cynnwys canfyddiad mai “dim ond ychydig o
dystiolaeth sydd o’r rhai oedd yn camfanteisio yn cael eu hymchwilio” a dywedodd arbenigwyr
amddiffyn plant fod camdybiaeth ymysg swyddogion fod dioddefwyr a aeth ar goll dro ar
ôl tro yn achosion anobeithiol.463
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5. Er gwaethaf graddfa sylweddol yr her, rhaid i heddluoedd ac awdurdodau lleol gymryd
camau i atal plant rhag mynd ar goll, i amddiffyn y rhai sy'n mynd ar goll ac i gynnal cyfweliadau
dychwelyd adref ystyrlon (RHIs) pan fydd plant yn dychwelyd.464
6. Mae canllawiau statudol yr Adran Addysg (sy’n cael eu hadolygu) yn ei gwneud yn glir y
dylai awdurdod lleol yn Lloegr gytuno ar brotocol gyda’r heddlu lleol a phartneriaid eraill
(yn ogystal ag awdurdodau neu weinyddiaethau cyfagos) ar gyfer ymateb i blant sy’n rhedeg i
ffwrdd neu’n mynd ar goll yn ei ardal. Yn ogystal, dylai cynllun gofal plentyn gynnwys manylion
y trefniadau sydd i'w sefydlu i leihau'r risg y bydd plentyn yn mynd ar goll. Pan fo gan blentyn
mewn gofal batrwm sefydledig o fynd ar goll, dylai’r cynllun gofal gynnwys strategaeth i gadw’r
plentyn yn ddiogel a lleihau’r tebygolrwydd y bydd y plentyn yn mynd ar goll yn y dyfodol.465
Mae gweithdrefnau tebyg ar gyfer plant sydd ar goll yng Nghymru wedi’u cynnwys ym
Mhrotocol Cymru Gyfan ar gyfer Plant sydd ar Goll (a gafodd ei adolygu a’i ailgyhoeddi ym
mis Tachwedd 2019).466

G.2: Profiadau plant yr astudiaethau achos a aeth ar goll
7. Roedd mynd ar goll o'r cartref a'r ysgol yn nodwedd ym mywydau bron pob un o blant yr
astudiaethau achos yn yr ymchwiliad hwn.
8. Aeth CS-A114 ar goll yn Durham sawl gwaith dros gyfnod o chwe mis, yn ôl pob golwg
oherwydd ffactorau fel bwlio ac ymddygiad ymosodol gan bartner ei mam. Ni chanfu archwiliad
yn 2017 o’r RHIs a gynhaliwyd gyda hi unrhyw gofnod o gamau ystyrlon a gymerwyd i’w
hamddiffyn dros y cyfnod hwn. Pe bai’r RHIs wedi archwilio’n iawn pam fod CS-A114 yn mynd
ar goll mor aml, efallai y byddai’r achosion wedi cael sylw ac efallai y byddai ei chyfnodau dilynol
o fynd ar goll a’r niwed a achoswyd gan gamfanteisio rhywiol wedi cael eu lleihau.467 Roedd y
cysylltiadau rhwng mynd ar goll a chamfanteisio rhywiol yn amlwg yn achosion nifer o blant
eraill yn Durham, gan gynnwys CS-A50, CS-A29 a CS-A118.468
9. Aeth CS-A1 ar goll o ofal yn Swydd Warwig 11 o weithiau mewn 6 wythnos hyd at fis Mai
2017 tra’n 14 oed.469 Tra mewn un lleoliad am 84 diwrnod, aeth CS-A1 ar goll 48 o weithiau.470
Ni chrëwyd y cynllun sbardun cyntaf ar goll o’r cartref gan Heddlu Swydd Warwig tan fis
Mehefin 2017.471 Datgelodd CS-A1 y’i cyflenwyd â chyffuriau gan unigolion a enwyd mewn o
leiaf dau RHI.472 Nid yw'n glir a arweiniodd hyn at unrhyw ymchwiliad neu gamau gweithredu
gan Heddlu Swydd Warwig neu a gafodd ei fwydo i mewn i gudd-wybodaeth ehangach am
gamfanteisio'n rhywiol ar blant yn ardal yr heddlu a thu hwnt. Aeth CS-A146 ar goll yn aml a
chafodd ei masnachu i drefi y tu allan i ardal ei chartref.473
10. Yn St Helens, aeth CS-A26 ar goll o’i chartref 30 o weithiau mewn cyfnod o dri mis pan oedd
yn 12 oed a daethpwyd o hyd iddi sawl gwaith gydag oedolion gwrywaidd. Erbyn iddi fod yn
15 oed, roedd ar goll o'i chartref lawer o'r amser.474 Cymerwyd hi i ofal ond aeth ar goll hyd yn
HOM003339_048; INQ005148_002 para 7; A Safer Return – An analysis of the value of return home interviews in identifying
risk and ensuring returning missing children are supported, Missing People, Mehefin 2019, NCA000410_004
465
Statutory guidance on children who run away or go missing from home or care, DfE, Ionawr 2014, INQ006447.
466
WGT000464_010 para 51; Canllaw Ymarfer Cymru gyfan: Diogelu plant sy'n mynd ar goll o’r cartref neu ofal
467
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468
CS-A22, CS-A29, CS-A114 & CS-A118 29 Hydref 2020 3/2-7/7; 7/8-13/18; 13/19-16/4; 16/5-18/9
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WSP000205_013; Dylid sefydlu ‘cynllun sbardun’ (yn amlinellau camau allweddol i'w cymryd) ble mae'r heddlu yn asesu fod
plentyn mewn perygl o fynd ar goll eto, INQ006570
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WCC000277_005; WCC000280_005-007
473
CS-A146 2 Hydref 2020 82/20-84/4
474
CS-A26 30 Medi 2020 1/19-5/16
464

89

Camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau cyfundrefnol: Adroddiad yr Ymchwiliad

oed yn fwy wrth iddi geisio dychwelyd i gartref ei rhiant. Roedd CS-A71 yn aml yn mynd ar goll
ynghyd â CS-A212, plentyn iau mewn gofal. Fe deithion nhw i rannau eraill o’r wlad ar ôl i ddynion
gysylltu â CS-A71 ar-lein. Cafodd y ddau blentyn eu hecsbloetio'n rhywiol pan oeddent ar goll.475

11. Roedd CS-A77 mewn gofal yn Tower Hamlets o 2015. Yn 2017/18 a 2018/19 aeth ar goll
40 a 47 o weithiau yn y drefn honno o leoliad heb ei reoleiddio.476 Canfu archwiliad mewnol
gan yr heddlu fod CS-A90, yr ystyriwyd ei fod yn ddioddefwr caethwasiaeth fodern yn dilyn
asesiad Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol, wedi bod ar goll ar sawl achlysur ond nid oedd y
Gwasanaeth Heddlu Metropolitan wedi datblygu cynllun sbarduno ar gyfer digwyddiadau yn y
dyfodol.477
12. Aeth CS-A221 ar goll o'i gartref yn Abertawe pan oedd yn 14 oed. Daethpwyd o hyd iddo
mewn rhan arall o Gymru gyda throseddwr rhyw cofrestredig a oedd wedi cyfeillio a meithrin
perthynas amhriodol ag ef a'i deulu.478 Roedd CS-A25 yn byw rhwng perthnasau ac roedd ar goll
yn rheolaidd, gan gynnwys ar saith achlysur rhwng Mai ac Awst 2018. Tra ar goll, aethpwyd â
hi i ddigwyddiadau a drefnwyd gan oedolion a rhoddwyd cyffuriau iddi. Profodd hefyd nifer o
ymosodiadau rhywiol difrifol.479
13. Ym Mryste, aeth CS-A32 ar goll naw gwaith mewn blwyddyn. Fe'i gwelwyd y tu allan i safle
trwyddedig gydag oedolion ac ar un achlysur arhosodd dros nos yng nghartref dyn a dynes yr
oedd wedi cyfarfod â nhw’r diwrnod hwnnw.480 Nid oedd tystiolaeth bod gwybodaeth gan RHIs
yn cael ei defnyddio i atal cyfnodau pellach o fynd ar goll.481 Roedd CS-A59 hefyd yn aml yn
mynd ar goll o ofal a chamfanteisiwyd arni'n rhywiol tra ar goll.482

G.3: Ymchwiliadau'r heddlu pan fydd plant yn mynd ar goll
14. Cyfrifoldeb yr heddlu yw ymchwilio i adroddiadau am unigolion coll, gyda mewnbwn priodol
gan y rhai sy'n gyfrifol am ofal plant os yw'n ymddangos y gallai fod angen diogelu plentyn.
15. Pan ddarganfyddir unigolion coll (oedolyn neu blentyn), mae’r heddlu’n cynnal cyfweliad atal
(a elwir hefyd yn wiriad diogel ac iach neu wiriad lles) i wirio nad yw’r unigolyn ar goll mwyach
a’i fod yn ddiogel ac yn iach. Yn achos plant sydd ar goll, dylid cynnig RHI (yn Lloegr, ar ôl pob
digwyddiad coll; yng Nghymru, ar ôl tri digwyddiad coll), fel y trafodir isod. Ar gyfer plant yr
aseswyd eu bod mewn perygl o fynd ar goll eto, mae'r camau allweddol i'w cymryd yn cael eu
cofnodi mewn 'cynllun sbarduno' i'w roi ar waith mewn ymateb i unrhyw ddigwyddiad coll yn y
dyfodol.483
16. Mae’r heddlu’n cofnodi pob achos o blentyn neu oedolyn yn cael ei adrodd i fod ar goll.
Os oes angen cymorth ychwanegol ar blentyn (neu oedolyn agored i niwed), dylai gweithdrefnau'r
heddlu a phrotocolau ar y cyd nodi'r amgylchiadau pan ddylid atgyfeirio at wasanaethau
gofal cymdeithasol plant neu wasanaethau oedolion.484 Felly bydd y data a gesglir gan ofal
cymdeithasol plant yn gyffredinol yn is-set o gyfanswm yr adroddiadau am blant sydd ar goll a
gofnodwyd gan yr heddlu.
CS-A71 & CS-A212 30 Medi 2020 8/16-11/10; 11/11-13/19
Richard Baldwin 29 Medi 2020 62/6-63/2
477
CS-A90 29 Medi 2020 9/9-11/7
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CS-A221 24 Medi 2020 38/16-39/23
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CS-A25 24 Medi 2020 31/11-35/6; SWP000150_002-011
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17. Canfu ymchwil a gynhaliwyd yn 2019 – A Safer Return, a ddadansoddodd wybodaeth a
ddarparwyd mewn RHI gan dros 200 o blant yn dilyn bron i 600 o ddigwyddiadau coll, gyda
ffocws ar ddigwyddiadau y barnwyd eu bod yn risg isel neu ganolig gan yr heddlu – fod 14 y
cant o’r grŵp hwn o blant naill ai’n dioddefwyr camfanteisio rhywiol cyfredol neu wedi bod yn
ddioddefwyr yn y gorffennol.485 Roedd gan gyfran lawer uwch, 43 y cant, un neu fwy o bum
dangosydd yr oedd yr astudiaeth yn eu hystyried yn 'faner goch' ar gyfer camfanteisio rhywiol,
gan gynnwys cysylltiad â gangiau, ffrindiau y camfanteisir yn rhywiol arnynt a chymdeithasu â
ffrindiau hŷn neu gariad hŷn.486
18. Mae ymateb cadarn gan yr heddlu i achos lle mae plentyn yn mynd ar goll yn hanfodol,
er mwyn gwella’r rhagolygon o ddal y sawl sy’n cyflawni unrhyw gamfanteisio rhywiol a
ddigwyddodd yn ystod yr achos a sicrhau gwell amddiffyniad i’r plentyn.
19. Yn hanner ardaloedd yr astudiaethau achos, aseswyd ymateb yr heddlu i achosion o blant
yn mynd ar goll fel 'gwael', 'annigonol' neu 'angen gwella'.
19.1. Yn 2016, daeth Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC) i’r casgliad bod y
Gwasanaeth Heddlu Metropolitan (sy’n cynnwys Tower Hamlets) wedi darparu ymateb
“gwael” i blant a oedd yn mynd ar goll yn rheolaidd a bod diffyg dealltwriaeth mewn rhai
achosion o’r cysylltiad rhwng plant yn mynd ar goll a risg cynyddol o gamfanteisio rhywiol.487
19.2. Yn 2018 a 2019, canfu Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei
Mawrhydi (HMICFRS) nad oedd rheolaeth y risgiau i blant coll gan Heddlu Glannau Mersi
(sy’n cynnwys St Helens) “bob amser yn briodol” a bod gweithgaredd i ddod o hyd i blant coll
yn rhy aml wrth ddesg.488
19.3. Ym Mawrth 2020, argymhellodd HMICFRS fod Heddlu Durham yn “gwella arfer yn
syth mewn achosion o blant sy’n mynd ar goll o’u cartref”. Nododd HMICFRS weithgarwch
cyfyngedig i leoli plant dros nos, achosion plant a aseswyd yn anghywir fel risg ‘isel’ neu
‘ddim yn amlwg’, methiant i atgyfeirio achosion i ofal cymdeithasol plant, collwyd cyfleoedd
i ddeall pam aeth plant ar goll a methiannau i drosglwyddo achosion i system gyfrifiadurol.489
20. Erbyn mis Hydref 2018, canfu HMICFRS mewn adolygiad arolygu fod y defnydd o gynlluniau
sbarduno wedi “gwella’n sylweddol” yn Tower Hamlets ond bod angen gwneud rhagor o waith
i sicrhau arfer cyson. Daeth i’r casgliad bod plant yn Tower Hamlets, gan gynnwys plant sy’n
agored i niwed sy’n derbyn gofal, yn parhau i gael eu categoreiddio’n amhriodol fel rhai absennol
yn hytrach nag ar goll ac o ganlyniad collwyd cyfleoedd i gasglu gwybodaeth werthfawr am risg
i’r plant hyn.490
21. Roedd rhai arwyddion o welliant yng Nglannau Mersi. Erbyn Mai 2019, canfu HMICFRS fod
Heddlu Glannau Mersi wedi rhoi “nifer o fentrau ar waith i godi ymwybyddiaeth o ba mor agored i
niwed yw plant yr adroddwyd eu bod ar goll, a’i fod [wedi] lleihau’n sylweddol nifer y rhai yr aseswyd
nad oedd ganddynt unrhyw risg amlwg”.491
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NCA000410_005_016
487
INQ005333_006
488
INQ005332_008; MSP000296_005_016
489
INQ005331_013_020-021; DHP000518_002
490
INQ005334_016-018
491
National Child Protection Merseyside Police Post-Inspection Review, Awst 2019, INQ005332_007
485

486

91

Camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau cyfundrefnol: Adroddiad yr Ymchwiliad

22. Nid yw'n ymddangos y bu gwelliant o'r fath yn Durham eto. Erbyn mis Mai 2020,
nododd archwiliad mewnol fod meysydd sylweddol i’w gwella o hyd mewn perthynas â rheoli
ymchwiliadau i blant coll, yn enwedig lle roedd plant yn mynd ar goll yn aml, yng ngofal yr
awdurdod lleol neu’n mynd ar goll dros nos.492

G.4: Data o ardaloedd yr astudiaethau achos
23. Mae gwasanaethau'r heddlu, awdurdodau lleol ac asiantaethau arbenigol yn debygol o
gofnodi achosion o blant yn mynd ar goll at wahanol ddibenion. Nid yw bodolaeth setiau data
gwahanol rhwng y sefydliadau hyn o reidrwydd yn broblematig. Mae’n bwysig bod trefniadau
amlasiantaethol clir ar gyfer rhannu gwybodaeth am y plant hyn a’u monitro’n effeithiol, gan
gynnwys y rhai a leolwyd y tu allan i’r ardal: yn y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018,
roedd 41 y cant o ddigwyddiadau coll mewn cartrefi plant yn Lloegr yn gysylltiedig â leoliadau
y tu allan i'r ardal.493
24. Darparodd rhai o ardaloedd yr astudiaethau achos ddata ynghylch i ba raddau yr oedd y
plant hynny a aeth ar goll eisoes wedi’u nodi fel rhai a oedd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol,
neu wedi’u niweidio gan hynny. Pan oedd data o'r fath ar gael, roedd y darlun cyffredinol yn
peri pryder.
24.1. Dywedodd Heddlu De Cymru mai 1,072 yn 2018, 981 yn 2019 a 560 yn 2020 (hyd at
25 Tachwedd) oedd nifer yr achlysuron pan gafodd plant y nodwyd eu bod mewn perygl o
gamfanteisio rhywiol eu cofnodi fel rhai ar goll. Yn ystod y cyfnod hwn o bron i dair blynedd,
aeth 10 o blant ar goll dros 50 gwaith yr un; aeth un ar goll 115 o weithiau.494
24.2. Cynhyrchwyd proffil problem camfanteisio’n rhywiol ar blant rhanbarthol yn Llundain
yn 2016, gan ddefnyddio data ar gyfer y cyfnod Tachwedd 2014–Hydref 2015. Dywedodd
fod hanner y dioddefwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant wedi mynd ar goll yn flaenorol
ac adroddwyd bod ychydig llai na chwarter ar goll ar adeg y trosedd. Roedd dioddefwyr
camfanteisio’n rhywiol ar blant ar goll yn cyfrif am 31 y cant o'r holl blant coll.495
24.3. Dywedodd Heddlu Avon a Gwlad yr Haf mai 1,829 yn 2018, 1,432 yn 2019 a 984
yn 2020 (hyd at 25 Tachwedd) oedd nifer yr achlysuron pan gafodd plant y nodwyd eu
bod mewn perygl o gamfanteisio rhywiol eu cofnodi fel rhai ar goll. Yn ystod y cyfnod hwn
(o fis Ebrill 2018 i fis Tachwedd 2020), aeth pum plentyn ar goll dros 70 gwaith yr un;
aeth un plentyn ar goll 100 o weithiau.496

G.5: Cyfweliadau dychwelyd adref
25. Mae canllawiau statudol yn Lloegr yn darparu, pan ganfyddir plentyn, y dylid cynnig RHI i'r
plentyn (er nad oes gofyniad bod y plentyn yn cymryd rhan ynddo). Dylid cynnal hyn o fewn 72
awr ar ôl i'r plentyn ddychwelyd i'w gartref neu leoliad gofal.497 Nid yw RHIs yn ofyniad statudol
yng Nghymru ond mae disgwyliad ar ran llywodraeth Cymru y byddant yn cael eu cynnig ar ôl i
blentyn gael tri chyfnod o fynd ar goll.498
DHP000529_001
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26. Mae canllawiau statudol yn Lloegr yn nodi y dylai RHI gael ei gynnal gan rywun nad yw'n
ymwneud â gofalu am y plentyn, sydd wedi'i hyfforddi i gynnal y cyfweliadau hyn ac sy'n gallu
dilyn unrhyw gamau sy'n dod i'r amlwg.499 Yn ddelfrydol, dylai RHI gael ei gynnal gan dîm
dynodedig o ymarferwyr sy'n gallu datblygu perthynas â'r plant.500
27. Mae cryn ddadlau proffesiynol ynghylch amseriad optimaidd RHIs a phwy ddylai eu cyflawni
(er enghraifft, person annibynnol neu rywun y mae'r plentyn yn ei adnabod ac yn ymddiried
ynddo).501 Dywedodd Ms Ann James o Gyngor Dinas Bryste wrthym fod y broses RHI yn “hynod
fiwrocrataidd” ac:
“ar gyfer plant sydd efallai’r rhai rydym yn poeni fwyaf yn eu cylch sydd wedi cael achosion
coll dro ar ôl tro, y gall y broses honno deimlo’n ddiystyr iddynt, ac rydym hefyd yn gwybod
o ran cyflawnwyr – maent yn gwybod ein prosesau ac efallai y byddant yn rhoi pwysau ar y
bobl ifanc hynny i beidio â chymryd rhan mewn Cyfweliad Dychwelyd Adref“.502
Os camfanteisiwyd yn rhywiol ar blentyn tra ar goll, efallai y bydd ganddo ef neu hi anghenion
uniongyrchol am driniaeth feddygol, bwyd a lloches ac efallai na fydd yn gallu cymryd rhan yn
gorfforol mewn RHI nes ei fod wedi cael amser i wella.503

28. Mewn tri o ardaloedd yr astudiaethau achos mae asiantaethau arbenigol wedi’u comisiynu
i gynnal RHIs (Catch22 yn St Helens, Cymdeithas y Plant yn Tower Hamlets a Barnardo’s Safe
Choices ym Mryste – oni bai bod gan y plentyn weithiwr cymdeithasol penodedig eisoes, ac os
felly dyma pwy fydd yn cyflawni'r RHI).504
29. Mae RHI yn gyfle pwysig i ddangos i blentyn sy’n dioddef camfanteisio rhywiol fod yna
bryder am ei les ef neu hi, i ddatblygu perthynas gyda’r plentyn ac i adeiladu cynllun cefnogi
ac amddiffyn. Gall hefyd fod yn ffordd hanfodol o gasglu gwybodaeth berthnasol am
gamfanteisio rhywiol sydd wedi digwydd neu ffactorau penodol am y cyfnod coll sy’n
dynodi niwed posibl neu risg uwch o gamfanteisio.505
30. Fodd bynnag, mae Ofsted wedi nodi bod y ddarpariaeth ar gyfer plant sydd ar goll yn
amrywio ar draws awdurdodau lleol yn Lloegr.506 Mae rhai plant yn cael cymorth dwys a
chyfannol a chynlluniau ymyrryd, tra bod eraill yn derbyn un RHI yn unig.507 Mae Arolygiaeth
Gofal Cymru wedi canfod nad yw cyfarfodydd ‘ôl-drafodaeth’ gyda phlant bob amser yn
cael eu galw, yn ôl y disgwyl, ar ôl tri achlysur o fynd ar goll.508
31. Yn ardaloedd yr astudiaethau achos, roedd perfformiad yn amrywio o ran cyfran yr
RHIs a gynigiwyd ac a ddefnyddiwyd.
31.1. Yn Durham, canfu archwiliad yn 2019 fod rhai RHIs wedi methu arwyddion rhybudd
allweddol o gamfanteisio ac wedi methu â nodi’r camau a gymerwyd i ddiogelu plant pan
ddatgelwyd “gweithgarwch risg uchel”.509 Ni weithredwyd y canllawiau statudol i'r perwyl
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y dylid cynnig RHI ar ôl pob achos o blentyn yn mynd ar goll tan fis Tachwedd 2019.510
Darparwyd gwybodaeth yn dangos canran cyfanswm adroddiadau coll yr heddlu a
arweiniodd at RHI. At ddibenion monitro, fodd bynnag, ffigwr mwy perthnasol fyddai faint o
RHIs a gynhaliwyd ar gyfer plant a atgyfeiriwyd gan yr heddlu oherwydd pryderon diogelu
ac ni ddarparwyd hyn.511

31.2. Yn Abertawe, nododd Adroddiad Blynyddol 2019–20 ar gyfer Bwrdd Diogelu
Gorllewin Morgannwg “nad yw data ansoddol h.y. yr hyn a geir mewn Cyfweliadau Dychwelyd
Adref (RHI) yn cael eu rhannu na’u dadansoddi fel mater o drefn gan asiantaethau”.512
Nododd hefyd mai “dim ond y Plant a Phobl Ifanc hynny yr adroddwyd eu bod ar goll ac y
canfyddir eu bod yn risg canolig i uchel sy'n cael RHI”.513
31.3. Ym Mwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain, nododd archwiliad mewnol o fis Ionawr
i fis Rhagfyr 2019 o 40 o bobl ifanc a aeth ar goll yn rheolaidd fod angen gwella ansawdd
RHIs, bod angen ymgysylltu a gweithio’n well gyda phobl ifanc ac nad oedd cyfnodau o
blant yn mynd ar goll yn cael eu trafod na'u harchwilio'n rheolaidd gyda'r Swyddog Adolygu
Annibynnol.514 Ym mis Mawrth a mis Gorffennaf 2020, canfu dau archwiliad aml-asiantaeth
unwaith eto fod angen gwella ansawdd RHIs, nad oedd achosion o blant yn mynd ar goll bob
amser yn cael eu deall ac nad oedd gwybodaeth a gafwyd gan RHIs yn cael ei defnyddio
bob amser wrth gynllunio diogelwch.515 Ar wahân, amlygodd Cymdeithas y Plant nad oedd
yr argymhellion a wnaeth yn cael eu dilyn, fel nad oedd “pobl ifanc yn gweld unrhyw bwynt
mewn siarad â ni”.516
31.4. Derbyniodd Ms James fod cwblhau RHIs ym Mryste ar lefel isel iawn ym mis Ebrill
2018, pan mai dim ond 29 y cant o blant a aeth ar goll a dderbyniodd RHI. Yng ngoleuni hyn,
cyflwynodd Cyngor Dinas Bryste gydlynydd ar goll o ofal a swyddog lleihau troseddu plant
mewn gofal i olrhain plant sy'n derbyn gofal sy'n mynd ar goll ac adrodd yn fewnol ynghylch
a ydynt mewn perygl o gael eu hecsbloetio. O ganlyniad i gamau gwella, cynigiwyd RHI i 92
y cant o 114 o blant cymwys ym mis Mehefin 2020 a derbyniodd 52 y cant ohonynt un.517
32. Mae darparu RHIs ar gyfer plant a leolir y tu allan i'r ardal wedi cyflwyno heriau penodol i
gynghorau lleoli sy'n gyfrifol am drefnu iddynt gael eu gwneud. Mae ymchwil wedi dangos bod
data ar gynnal RHIs ar gyfer plant sy'n byw oddi cartref yn gyfyngedig. Roedd plant a leolwyd
y tu allan i'r ardal yn fwy tebygol o gael gweithiwr cymdeithasol yn cynnal eu RHI yn hytrach
na gwasanaeth RHI dynodedig. Arweiniodd hyn at oedi a chofnodi annigonol o wybodaeth
o'r cyfweliad.518 Roedd niferoedd uchel o blant yn symud rhwng lleoliadau gofal y tu allan i’r
ardal.519 Gwaethygir y problemau hyn gan anawsterau rhannu gwybodaeth rhwng yr heddlu ac
awdurdodau lleoli ac absenoldeb mecanwaith canolog i gofnodi achosion o fynd ar goll mewn
perthynas â phlant sy'n cael eu lleoli y tu allan i'r ardal.520
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DUC000807_009; Credai Mr John Pearce, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yng Nghyngor Sir Durham,
bod diffyg cyswllt rhwng cyfnodau o fynd ar goll a gofnodwyd ar system yr heddlu a’r plant y byddent yn cyflawni RHI arnynt,
a wnâi hyn yn annefnyddiol, John Pearce 23 Medi 2020 56/12-24
512
INQ006560_014
513
INQ006560_014
514
LBT004327
515
LBT004338_012 para 37
516
INQ005080_010 para 58
517
Ann James 30 Medi 2020 62/10-63/2-8; BSC000316_012; BSC000118_005; BSC000139_006-007; BSC000186_016-017
para 75–79; BSC000284_020 para 84; OFS012558_002
518
NCA000409_092
519
NCA000409_092
520
DUC000685_007 para 36–37; DUC000793_005 para 19–20
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33. Yn 2018, rhoddodd Cyngor St Helens y gorau i gomisiynu Catch22 i gwblhau RHIs ar gyfer
plant a leolwyd yn St Helens gan awdurdod lleol arall, oni bai bod yr awdurdod lleol hwnnw’n talu
am y gwasanaeth hwnnw. Roedd Catch22 o’r farn bod hyn wedi arwain at “fwlch cudd-wybodaeth
enfawr” gan nad yw asiantaethau yn St Helens yn ymwybodol o’r risgiau i blant yn eu hardal.
Cydnabuwyd y bwlch hwn hefyd fel maes i’w ddatblygu gan Bartneriaeth Diogelu St Helens a
Heddlu Glannau Mersi, er ei fod yn ei ystyried “yn broblem genedlaethol”.521
34. Dywedwyd wrth yr Ymchwiliad bod Ymarferwyr Coll o Gyngor Sir Warwig yn cynnal
RHI pan oedd plant yn cael eu gosod yn y sir gan awdurdodau eraill a bod y wybodaeth yn
cael ei rhannu gyda'r awdurdod lleoli. Dywedodd y Cyngor hefyd y byddai unrhyw bryderon
camfanteisio rhywiol yn cael eu dilyn yn yr un modd ag ar gyfer plentyn o Swydd Warwig,
gyda chyfathrebu â'r awdurdod lleoli a chyfarfodydd aml-asiantaeth lleol.522 Er y dylid hysbysu'r
tîm camfanteisio am unrhyw leoliadau y tu allan i'r ardal a hysbyswyd i'r ganolfan ddiogelu
amlasiantaethol, nid oedd pob awdurdod lleoli wedi cydymffurfio â'r rhwymedigaeth i
hysbysu Swydd Warwig pan wnaed lleoliadau.
35. Yn hydref 2018, cychwynnodd Cwnstabliaeth Durham Brotocol Philomena, a gynlluniwyd
i gydlynu a chanolbwyntio ymatebion i bobl ifanc mewn cartrefi plant sy'n mynd ar goll.
Mae’n annog gofalwyr, staff, teuluoedd a ffrindiau i gasglu gwybodaeth y gellid ei defnyddio
pe bai person ifanc yn mynd ar goll o ofal.523 Dywedodd Cwnstabliaeth Durham wrthym fod
llai o blant yn mynd ar goll o gartrefi plant, rhywbeth yr oedd yn ei briodoli’n rhannol i’r defnydd
o’r protocol.524 Cymeradwywyd Protocol Philomena yn ddiweddar gan Gyngor Cenedlaethol
Penaethiaid yr Heddlu fel enghraifft o arfer da ac mae heddluoedd eraill yn ei fabwysiadu.525

INQ004944_004 para 2.5; MSP000218_026 para 178; Vikki McKenna 28 Medi 2020 19/23-20/10, 23/11-24/13
WCC000236_013-014 para 77–79 ac 81–82; WCC000420 para 84–86; WCC000421; WCC000422_002-003 para 8 a 12;
Nigel Minns 25 Medi 2020 105/10-106/15
523
DUC000685_006 para 31-32; DUC000793_004 para 17
524
DHP000440_035-036_038 para 122–125 a 135–136; DHP000456_035 para 115–119; INQ005331_005
525
NAP000016_025-026; DHP000440_046 para 166; WSP000232_010 para 44
521
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H.1: Cyflwyniad
1. Mae’r angen am broffiliau manwl cywir o natur a graddau camfanteisio’n rhywiol ar blant
wedi’i gydnabod ers yr adroddiadau 2013 ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant gan y Pwyllgor
Materion Cartref a’r Comisiynydd Plant.526
2. Ym mis Mawrth 2015, yn dilyn adroddiad gan Gadeirydd yr Ymchwiliad hwn ar Rotherham,
cynhyrchodd Swyddfa'r Cabinet ei gynllun Mynd i'r Afael â Chamfanteisio'n Rhywiol ar Blant.527
I gydnabod bylchau sylweddol mewn gwybodaeth am gamfanteisio’n rhywiol ar blant,
darparwyd cyllid gan y Swyddfa Gartref rhwng 2015 a 2018 i gefnogi’r gwaith o gynhyrchu
proffiliau problemau rhanbarthol (math o ddadansoddi data), wedi’u cydgysylltu drwy unedau
troseddau rhanbarthol a threfniadol.528

H.2: Pwrpas proffiliau problem
3. Mae proffilio problemau yn golygu'r casgliad o wybodaeth am gamfanteisio'n rhywiol ar
blant o wahanol asiantaethau i un lle. Diben proffil problem ddylai fod galluogi asiantaethau i
ddeall yn llawn natur a maint y broblem o gamfanteisio rhywiol a chomisiynu gwasanaethau,
hyfforddi staff a blaenoriaethu camau gweithredu ar sail darlun cywir.

Child sexual exploitation and the response to localised grooming, Pwyllgor Materion Cartref Tŷ'r Cyffredin, 5 Mehefin 2013,
HOM003355; “Pe bai rhywun dim ond wedi gwrando”, Ymchwiliad Swyddfa'r Comisiynydd Plant i Gamfanteisio'n Rhywiol ar
Blant mewn Gangiau a Grwpiau, Adroddiad Terfynol Tachwedd 2013, HOM003339_078_093
527
ADC000023_003 para 2
528
HOM003378_017 para 60–62
526
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Proffil problem camfanteisio ar blant Heddlu Swydd Warwig
WSP00208_002

4. Gwnaeth adroddiad y Comisiynydd Plant yn 2013 yn glir y dylai proffil problem gynnwys:
• data am faint o blant a phobl ifanc y camfanteisir yn rhywiol arnynt a faint sy’n cael eu
hamau o ymddygiad rhywiol niweidiol gyda’u cyfoedion;
• gwybodaeth am fusnesau ac ysgolion sy'n peri pryder (gan gydnabod bod y rhain yn
enghreifftiau da o leoliadau lle gallai plant fod mewn perygl o gamfanteisio rhywiol); a
• gwybodaeth am gangiau stryd lleol a rhwydweithiau, grwpiau ac unigolion eraill sy'n
cyflwyno risg o niwed rhywiol i blant a phobl ifanc.529
5. Mae proffil ystyrlon o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn gofyn am ddata a gwybodaeth
gywir. Dywedodd Ms Katherine Riley, Cyfarwyddwr Portffolio ar gyfer y Portffolio
Cyd-Arolygiadau Cyfiawnder Troseddol a Diogelu Pobl Ddiamddiffyn yn Arolygiaeth
Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS):
“mae proffil problem iawn … angen fod yn symbiotig, gan dynnu gwybodaeth i mewn o'r
wybodaeth bartneriaeth a gedwir am blentyn neu, yn wir, troseddwr, ac mae angen iddo
hefyd fwydo gwybodaeth yn gyson i'r bartneriaeth honno”.530

6. Roedd y dystiolaeth a ystyriwyd yn yr ymchwiliad hwn yn ei gwneud yn glir bod y
proffiliau camfanteisio’n rhywiol ar blant yn ardaloedd yr astudiaethau achos yn anghywir
mewn nifer o ffyrdd.
529
530

HOM003339_093
Katherine Riley 1 Hydref 2020 145/4-146/4
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H.3: Gwybodaeth cyffredinrwydd anghywir
7. Yn Rhan B, disgrifiwyd y broses oddrychol ac anghyson o ‘fflagio’ troseddau fel camfanteisio’n
rhywiol ar blant. Roedd tystiolaeth yr astudiaeth achos yn dangos bod problemau gyda'r broses
fflagio yn aml wedi gwneud y wybodaeth am gyffredinrwydd a ddarparwyd mewn proffiliau lleol
yn anghywir.
7.1. Nododd proffil problem 2019 Cwnstabliaeth Durham “Lle na soniwyd yn benodol am
dechnegau meithrin perthynas amhriodol neu gamfanteisiol” gan y swyddog mewnbynnu,
“cafodd troseddau eu dosbarthu fel CSA [cam-drin plant yn rhywiol] yn hytrach nag E
[camfanteisio'n rhywiol ar blant]". Derbyniodd yr heddlu a’r bartneriaeth diogelu lleol
mai’r canlyniad oedd “gallem fod yn tanamcangyfrif” graddau camfanteisio’n rhywiol ar
blant yn yr ardal leol.531
7.2. Yn Abertawe, nododd proffil problem 2019 Heddlu De Cymru oherwydd yr
anghysondebau wrth adrodd a defnyddio'r system fflagiau “mae unrhyw ddigwyddiad lle nad
yw'r cyfnewid rhwng dioddefwr a chyflawnwr yn glir wedi'i gategoreiddio fel camdriniaeth plant
yn rhywiol”. Derbyniwyd bod hyn yn golygu y gallai fod “nifer sylweddol fwy o ddigwyddiadau
sy’n ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar blentyn nag a adlewyrchwyd yn y proffil”.532
7.3. Nododd y proffil ar draws Llundain, a oedd yn cynnwys Tower Hamlets, fylchau
mewn gwybodaeth oherwydd, ymhlith pethau eraill, fflagio anghyson.533 Defnyddiodd rhai
swyddogion y faner camfanteisio’n rhywiol ar blant yn anghywir gan nad oedd baner ar
wahân ar gyfer camfanteisio’n droseddol ar blant tan fis Gorffennaf 2019.534
7.4. Ym Mryste, gallai achosion a amlygwyd fel camfanteisio rhywiol fod wedi cynnwys
achosion camfanteisio troseddol, hyd nes y byddai'r system yn cael ei newid fel y gellid
fflagio achosion ar gyfer camfanteisio troseddol a rhywiol.535 Roedd proffil problem
2019 Heddlu Avon a Gwlad yr Haf ar gyfer Bryste yn cydnabod:
“Mae anghysondebau yn y modd y mae swyddogion yn nodi troseddau CSE yn gyffredinol
wedi arwain at nifer uchel naill ai’n cael eu nodi’n anghywir fel CSE neu ddim yn cael eu
nodi fel CSE … mae dealltwriaeth swyddogion a staff o’r hyn sy’n gyfystyr â throseddau
CSE yn ddiffygiol mewn rhai ardaloedd … Yn aml rydym yn gweld digwyddiadau lle mae'r
fflag o CSE yn cael ei defnyddio heb unrhyw dystiolaeth o camfanteisio ond yn ogystal mae
digwyddiadau hefyd lle mae camfanteisio clir lle nad yw'r penderfyniad trosedd yn cael ei
ddefnyddio”.536
Nododd yr heddlu hefyd, er bod 464 o droseddau wedi’u fflagio ar ei system ‘Niche’,
nododd adolygiad â llaw mai dim ond 276 oedd yn bodloni’r diffiniad o gamfanteisio’n
rhywiol ar blant. Roedd yna hefyd 177 o droseddau a oedd yn ymwneud â chamfanteisio'n
rhywiol ar blant nad oeddent wedi'u fflagio.

DHP000379_013; Michael Banks 23 Medi 2020 93/3-94/7
SWP000079_007_014; SWP000151_013-014 paragraffau 1.40–1.41
533
MPS004318_014-015 para 60–61
534
Sue Williams 29 Medi 2020 116/14-23, 117/5-23
535
Ann James 30 Medi 2020 43/25-45/4, 89/4-8; BSC000186_007-008 para 27–31; BSC000082_004; BSC000317_002;
BSC000284_010 para 40
536
ASP000438_021
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H.4: Methiannau i gofnodi ethnigrwydd dioddefwr a
chyflawnwr
8. Roedd methiannau eang i gofnodi data am ethnigrwydd cyflawnwyr a dioddefwyr yn
ardaloedd yr astudiaethau achos:
• yn Durham, dangosodd data a ddarparwyd ar gyfer 2018/19 na chofnodwyd ethnigrwydd
ar gyfer pobl a ddrwgdybir mewn 35 y cant o 1,900 o achosion o gamdriniaeth a
chamfanteisio’n rhywiol ar blant, ac ar gyfer 14 y cant o 1,138 o ddioddefwyr ni
ddarparwyd ffigurau ar wahân ar gyfer camfanteisio rhywiol;537
• yn Abertawe, ar draws ardal Heddlu De Cymru, roedd llai na hanner y 56 digwyddiad o
gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn 2018/19 wedi cofnodi ethnigrwydd y dioddefwr;538
• ym mhroffil Swydd Wawrig 2019, nid oedd ethnigrwydd dros 40 y cant o’r 137 o gyflawnwyr
a thros 50 y cant o 162 o ddioddefwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant yn hysbys;539
• yn St Helens, nododd Heddlu Glannau Mersi, rhwng Ebrill 2017 a Mawrth 2019,
nad oedd 41 y cant o 435 o ddioddefwyr a 28 y cant o 217 o gyflawnwyr honedig o
gamdriniaeth a chamfanteisio’n rhywiol ar blant yn rhoi eu hethnigrwydd;
ni ddarparwyd ffigurau ar wahân ar gyfer camfanteisio rhywiol;540
• ym mhroffil Tower Hamlets 2019, ni chofnodwyd ethnigrwydd ar gyfer 86 y cant o
droseddwyr a oedd yn ymwneud â 147 o adroddiadau o gamfanteisio’n rhywiol ar blant a 14 y
cant o 166 o ddioddefwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant yn Ardal y Dwyrain Canol BCU;541 a
• ym Mryste, roedd ethnigrwydd 28 y cant o 137 o bobl a ddrwgdybir a 19 y cant o 474 o
blant mewn perygl o gamfanteisio'n rhywiol ar blant yn anhysbys neu heb ei gofnodi.542
9. Amlygodd ymchwil fewnol gan Heddlu Avon a Gwlad yr Haf yn 2020 y canlynol:
• nid oedd rhai o'i systemau yn ei gwneud hi'n hawdd cofnodi ethnigrwydd;
• nid oedd yn glir weithiau pwy sy'n gyfrifol am gofnodi ethnigrwydd;
• roedd rhywfaint o ddiffyg gwybodaeth am sut i gofnodi ethnigrwydd a pham ei fod yn
bwysig; a
• nid oedd rhai swyddogion yn hyderus i ofyn i aelodau'r cyhoedd ddiffinio eu
hethnigrwydd.543
10. Fel y nodir yn Rhan B, mae coladu data cywir a dibynadwy ar ethnigrwydd dioddefwyr
a chyflawnwyr wedi cael ei gydnabod ers tro fel ymarfer pwysig. Mae’r methiannau i wneud
hynny yn ardaloedd yr astudiaethau achos yn golygu nad yw’r heddlu ac asiantaethau eraill
yn yr ardaloedd hynny’n gallu nodi patrymau a thueddiadau lleol o gamfanteisio’n rhywiol ar
blant o ran ethnigrwydd. Mae hyn yn cael ei gymhlethu trwy gynnwys data am ddioddefwyr
a chyflawnwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant o fewn y categori ehangach o gamdriniaeth a
chamfanteisio’n rhywiol ar blant, gan effeithio’n andwyol ar ansawdd y data a gynhyrchir ac felly
digonolrwydd yr ymateb gan sefydliadau, gan gynnwys i blant sydd wedi eisoes wedi'i gam-drin.
DHP000440_016 para 54; David Orford 23 Medi 2020 122/2-122/16
SWP000151_003 para 1.4
539
WSP000208_024; WSP000208_022; Peter Hill 25 Medi 2020 129/15-21
540
Ian Critchley 28 Medi 2020 127/2-14; MSP000218_005-006 para 29–31; MSP000220_005
541
MPS004300_010; MPS004318_005 para 15; Mae'r Gwasanaeth Heddlu Metropolitan yn gweithredu ar draws Llundain
mewn 12 Uned Reoli Sylfaenol (BCU) sy'n cwmpasu gwahanol Fwrdeistrefi Llundain. Mae BCU Ardal y Dwyrain Canol yn
cwmpasu bwrdeistrefi Hackney a Tower Hamlets.
542
ASP000221
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ASP000484_002-003 para 6–11
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H.5: Diffyg gwybodaeth am grwpiau cyflawnwyr
11. Roedd yn amlwg o’r dystiolaeth nad oedd gan yr un o’r heddluoedd nac awdurdodau lleol
yn ardaloedd yr astudiaethau achos yn yr ymchwiliad hwn ddealltwriaeth gywir o rwydweithiau
sy’n camfanteisio’n rhywiol ar blant yn eu hardal.
12. Nododd proffil problem 2019 Cwnstabliaeth Durham fod ei sampl yn cynnwys enghreifftiau
lle “bydd mwy nag un person yn troseddu yn erbyn y plentyn ar yr un pryd”, a gydnabu’r Dirprwy Brif
Gwnstabl David Orford a fyddai’n cyd-fynd â diffiniad yr Ymchwiliad o rwydweithiau trefniadol.544
Er gwaethaf hyn, ni ddarparwyd unrhyw dystiolaeth am nifer yr achosion o gamfanteisio’n rhywiol
ar blant gan rwydweithiau sy’n defnyddio diffiniad yr Ymchwiliad. Roedd y proffil yn awgrymu
mai “Troseddwyr unigol yw’r bygythiad allweddol o hyd, hyd yma nid oes tystiolaeth o droseddu grŵp
trefniadol”, er bod y term hwnnw (wedi’i gymryd o ganllawiau’r Coleg Plismona) yn gulach na
diffiniad yr Ymchwiliad.545 Roedd Dogfen Bygythiad a Risg Gweithredol yr heddlu, dyddiedig
Hydref 2019, yn nodi o dan 'bylchau gwybodaeth' na chafodd unrhyw OCGs (grwpiau troseddau
trefniadol) eu mapio ar gyfer camdriniaeth a chamfanteisio'n rhywiol ar blant “yn lleol neu'n
rhanbarthol".546 Siaradodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Orford am yr anhawster i fod yn gwbl sicr bod
gan OCG “ei ffocws cyfan ar gamfanteisio ar blant".547 Mae hwn yn ddiffiniad arall, yr ymddengys
ei fod yn cyfyngu ymhellach ar y math o grŵp o gamdrinwyr y mae Cwnstabliaeth Durham yn eu
hystyried.
13. Yn y dystiolaeth a ddatgelwyd i ni, roedd enghreifftiau yn Abertawe o gamfanteisio’n rhywiol
ar blant gan rwydweithiau trefniadol, gan ddefnyddio diffiniad yr Ymchwiliad. Er enghraifft,
disgrifiwyd pedwar unigolyn mewn adroddiad ym mis Hydref 2019 fel “yn gysylltiedig mewn un
ffordd neu’r llall” ac yn dangos “ymddygiad rhywiol amhriodol tuag at bobl ifanc sy'n agored i niwed”.548
Cyfeiriwyd hefyd at rwydweithiau yn astudiaeth achos CS-A56 ac yn achos CS-B319, y cyfeiriwyd
atynt gan Gyngor Dinas a Sir Abertawe.549 Dylai’r achosion hyn o gamfanteisio gan rwydweithiau
neu grwpiau fod wedi’u nodi gan yr heddlu a’r awdurdod lleol. Fodd bynnag, dywedodd Heddlu
De Cymru yn anghywir wrthym nad oedd unrhyw ddata i awgrymu camfanteisio rhywiol
gan rwydweithiau trefniadol, boed yn unol â diffiniad yr Ymchwiliad neu o gwbl, a “dim data i
gefnogi awgrymiadau bod problem CSE yn ymwneud â gangiau yn ardal Abertawe”.550 Derbyniodd
y Ditectif Brif Uwcharolygydd Daniel Richards mewn tystiolaeth “bod yna debygolrwydd bod yna
rwydweithiau troseddol trefniadol nad ydym wedi eu darganfod” a bod gweithgareddau llinellau sirol
cynyddol yn golygu bod yna mwy o debygolrwydd o gamfanteisio rhywiol.551
14. Adroddodd CS-A2 ym mis Ebrill 2017 fod rhwydwaith o bobl hŷn yn cam-drin ei merch yn
Swydd Warwig ond, yn ei barn hi, ni chafodd hyn ei archwilio oherwydd nad oedd yr heddlu’n
ei gydnabod fel rhwydwaith oherwydd absenoldeb canfyddedig o weithgarwch troseddol
arall.552 Roedd gweithrediadau'r heddlu (fel Ymgyrch Jive) yn dangos bod cysylltiadau rhwng
y troseddwyr.553 Serch hynny, ni chofnododd proffil problem Hydref 2019 Heddlu Swydd
Warwig unrhyw grwpiau neu rwydweithiau a oedd yn ymwneud â neu’n cyflawni camfanteisio’n
DHP000379_014; DHP000456_013 para 34
DHP000379_002; DHP000456_012 para 31
546
DHP000492_006
547
David Orford 23 Medi 2020 116/19-117/5
548
SWP000085_011-012
549
CS-A56 24 Medi 2020 37/6-38/12; SCC000550_028 para 148–152
550
SWP000151_008 para 1.27; SWP000163_002-003 para 6; SWP000151_016 para 1.49; SWP000151_040 para 3.21
551
Daniel Richards 24 Medi 2020 115/17-116/11, 135/7-14
552
CS-A2 25 Medi 2020 17/23-19/23, 53/18-54/5
553
Roedd Ymgyrch Jive yn weithrediad yn Swydd Warwig a arweiniodd at arestio tri chamdriniwr yn 2018. Roedd dau o blant
yr astudiaeth achos (CS-A151 a CS-A146) yn ddioddefwyr a nodwyd yn y gweithrediad. Nodwyd bod o leiaf un o'r troseddwyr
yn gysylltiedig â gang yn Coventry. WSP000206_007-010 para 30–37
544
545
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rhywiol ar blant yn y sir.554 Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Peter Hill wrthym fod gangiau
troseddol trefniadol sy’n camfanteisio ar bobl ifanc yn “gymharol brin”, er ei fod yn cydnabod
bod camfanteisio’n amlach gan grwpiau ‘anhrefnus’ gyda chysylltiadau llac fel trwy grwpiau
cyfeillgarwch neu ryngweithio trwy gyfryngau cymdeithasol.555 Ymddengys mai ychydig iawn
o ddadansoddi, os o gwbl, a wnaeth Heddlu Swydd Warwig o’r graddau yr oedd camfanteisio’n
rhywiol ar blant yn cael ei gyflawni gan grwpiau neu rwydweithiau.556

15. Roedd proffil problem 2018 St Helens yn ystyried troseddoldeb trefniadol ond ni nododd
unrhyw OCGs sy’n ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar blant.557 Fodd bynnag, dywedodd y
Prif Gwnstabl Cynorthwyol (ACC) Ian Critchley wrthym, ym mis Medi 2019, fod Heddlu Glannau
Mersi wedi nodi 11 OCG ar gyfer rhanbarth Glannau Mersi gyda chamfanteisio’n rhywiol ar blant
fel math o drosedd sylfaenol neu eilaidd.558 Roedd tystiolaeth arall a ddarparwyd i’r Ymchwiliad
gan Heddlu Glannau Mersi, fodd bynnag, yn dangos bod achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar
blant a oedd yn cynnwys “grŵp/gang”.559 Eglurodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Critchley fod
rhwydweithiau sy'n ymwneud â chamfanteisio yn tueddu i ymgorffori camfanteisio ar-lein, llinellau
sirol a chamfanteisio rhywiol.560 Ym mis Tachwedd 2019, roedd “tri achos byw o gamfanteisio’n
rhywiol ar blant gan rwydweithiau trefniadol yn cael eu hymchwilio yn yr ardal awdurdod lleol hon” ond
nid oedd unrhyw ymchwiliadau ar y gweill erbyn mis Awst 2020.561 Dywedodd y Prif Gwnstabl
Cynorthwyol Critchley, fodd bynnag, mai dim ond “swm cyfyngedig o adnoddau” oedd ar gael i
nodi plant sy'n agored i gamfanteisio rhywiol gan grŵp nad yw wedi'i ddosbarthu'n ffurfiol fel
OCG. O ganlyniad, yn St Helens, nid oedd yn ymddangos bod rhwydweithiau nad oeddent wedi’u
dosbarthu’n ffurfiol fel OCGs yn ffocws i’r ymateb plismona i gamfanteisio’n rhywiol ar blant.
16. Yn Tower Hamlets, ym mis Tachwedd 2019, roedd “dim tystiolaeth a nodwyd bod
rhwydweithiau trefniadol yn cael eu hymchwilio yn yr ardal blismona hon ar hyn o bryd”, er bod
Gwasanaeth Heddlu Llundain yn ystyried bod model gang yn fwy cyffredin mewn rhannau eraill
o Lundain.562 Nododd proffil problem 2019 a oedd yn cwmpasu Tower Hamlets a Hackney fod
15 y cant o’r holl adroddiadau camfanteisio’n rhywiol ar blant yn 2018/19 yn dangos cysylltiadau
â gangiau neu grwpiau trefniadol; 9 y cant oedd y ffigur ar gyfer Tower Hamlets yn unig. Roedd
ei drosolwg yn derbyn bod “pobl ifanc yr effeithir arnynt gan gangiau, neu sy'n gysylltiedig â nhw,
mewn perygl mawr o gamfanteisio rhywiol".563 Eglurodd y Comander Sue Williams fod yr heddlu,
wrth edrych ar rwydweithiau troseddol trefniadol, wedi defnyddio diffiniad Deddf Troseddau
Difrifol 2015, sef diffiniad OCGs. Ar y sail honno, dywedodd “yr hyn yr ydym wedi'i weld yw nifer o
oedolion mewn lleoliadau amrywiol, ond nid o reidrwydd yn cael eu hystyried yn rhwydwaith troseddol
trefniadol”.564 Dywedodd Gwasanaeth Heddlu Llundain wrthym nad oedd unrhyw achosion neu
faterion yn ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau yn Tower Hamlets,
gan ddefnyddio diffiniad yr Ymchwiliad.565 O ystyried ehangder diffiniad yr Ymchwiliad o
rwydwaith ni all hyn fod yn iawn.
17. Dywedodd Mr Richard Baldwin, Cyfarwyddwr Adrannol ar gyfer Gofal Cymdeithasol Plant
ym Mwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain, roedd “dim tystiolaeth i awgrymu bod unrhyw un o'r
bobl ifanc ar hyn o bryd [gydag achosion] sydd ar agor drwy'r Protocol Gweithredu Camfanteisio'n
Rhywiol ar draws Llundain yn rhan o rwydweithiau trefnus”.566 Dywedodd nad oedd yr awdurdod
WSP000208
Peter Hill 25 Medi 2020 161/21-162/8
556
WSP000206_008 para 33–34
557
Ian Critchley 28 Medi 2020 124/15-125/5; MSP000322_001 para 3
558
Ian Critchley 28 Medi 2020 128/13-17
559
MSP000172_001
560
Ian Critchley 28 Medi 2020 38/1-39/18
561
MSP000218_011 para 78; MSP000322_001 para 3
562
MPS004318_010 para 42; Sue Williams 29 Medi 2020 138/10-13
563
MPS004300_002_007
564
Sue Williams 29 Medi 2020 173/20-175/13
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MPS004584_005 para 22–23
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LBT004214_026 para 89
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555

103

Camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau cyfundrefnol: Adroddiad yr Ymchwiliad

lleol wedi nodi unrhyw achosion o gamfanteisio rhywiol gan rwydweithiau sy'n cymhwyso'r
diffiniad o OCG.567 Wrth gymhwyso diffiniad yr Ymchwiliad o rwydwaith trefniadol, ystyriodd
Mr Baldwin y byddai pedwar gweithrediad o fewn y fwrdeistref yn dod o dan y diffiniad
hwnnw.568 Fodd bynnag, roedd yn cydnabod:
“nid yw'r ffaith nad ydym wedi'i weld yn golygu dweud nad yw yno, ac, yn amlwg,
mae angen i ni aros yn agored iawn ac yn fyw i'r ffaith bod rhwydweithiau trefnus,
wyddoch chi, yn elfen o camfanteisio”.569

18. Roedd gan Heddlu Avon a Gwlad yr Haf wybodaeth sylweddol am dramgwyddwyr posibl
ym Mryste, o ganlyniad i’w system Proffil Asesu Risg Topaz (TRAP) a ddisgrifir isod. Yn 2019,
dangosodd hyn fod 510 o gyflawnwyr sy'n oedolion posibl o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn
ardal yr heddlu, a chafodd 290 ohonynt eu fflagio i Ymgyrch Topaz a chawsant eu hadolygu a’u
hasesu fel rhai a allai beri risg i blant. O'r 290 a gafodd eu fflagio, roedd 236 o fewn Bryste.570
Er gwaethaf y nifer sylweddol hon o oedolion a oedd yn peri risg i blant, roedd llai o wybodaeth
am rwydweithiau troseddwyr. Nododd proffil problem 2019 Heddlu Avon a Gwlad yr Haf:
• nid oedd yr heddlu wedi nodi ymwneud sylweddol gan OCG â chamfanteisio'n rhywiol
ar blant;571
• mae mwyafrif y troseddwyr yn troseddu ar eu pen eu hunain “neu gyda grwpiau bach
sydd â chymhelliant cymdeithasol”; a
• bod unrhyw ddigwyddiadau sydd wedi cynnwys grwpiau “ddim wedi bod mewn strwythur
grwpiau trefniadol traddodiadol ond yn hytrach yn gasgliad llac o gymdeithion a all fod yn
gysylltiedig â gweithgaredd troseddol arall”.572
Byddai’r ail a’r trydydd grŵp yn cael eu hystyried yn rhwydwaith wedi’i drefnu yn unol â
diffiniad yr Ymchwiliad ac nid ydym yn gwybod nifer yr achosion sy’n dod o fewn y diffiniad
hwn.573 Pan ofynnwyd iddo am hyn, cyfeiriodd y Prif Uwch-arolygydd William White o Heddlu
Avon a Gwlad yr Haf at waith a oedd wedi’i wneud i fapio’r cysylltiadau rhwng gwahanol
ddioddefwyr a gwahanol unigolion posibl. Esboniodd fod rhwydweithiau sy'n defnyddio
diffiniad yr Ymholiad yn anodd eu "segmentu" ac ychwanegodd:
“o ran y darlun cyffredinol o rwydweithiau o amgylch CSE, yr hyn rydyn ni'n ei wybod yw,
mae yna lawer o bobl yn ymwneud â hynny ac mae llawer o grwpiau posibl ond mae bron
yn amhosibl eu diffinio fel rhwydweithiau gwahanol”.574

H.6: Agweddau eraill o anghywirdeb proffil
19. Yn ogystal â'r materion a amlygwyd a grynhoir uchod, roedd proffilio yn yr ardaloedd yr
astudiaethau achos yn wael mewn agweddau eraill. Yn nodweddiadol, nid oedd y proffil yn
ddim mwy na chipolwg mewn amser, yn seiliedig ar ddata anghywir neu anghyflawn.
19.1. Roedd proffil problem 2019 Cwnstabliaeth Durham yn ystyried data dros gyfnod
o dri mis yn unig.575 Er bod DCC Orford wedi awgrymu bod hwn yn broffil problem
"cynhwysfawr", roedd y proffil ei hun yn nodi “nid oedd maint y sampl tri mis yn addas ar
Richard Baldwin 29 Medi 2020 21/9-24
LBT004289_018 para 61
569
Richard Baldwin 29 Medi 2020 20/21-21/8
570
ASP000438_015
571
ASP000438_015-017
572
ASP000438_015-017
573
ASP000438_017
574
William White 30 Medi 2020 113/11-114/21; ASP000199_021 (ffigur 5)
575
DHP000379_002_013; DHP000456_011 para 29
567
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gyfer dadansoddiad digonol o gamfanteisio’n rhywiol ar blant”.576 Esboniodd DCC Orford ef
fel "ciplun cychwynnol" oherwydd heriau adnoddau ond, o ystyried mai pwrpas y proffil
oedd i ddadansoddi camdriniaeth a chamfanteisio'n rhywiol ar blant, roedd hon yn broblem
sylfaenol ac yn esboniad anfoddhaol.577

19.2. Cwblhaodd Heddlu Glannau Mersi broffil problem leol troseddau difrifol a threfniadol
ar gyfer St Helens ym mis Rhagfyr 2018. Er i’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Critchley esbonio
bod cynllun cychwynnol i gwblhau proffil pellach ym mis Rhagfyr 2019, ni chafodd hwn ei
gwblhau oherwydd y ffocws ar ardaloedd eraill yng Nglannau Mersi ar y pryd a gostyngiad
mewn staffio.578 Mae Heddlu Glannau Mersi felly’n gweithredu ar sail data nad yw efallai’n
adlewyrchu’n gywir y sefyllfa bresennol yn St Helens.
19.3. Ym mhroffil problem 2019 Gwasanaeth Heddlu Llundain, a oedd yn cynnwys Tower
Hamlets, nid oedd 31 y cant o adroddiadau yn nodi'r math o gamfanteisio’n rhywiol ar blant
sy'n cael ei ddioddef gan ddioddefwr.579 Prin oedd y wybodaeth ychwaith am lefel y risg
i blentyn (a oedd ar goll mewn 39 y cant o adroddiadau trosedd a ystyriwyd) a pha mor
agored i niwed oedd y plentyn.580 Roedd y proffil yn nodi:
“roedd absenoldeb nodedig o achosion CSE o niwed uwch yn amlwg iawn yn nata’r
cyfweliadau gan bartneriaid sy’n canolbwyntio ar gamfanteisio. Nododd y cyfranogwyr
hyn eu pryder ynghylch y nifer isel o achosion CSE o niwed uchel gan nad oedd yn
adlewyrchu'r sefyllfa fel y gwelon nhw.”581

H.7: Dadansoddeg ragfynegol
20. Mae Heddlu Avon a Gwlad yr Haf yn defnyddio modelu i gasglu data am droseddwyr,
trwy system TRAP.582 Mae hwn yn nodi pobl a ddrwgdybir o garfan o bynciau, sy'n cael sgôr
sy'n dangos eu risg o gyflawni troseddau camfanteisio'n rhywiol ar blant. Mae sgôr yn seiliedig
ar nifer o ffactorau sy'n gyffredin i bobl a ddrwgdybir, megis cael “troseddau rhywiol, troseddau
treisgar, ymddygiad gwrthgymdeithasol, cyffuriau, troseddoldeb gyda phlant, cysylltiadau â MISPERs
[person ar goll], cysylltiadau â gangiau a grwpiau troseddau trefniadol a masnachu mewn pobl".583
Yna mae swyddogion o fewn Ymgyrch Topaz yn ystyried a ddylid fflagio unigolyn ar sail y sgôr
hwnnw a chudd-wybodaeth arall, cyn penderfynu a ddylid ymyrryd a sut i ymyrryd ar sail barn
y dadansoddwr, yr ymchwilydd, rhingyll yr heddlu a phartneriaid, yn ogystal â’r sgôr.584 O TRAP,
mae rhestr ‘troseddwyr’ wythnosol yn cael ei dosbarthu rhwng partneriaid aml-asiantaeth,
sy’n cynnwys y rheswm pam mae pob unigolyn wedi’i nodi.585
21. Mae Cyngor Dinas Bryste yn defnyddio ei Gronfa Ddata Think Family i greu proffil o blant
sydd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol. Mae hyn yn dwyn ynghyd 35 o setiau data gwahanol
am blant o addysg, gwasanaethau tai, yr heddlu, systemau lles, nifer yr achosion o blant yn mynd
ar goll a phryderon iechyd meddwl.586 Defnyddiodd y tîm ‘Insight’, a ariennir ar y cyd â’r heddlu,
DHP000440_010 para 34; DHP000379_013
David Orford 23 Medi 2020 114/13-115/12; DHP000456_009 para 23
578
Ian Critchley 28 Medi 2020 123/13-124/2; Mae yna hefyd broffil problem camfanteisio'n rhywiol ar blant ar draws Glannau
Mersi a gwblhawyd ym mis Ionawr 2016, MSP000223_001 para 2. Nododd proffil lleol St Helens mai'r prif wendidau yn St
Helens oedd camfanteisio'n rhywiol ar blant, masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern, MSP000224
579
MPS004576_040; Sue Williams 29 Medi 2020 124/20-125/6
580
MPS004300_003
581
MPS004576_037
582
ASP000321_014-015 para 57–58; ASP000434_003-004 para 10–15
583
William White 30 Medi 2020 103/19-104/7
584
ASP000484_004-005 paragraffau 14–16; William White 30 Medi 2020 105/16-23
585
Gweler, er enghraifft, ASP000473_001_003
586
BSC000290; ASP000218_002
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y data hwnnw i greu model risg rhagfynegol i ddadansoddi i ba raddau y mae plant mewn perygl
o gamfanteisio rhywiol.587 Mae’r model yn cynhyrchu sgôr gychwynnol ar gyfer pob plentyn yn
seiliedig ar ffactorau risg hysbys (fel cyfnodau o fynd ar goll). Yna dadansoddir lefel eu risg,
ar sail gwybodaeth ehangach.588

22. Mae Cronfa Ddata Think Family hefyd yn cynhyrchu rhestr awtomataidd wythnosol o
blant sy’n wynebu risg uwch o gamfanteisio rhywiol, a ddarperir i Ymgyrch Topaz Heddlu Avon
a Gwlad yr Haf. Yna caiff y rhestr hon ei dadansoddi ochr yn ochr â fflagiau ar system Ymgyrch
Topaz i greu ‘rhestr dioddefwyr’ a rennir ag asiantaethau partner mewn cyfarfodydd amlasiantaeth bob pedair wythnos.589 Ym mis Mehefin 2020, er enghraifft, nodwyd bod mwy na
1,000 o blant yn ardal yr heddlu yn wynebu risg uwch o gamfanteisio rhywiol.590 Dywedodd
Heddlu Avon a Gwlad yr Haf wrthym fod hyn yn eu galluogi i ddeall pwy allai fod yn agored
i gamfanteisio rhywiol fel y gall eu cefnogi’n rhagweithiol, yn hytrach nag yn adweithiol pan
fyddant yn dod i sylw gweithwyr proffesiynol.591
23. Mae'r defnydd o ddadansoddeg ragfynegol i nodi plant sydd mewn perygl ym Mryste
ac mewn mannau eraill wedi bod yn destun sylwadau yn y wasg ac adolygiad academaidd.592
Mae pryderon wedi’u codi ynghylch ansawdd y data a fewnbynnwyd i’r model, y risg o
atgyfnerthu gwallau a thueddiadau’r rhai sy’n gwneud y cofnodion gwreiddiol a’r potensial i
ganolbwyntio ar ffactorau sy’n gysylltiedig â gwahaniaethu economaidd-gymdeithasol a hiliol.593
Ymatebodd Cyngor Dinas Bryste i lawer o’r materion a godwyd ac roedd yn glir bod y model
yn nodi bregusrwydd ond nad oedd yn disodli barn broffesiynol.594 Disgrifiodd y model fel un
‘adlewyrchol’:
“nid yw'n rhagweld y byddwch yn cael eich camfanteisio'n rhywiol ... mae'n dweud eich bod yn
dangos yn union yr un nodweddion ac ymddygiad â rhywun y camfanteisir yn rhywiol arnynt”.595

24. Canfu dadansoddiad ystadegol Bryste o’r model ym mis Medi 2020 fod ganddo
drachywiredd ‘Cryf Iawn’ (“pa mor gywir y canfu’r model y rhai sy’n mynd ymlaen i gael eu
camfanteisio’n rhywiol”) a galw i gof 'Cryf Iawn' ("% y bobl ifanc a gafodd eu camfanteisio'n rhywiol y
daeth y model o hyd iddynt").596
25. Fodd bynnag, roedd ymchwil a gyhoeddwyd ym mis Medi 2020 gan What Works for
Children’s Social Care yn fwy gofalus ynghylch modelau rhagfynegol mewn meysydd eraill.
Canfuwyd, o blith y modelau rhagfynegol a ddefnyddiwyd mewn pedwar maes gwahanol, nad
oedd gan yr un ohonynt ddigon o fanylder i gael ei ystyried yn llwyddiant. Roeddent yn methu
pedwar o bob pump o blant mewn perygl (negyddion ffug) ac o'r plant y nododd y modelau eu
bod mewn perygl, roeddent yn anghywir chwech o bob deg gwaith (positif ffug). Mae casglu a
defnyddio data’n well yn hollbwysig i’r ymateb i gamfanteisio’n rhywiol ar blant ond mae’n
bwysig nad yw asiantaethau’n dibynnu’n ormodol arno. Rhaid cymryd gofal; gall dadansoddeg
ragfynegol ar ei phen ei hun arwain at ormod o asesiadau camarweiniol. Er y gallai fod yn
atodiad defnyddiol, ni ddylid defnyddio dadansoddeg ragfynegol fel prif offeryn.
BSC000288; INQ005324_048
BSC000288; BSC000314
589
ASP000321_012-014 para 51–55; BSC000186_003 para 12
590
ASP000487; William White 30 Medi 2020 103/13-104/7
591
ASP000522_003 para 10
592
INQ005323; INQ005325; INQ005328_001-005_028-036_075-083; INQ005324; INQ005322
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Er enghraifft, mae gan rai setiau data (fel cofnodion arestio) lawer o wallau, INQ005328_034; Nododd adolygiad moeseg a
gynhaliwyd ym mis Ionawr 2020 mai’r brif broblem gyda defnyddio dadansoddeg ragfynegol ym maes gofal cymdeithasol plant
yw “mae'r nodweddion sy'n arwydd o anfantais gymdeithasol ac amddifadedd, ac sydd ar yr un pryd yn gysylltiedig â gwahaniaethu
economaidd-gymdeithasol a hiliol, hefyd yn rhagfynegi'n fawr y canlyniadau andwyol a ddefnyddir i fesur cam-drin ac esgeuluso
plant”, INQ005322_035
594
Ann James 30 Medi 2020 26/5-16; INQ005324_048; BSC000284_009-010 para 39
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596
BSC000314_010
587

588

106

Proffilio

H.8: Gwella proffilio yn y dyfodol
26. Mae annigonolrwydd y proffiliau, fel y disgrifir uchod, yn adlewyrchu problem ledled
Cymru a Lloegr.
27. Nododd HMICFRS naill ai nad oes gan heddluoedd eraill broffiliau problem o gwbl neu mae
ganddynt boblogaeth wael ac nid ydynt yn cael eu diweddaru.597
28. Mae hyn hefyd yn arwyddlun o bryderon ehangach ynghylch cofnodi camfanteisio’n rhywiol
ar blant gan heddluoedd: nododd adroddiad ymchwiliol diweddar gan The Times:
• yn Heddlu Dyfed-Powys, cafodd 9 o’r 10 trosedd eu categoreiddio fel camfanteisio’n
rhywiol ar blant eu cam-gofnodi, yn ôl adroddiad yn 2018;
• disgrifiwyd system TG 15 oed Heddlu Swydd Gaerhirfryn mewn adroddiad mewnol yn
2018 fel “ddim yn addas ar gyfer natur newidiol camfanteisio ar blant”;
• nid oedd tua hanner yr achosion o gamfanteisio ar blant mewn blwyddyn wedi’u fflagio’n
gywir gan Heddlu Swydd Hertford, yn ôl adroddiad mewnol yn 2019; ac
• yn 2021 cyfaddefodd Heddlu Gorllewin Swydd Efrog na allai swyddogion chwilio cronfa
ddata cudd-wybodaeth yn cynnwys gwybodaeth am gyflawnwyr yn hawdd.598
29. Gall y materion data hyn fod yn rhan o’r rheswm pam nad yw’r llywodraeth yn darparu
trosolwg na phroffil blynyddol o gamfanteisio’n rhywiol ar blant o hyd, fel yr argymhellwyd
gan y Comisiynydd Plant yn 2013.599
30. Yn 2016, yn dilyn Time to Listen arolygiad thematig ar y cyd (a edrychodd ar ymatebion
i gamfanteisio'n rhywiol ar blant a phlant coll), argymhellodd y Comisiwn Ansawdd Gofal
y dylid penodi gweithiwr proffesiynol penodol ym mhob ardal sydd â mynediad i'r holl
wybodaeth a gedwir gan wahanol asiantaethau i sicrhau bod plant sy'n wynebu risg uwch a
phroffil troseddwyr yn cael eu deall a'u rheoli.600 Mae rhai grwpiau comisiynu clinigol (CCGs)
a phartneriaethau lleol diogelu plant (LSCPs) wedi gweithredu ar yr argymhelliad hwn ond nid
yn gyson.601
31. Yn y tymor hir, mae prosiect parhaus Cyngor Penaethiaid yr Heddlu Cenedlaethol ar gyfer
Mynd i’r Afael â Chamfanteisio wedi’i Drefnu yn bwriadu sefydlu canolfannau camfanteisio
cenedlaethol parhaol i gynaeafu ac asesu data cudd-wybodaeth, a dadansoddi a deall patrymau
troseddu.602 Rhaid aros i weld a yw hyn yn helpu i ddatrys y materion a nodwyd. Nodwn mai
heddluoedd lleol sy'n perfformio'n dda o ran proffilio yw'r rhai hynny sydd â dadansoddwyr
penodedig sy'n diweddaru cronfeydd data yn barhaus.603

Katherine Riley 1 Hydref 2020 145/4-146/4
‘Police “covered up” failings on child sex cases’, The Times 27 Mai 2021, INQ006495; Deallwn fod Heddlu Swydd Hertford
yn cymryd camau i geisio gwella’r sefyllfa hon. Roedd y sefyllfa mewn perthynas â Gorllewin Swydd Efrog yn gysylltiedig â
swyddogaeth cronfa ddata Niche, a ddefnyddir gan nifer o heddluoedd. Deallwn fod Heddlu Gorllewin Swydd Efrog wedi
cymryd camau i fynd i’r afael â’r mater hwn.
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602
NAP000015_002 para 5
603
Katherine Riley 1 Hydref 2020 145/4-146/4
597

598

107

Camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau cyfundrefnol: Adroddiad yr Ymchwiliad

32. Dywedodd papur y Swyddfa Gartref ym mis Rhagfyr 2020:
“bydd ymrwymiad i wella’r broses o gasglu a dadansoddi data ar gamfanteisio’n rhywiol
ar blant gan grwpiau, gan gynnwys mewn perthynas â nodweddion troseddwyr megis
ethnigrwydd a ffactorau eraill, yn cael ei gynnwys yn y Strategaeth Mynd i’r Afael â
Cham-drin Plant yn Rhywiol sydd ar ddod … Yn y dyfodol, gellid comisiynu ymchwil pellach i
driongli rhwng data'r heddlu, cofnodion llys a ffynonellau data eraill i ddarparu darlun mwy
dibynadwy o nodweddion troseddwyr.”604

33. Yn ei Strategaeth Mynd i'r Afael â Cham-drin Plant yn Rhywiol yn 2021, ymrwymodd y
llywodraeth i sawl mesur sy'n berthnasol i broffilio problemau, gan gynnwys:
• “Gwella’r Pecyn Cymorth Amharu ar Gamfanteisio ar Blant i ddarparu canllawiau strategol
i asiantaethau lleol ar broffilio, atal a tharfu ar y math hwn o droseddu”;
• “Ymgysylltu â phartneriaid cyfiawnder troseddol, academyddion, melinau trafod,
elusennau a gweithwyr proffesiynol rheng flaen i wella ystod, ansawdd a dadansoddiad y
data a gesglir ar nodweddion troseddwyr a dioddefwyr i helpu i amddiffyn plant trwy atal
a chanfod troseddu”; a
• “Buddsoddi mewn dadansoddwyr rhanbarthol i barhau i ddatblygu casgliad data
chwarterol ar gyfanswm yr achosion o gamdriniaeth plant yn rhywiol a gyflawnwyd
gan heddluoedd, yn ogystal ag adnewyddu'r Gronfa Ddata Gweithrediadau Cam-drin a
Chamfanteisio'n Rhywiol ar Blant” a fydd yn “cipio manylion niferoedd, nodweddion a
modus operandi dioddefwyr a throseddwyr”.605
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I.1:

Cyflwyniad

1. Mae heddluoedd ac awdurdodau lleol yn defnyddio amrywiaeth o dactegau i ‘amharu’ ar
gamfanteisio'n rhywiol ar blant. Mae'r rhain yn cynnwys:
• amhariad uniongyrchol: defnyddio rhybuddion a gorchmynion yn erbyn unigolion dan
amheuaeth a'u harestio am dramgwyddau toseddol; gall arestiadau (hyd yn oed os nad am
drosedd rywiol) gael yr effaith o atal y sawl a ddrwgdybir rhag parhau i ecsbloetio plant
yn rhywiol;
• amhariad anuniongyrchol: canolbwyntio ar eraill sy'n gysylltiedig â'r sawl a ddrwgdybir
a'u gweithgareddau, megis y rhai sy'n cyflenwi ceir llogi i'r rhai a ddrwgdybir; ac
• amhariad lleoliadol: canolbwyntio ar y mannau lle mae camfanteisio rhywiol yn digwydd
(fel parc neu dŷ) neu sy'n cefnogi'r camfanteisio mewn rhyw ffordd (fel car a ddefnyddir
i gludo dioddefwyr).
2. Mae nifer o fecanweithiau amharu.
2.1. Gall yr heddlu gyflwyno Hysbysiadau Rhybuddio Herwgydio Plentyn (CAWNs) yn
erbyn troseddwr posibl. Er bod CAWNs wedi'u cynllunio i'w defnyddio mewn achosion
posibl o herwgydio, clywsom y gallai heddluoedd eu defnyddio lle mae amheuaeth o feithrin
perthynas amhriodol neu gamfanteisio ond nid oes digon o dystiolaeth bod trosedd wedi'i
chyflawni i arestio rhywun. Bydd y CAWN yn hysbysu'r sawl a ddrwgdybir na chaniateir
iddynt gysylltu â phlentyn a enwir ac, os bydd yn parhau i wneud hynny, gellir ei arestio
am drosedd herwgydio o dan Ddeddf Herwgydio Plant 1984 a Deddf Plant 1989. Nid oes
unrhyw ddarpariaethau statudol neu ddeddfwriaethol sy'n ymdrin yn benodol â chyhoeddi
hysbysiadau rhybuddio ond mae pecyn cymorth y Swyddfa Gartref yn rhoi arweiniad
ar bryd a sut y gellir defnyddio CAWNs a darperir canllawiau manylach gan Gyngor
Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu.606
2.2. Gall gorchmynion risg rhywiol (SROs) a gorchmynion atal niwed rhywiol (SHPOs)
gynnwys ystod o gyfyngiadau os oes angen i amddiffyn y cyhoedd rhag niwed rhywiol.
Er enghraifft, gallent wahardd unigolion rhag dod i gysylltiad â phlant neu rhag defnydd
penodol o'r rhyngrwyd.607 Gellir gwneud SROs lle na chafwyd euogfarn ond bod y person
wedi’i brofi (i’r safon prawf troseddol) i fod wedi cyflawni gweithred o natur rywiol,
tra gellir gwneud SHPOs ar ôl i berson gael ei ddyfarnu’n euog o drosedd rywiol.608

HOM003365_008; NAP000027
HOM003365_017-018
608
Ystyriwyd SROs gan yr Ymchwiliad yng nghyd-destun cynnwys cyfyngiadau ar deithiau tramor yn Plant Tu Allan i'r Deyrnas
Unedig: Adroddiad yr Ymchwiliad, Ionawr 2020. Bu'r Ymchwiliad yn ystyried a ddylid gostwng safon y prawf ar gyfer SROs neu
a ddylid caniatáu i ymgeiswyr ddibynnu ar dystiolaeth gaeedig ond nid oedd yn ystyried y byddai'r diwygiadau hyn yn debygol
o arwain at gynnydd sylweddol yn nifer y gorchmynion a wneir: gweler t24, para 28; Adrannau 103A–K a 122A–K y Ddeddf
Troseddau Rhywiol 2003
606
607
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2.3. Mae Adran 49 o Ddeddf Plant 1989 yn ei gwneud yn drosedd i gymryd neu gadw
plentyn (sy’n destun gorchymyn gofal, gorchymyn amddiffyn brys, neu sy’n cael ei
amddiffyn gan yr heddlu) i ffwrdd o ofal yn fwriadol a heb awdurdod cyfreithlon neu
esgus rhesymol, neu annog, cynorthwyo neu gymell plentyn i redeg i ffwrdd o ofal.609
2.4. Gall yr heddlu neu awdurdod lleol wneud cais am orchymyn adfer os yw plentyn
wedi’i gymryd yn anghyfreithlon neu ei gadw oddi wrth berson sydd â rheolaeth gyfreithlon
dros y plentyn, sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r plentyn gael ei ddychwelyd ac i wybodaeth am
leoliad y plentyn gael ei datgelu i'r heddlu.610
2.5. Mae dulliau amharu tymor hwy yn cynnwys darparwyr gwasanaethau ieuenctid yn
cynnal gwaith allgymorth mewn meysydd sy'n peri pryder. Gall y rhain fod yn ffynhonnell
ddefnyddiol o wybodaeth i'r heddlu.611
3. Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref Becyn Cymorth cenedlaethol i Amharu ar
Gamfanteisio ar Blant i gyflwyno opsiynau ar gyfer camau amharu ar gyfer pob asiantaeth leol,
nid dim ond y rhai sy’n ymwneud yn uniongyrchol â gorfodi’r gyfraith. Mae hefyd yn cynnwys
arfer gorau o ran rhannu gwybodaeth a gweithio amlasiantaethol, yn ogystal â chasglu cuddwybodaeth a thystiolaeth.612 Mae'r arolygiaethau amrywiol yn bwysig o ran nodi arferion
gwannach a gwella cysondeb ac ansawdd.613

I.2: Effeithlonrwydd tactegau amharu yn ardaloedd yr
astudiaethau achos
4. Roedd yn ymddangos bod sefydliadau ym mhob un o chwe ardal yr astudiaethau achos yn
cydnabod pwysigrwydd amharu'n rhagweithiol ar gyflawnwyr camfanteisio'n rhywiol ar blant
a'r rhai sy'n peri risg i blant, yn hytrach nag ymateb i honiadau yn unig. Fodd bynnag, roedd yr
achosion plant unigol a adolygwyd gan yr Ymchwiliad yn aml yn dangos nad oedd y tactegau
hyn wedi sicrhau amddiffyniad digonol i'r plant.
5. Yn gyffredinol, mae’n ymddangos bod y defnydd o SROs a SHPOs i darfu ar gamfanteisio’n
rhywiol ar blant yn isel. Mae hyn yn adlewyrchu'r dystiolaeth a glywodd yr Ymchwiliad yn ail
gam ei ymchwiliad Plant y Tu Allan i'r Deyrnas Unedig.614
6. CAWNs oedd y mecanwaith amharu a ddefnyddiwyd amlaf mewn perthynas â chamfanteisio’n
rhywiol ar blant ond mae perygl y cânt eu defnyddio fel dewis haws i ymchwilio ac erlyn. Yn
ogystal, maent yn gyfyngedig eu natur i herwgydio plant ac felly ni fyddant yn mynd i’r afael yn
effeithiol â chamfanteisio rhywiol sy’n digwydd trwy ddulliau eraill, megis camfanteisio ar-lein.
7. Roedd tactegau amharu'n cael eu defnyddio weithiau ond nid oeddent wedi'u cofnodi'n dda.
Nododd adroddiad arolygiad 2020 ar Heddlu Durham gan HMICFRS fod defnydd da o CAWNs
i amddiffyn plant rhag cyflawnwyr,615 er nad oeddent yn weladwy o fewn systemau heddlu
Cwnstabliaeth Durham, yn ei gwneud yn anodd chwilio ar draws systemau i weld a oeddent wedi
cael eu defnyddio.616 Yn St Helens, derbyniodd Heddlu Glannau Mersi nad oedd y wybodaeth am
y graddau yr oedd Heddlu Glannau Mersi wedi defnyddio pob un o’r tactegau amharu o’r pecyn
INQ004929_030; adran 49 Deddf Plant 1989
HOM003365_011
611
HOM003365_049
612
Christian Papaleontiou 1 Hydref 2020 38/7-24; HOM003365
613
Christian Papaleontiou 1 Hydref 2020 44/1-45/15
614
Plant Tu Allan i'r Deyrnas Unedig: Adroddiad yr Ymchwiliad, Ionawr 2020, B1–B3, pp18–24
615
INQ005331_013
616
David Orford 23 Medi 2020 129/22-130/16; INQ005331_025
609
610
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cymorth “ar gael yn hawdd”.617 Derbyniodd Heddlu Swydd Warwig hefyd nad yw’r holl dactegau
amharu a ddefnyddir yn cael eu cofnodi’n ffurfiol mewn fformat sy’n gallu nodi pa dactegau sydd
wedi cael eu defnyddio a phryd. Mae adolygiad yn cael ei gwblhau ar sut y gellir cofnodi tactegau
tarfu yn well fel bod y wybodaeth ar gael yn rhwydd ac y gall helpu i ddatblygu’r ymateb i
gamfanteisio’n rhywiol ar blant.618

8. Mae'n bwysig bod modd archwilio'r defnydd o dechnegau amharu a'u heffeithiolrwydd yn
hawdd. Dylid defnyddio'r data a gesglir hefyd i lywio'r proffiliau problemau a grëir. Mewn llawer
o’r meysydd a ystyriwyd gan yr Ymchwiliad roedd diffyg gwerthusiad o’r strategaeth amharu,
efallai oherwydd yr anallu i gael gafael ar ddata ar y technegau a’u dadansoddi.
9. Mae’n bosibl bod gallu Cwnstabliaeth Durham a heddluoedd eraill i amharu ar gamfanteisio’n
rhywiol ar blant wedi’i effeithio’n andwyol gan y diffygion yn eu gwaith proffilio problemau.
Mae gan Heddlu Durham dîm dadansoddi ymddygiad rhywiol sy'n nodi unigolion sy'n peri
risg i blant ac yna'n cynhyrchu proffil problem neu targed i amharu ar y risg honno.619 Mae
ganddo hefyd banel amharu ac ymyrryd aml-asiantaeth, a ddefnyddir i amharu ar grwpiau
troseddau cyfundrefnol yr amheuir eu bod yn ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar blant
a chaethwasiaeth fodern.620 Fodd bynnag, nid oes ganddo grwpiau troseddau cyfundrefnol
wedi'u mapio ar gyfer troseddau rhywiol. Mae hyn yn dangos yr anawsterau a achosir gan
ddefnyddio’r diffiniad o grwpiau troseddau cyfundrefnol yn y cyd-destun hwn, yn hytrach nag
ystyried rhwydweithiau’n ehangach. Canfu adroddiad arolygu HMICFRS 2020 ar Heddlu Durham
dystiolaeth gyfyngedig o weithgarwch amharu, patrolio lleoliadau problemus neu dasgau mewn
perthynas â chyflawnwyr hysbys camfanteisio rhywiol ar blant.621
10. Roedd rhywfaint o dystiolaeth bod Cwnstabliaeth Durham yn cyhoeddi CAWNs i amharu ar
gamfanteisio’n rhywiol ar blant mewn perthynas â phlant yr astudiaeth achos. Roedd camfanteisio
rhywiol ar CS-A29 rhwng 13 a 15 oed. Rhoddwyd CAWNs i ddau oedolyn gwrywaidd (19 oed)
pan aeth y plentyn ar goll a chanfuwyd eu bod wedi treulio'r noson gyda nhw.622
11. Fodd bynnag, mae pryderon am yr ymdrechion i amharu yn rhai o achosion eraill Durham.
12. Terfynwyd beichiogrwydd CS-A114 pan oedd yn 13 oed. Yn ddiweddarach datgelodd i
swyddog cymorth cymunedol yr heddlu ei bod yn 12 oed pan ddaeth yn feichiog a datgelodd
hefyd enw dyn 17 oed a oedd yn gyfrifol am y beichiogrwydd. Cafodd y drosedd ei chofnodi’n
anghywir fel “cyfathrach rywiol â menyw 13 oed” a chaeodd yr heddlu’r achos fel un ‘heb ei
ddatrys’ oherwydd anawsterau tystiolaethol.623 Ni chafodd y drosedd ei thrin â'r difrifoldeb yr
oedd yn ei haeddu. Dylai fod wedi cael ei ymchwilio fel trosedd o dreisio yn erbyn plentyn o dan
13 oed. Peth amser yn ddiweddarach, arestiwyd dyn arall gan yr heddlu am herwgydio mewn
perthynas â CS-A114. Roedd y sawl a ddrwgdybir wedi cael CAWN yn flaenorol a chafodd ei
gadw yn y ddalfa am gyfnod byr.624
13. Gwelwyd CS-A50 yn mynd i mewn i geir gyda dynion hŷn pan oedd yn 13 oed. Bu ganddi
hefyd gysylltiad cyfryngau cymdeithasol â dieithriaid ac roedd ei thad wedi ei gweld yn dringo
allan o ffenestr tŷ rhywun arall tra ar goll o'i chartref. Er bod ei thad yn gallu nodi cyfeiriad y

MSP000218_014 para 91-92; MSP000223_008 para 29
WSP000206_009-010 para 37-38; WSP000176_015 para 52
619
DHP000440_018-019 para 61; DHP000456_026-027 para 77–80
620
DHP000440_018 para 60; DHP000456_026 para 75-76
621
INQ005331_025
622
CS‑A29 29 Hydref 2020 10/6-10
623
CS‑A114 29 Hydref 2020 14/4-20; DUC000801_004; DUC000802_001, 007, 009
624
CS‑A114 29 Hydref 2020 15/16-16/4; DHP000545
617
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tŷ a bod hyn wedi’i gofnodi mewn asesiad camfanteisio’n rhywiol ar blant, ni chynhaliwyd
ymchwiliad gan yr heddlu i geir pwy yr oedd yn mynd iddynt na phwy oedd yn berchen ar y tŷ
y’i gwelwyd yn ei adael.625 Yn ddiweddarach yr un flwyddyn, clywodd cyfarfod strategaeth fod
pryderon ynghylch meithrin perthynas amhriodol â’r plentyn gan ddyn oedd yn byw yn agos ati.
Gadawyd y cyfrifoldeb i ymchwilio i hyn gyda gofal cymdeithasol plant.626 Dylai Cwnstabliaeth
Durham fod wedi cymryd camau i ymchwilio i'r materion hyn.

14. Yn Abertawe, roedd enghreifftiau o amhariad llwyddiannus gan Heddlu De Cymru yn
cynnwys gosod plentyn dan amddiffyniad yr heddlu, tarfu ar gyfeiriad penodol ar sail ymddygiad
gwrthgymdeithasol ac annog arolygiadau o siop tecawê y codwyd pryderon yn ei chylch.627
Mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe hefyd wedi gofyn am nifer o CAWNS, wedi defnyddio
marcwyr pasbort, wedi ymgysylltu â'r Mecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol628 ac wedi
cyfathrebu â gwasanaethau tai lle mae eiddo sy'n peri pryder.
15. Roedd enghreifftiau hefyd o weithgarwch tarfu rhagweithiol mewn perthynas â CS-A56.
Roedd hyn yn cynnwys ei hannog i gyflwyno cais Cyfraith Clare629 a defnyddio CAWNs. Bu’r
heddlu hefyd yn gweithio gydag awdurdodau tai i gyfyngu mynediad i’r eiddo yr oedd CS-A56
yn ei ddefnyddio a chydweithiodd â’r uned troseddau cyfundrefnol rhanbarthol mewn
perthynas â gweithgarwch llinellau cyffuriau.630
16. Fodd bynnag, roedd tystiolaeth hefyd o gyfleoedd a gollwyd ar gyfer aflonyddu mewn
achosion penodol yn Abertawe. Nododd adolygiad mewnol a gynhaliwyd gan Heddlu De Cymru
ym mis Mawrth 2020 gyfres o gyfleoedd amharu a gollwyd mewn perthynas â chyflawnwyr
honedig. Roedd un yn destun honiadau tebyg yn y gorffennol (ynghylch camfanteisio'n rhywiol
ar bobl ifanc yn gwneud profiad gwaith gydag ef) ond ni siaradwyd ag ef yn ffurfiol erioed,
gyda'r achos yn cael ei gau heb roi rhesymeg. Ni roddwyd unrhyw 'fflag' camfanteisio'n rhywiol
ar blant ar ei gofnod; ni wnaethpwyd unrhyw atgyfeiriad iddo gael ei drafod fel 'Person a allai
fod yn Beryglus'; ac ni wnaethpwyd cais am SRO er y byddai “amlder a thebygrwydd yr honiadau
wedi ei wneud yn ymgeisydd tebygol” ar gyfer gorchymyn o'r fath.631 Nodwyd materion tebyg
eraill mewn perthynas â chyflawnwyr honedig eraill y tu allan i Abertawe ond o fewn ardal yr
heddlu.632 Yn sgil ei brofiad o gasglu tystiolaeth ar gyfer yr Ymchwiliad, cadarnhaodd y Ditectif
Prif Uwch-arolygydd Daniel Richards y byddai Heddlu De Cymru yn cynnal adolygiad tebyg o’r
holl unigolion a nodwyd fel cyflawnwyr gwirioneddol neu bosibl o gamfanteisio’n rhywiol ar
blant, i asesu’r modd y rheolir y risg y maent yn ei chyflwyno, a sut mae hynny'n cael ei reoli,
yn flynyddol.633
17. Cyhoeddodd Heddlu Swydd Warwig 15 CAWN yn 2018/19 ac mae wedi defnyddio tactegau
amharu ar safleoedd trwyddedig, gan gynnwys cyhoeddi hysbysiadau gwesty yn erbyn pum
gwesty gwahanol yn y ddwy flynedd ddiwethaf.634

DHP000558_009-011
DHP000579_009 para 29-31
627
SWP000151_017-019 para 1.48-1.55
628
INQ006444
629
Mae hwn yn gais i heddlu ddatgelu gwybodaeth yn ymwneud â throseddu unigolyn yn y gorffennol i ddioddefwr posibl o
gamdriniaeth, a elwir hefyd yn Gynllun Datgelu Trais Domestig.
630
Daniel Richards 24 Medi 2020 162/1-163/6. Diffinnir ‘Llinellau cyffuriau’ yn Rhan C.
631
Byddai’r ddau o’r rhain wedi golygu ei fod yn cael ei reoli gan MOSOVO, yr uned rheoli troseddwyr rhyw a throseddwyr
treisgar: SWP000162; SWP000162_009 rhes 6
632
SWP000162_009-010 rhesi 7 a 10
633
SWP000155_003-004 para 7-8
634
WSP000176_014-019 para 51 a 64; WSP000206_010 para 37
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18. Fodd bynnag, derbyniodd ei fod wedi bod yn rhy araf yn defnyddio CAWNs yn 2017
mewn perthynas â chamfanteisio'n rhywiol ar CS-A1. Cafodd mam y plentyn (CS-A2) hefyd
wybodaeth anghyson gan yr heddlu ynghylch pryd yr ystyriwyd bod CAWN wedi'i dorri.
Derbyniodd yr heddlu hefyd gyfleoedd a gollwyd i ddefnyddio opsiynau eraill megis gorchmynion
adfer pan oedd CS-A1 yn 14 oed ac yn enwedig treulio amser gydag un dyn hŷn. Disgrifiodd
CS-A2 y tactegau amharu a ddefnyddiwyd fel rhai oedd yn achosi “tolc bach” yn unig yn y
gamdriniaeth o’i merch.635 Roedd y plentyn yma ar goll yn aml tra roedd mewn perygl mawr o
gamfanteisio’n rhywiol.
19. Cynhaliodd Heddlu Swydd Warwig ymchwiliad i ddynion yr amheuwyd eu bod wedi
camfanteisio’n rhywiol ar CS-A300. Dywedodd fod oedi wrth archwilio ffonau'r rhai a
ddrwgdybir yn debygol o arafu'r ymchwiliad. Adroddodd gofalwr y plentyn am ddigwyddiadau
a oedd yn awgrymu bod y plentyn yn cael ei stelcian a bod y plentyn yn teimlo embaras mawr
ynghylch cael swyddog heddlu benywaidd yn gofyn am fanylion ymosodiadau rhywiol. Nid yw’n
glir pa gamau, os o gwbl, a gymerodd yr heddlu mewn perthynas â’r honiadau o stelcian.636
20. Yn St Helens, nododd arolygiad 2018 o Heddlu Glannau Mersi gan HMICFRS “ddefnydd
cyfyngedig” o CAWNs fel tacteg ar gyfer tarfu ac atal.637 Mae gwelliant wedi bod yn araf ers
hynny. Dangosodd adolygiad mewnol, o 253 o achosion o blant yn mynd ar goll rhwng mis
Hydref a mis Rhagfyr 2019, mai dim ond dau CAWN a gyhoeddwyd. Derbyniodd Heddlu
Glannau Mersi fod “nifer cyfyngedig iawn o CAWNs wedi’u cyhoeddi” a bod “cyfleoedd wedi’u colli”
o ran defnyddio CAWNs fel mecanwaith amharu.638 Ymddengys mai cymharol ychydig o
ddefnydd a wnaeth Heddlu Glannau Mersi o orchmynion sifil. Yn y cyfnod o ddwy flynedd a
ddaeth i ben ym mis Medi 2019, dim ond am dri SRO ac un SHPO y gwnaeth gais.639
21. Er y dylai cydlynwyr coll chwilio’n rheolaidd am gyfleoedd i roi CAWN os canfyddir
plentyn gydag oedolyn, mae adolygiad mewnol yn St Helens wedi datgelu nad oedd swyddogion
Heddlu Glannau Mersi “yn holi digon ar blant ynghylch ble roedden nhw wedi bod a gyda phwy”
pan ddaethpwyd o hyd iddynt ar ôl cyfnod o fynd ar goll.640
22. Camfanteisiwyd ar CS-A212 a CS-A71 yn rhywiol y tu allan i ardal St Helens, ar draws
ffiniau heddluoedd. Fe wnaeth Heddlu Glannau Mersi rannu gwybodaeth i gynorthwyo heddlu
arall i amharu ar gyflawnwyr ond darparodd yr heddlu arall CAWNs i'r rhai oedd yn cam-drin
CS-A212 yn hytrach na chymryd camau sylweddol a dwyn yr achos i Wasanaeth Erlyn y Goron.641
23. Bu nifer o fethiannau i ymchwilio i gamfanteisio rhywiol posibl ar CS-A26 yn St Helens,
gan gynnwys pan oedd yn 11 oed canfuwyd ei bod yn feddw mewn parc gyda dynion hŷn,
pan aeth dyn hŷn â hi i barc gwyliau am sawl noson a phan ddaeth yr heddlu o hyd i CS-A26
(13 oed) yn y gwely gyda dyn hŷn a dyn arall yn cuddio o dan y gwely. Y flwyddyn ganlynol,
trafodwyd mewn cyfarfod aml-asiantaeth fod CS-A26 yn cael rhyw gydag unigolyn 17 oed a
enwyd. Er gwaethaf y risg hysbys o gamfanteisio’n rhywiol ar blant, ni chyfwelwyd y gwryw
tan o leiaf saith mis yn ddiweddarach ac yn y pen draw ni chymerwyd unrhyw gamau pellach
oherwydd iddo wadu’r drosedd. Cydnabu Heddlu Glannau Mersi y dylai ymateb yr heddlu a
phartneriaeth fod wedi bod yn fwy ystyriol a thrylwyr mewn perthynas â’r dynion y
daethpwyd o hyd i’r plentyn hwn gyda nhw.642

CS‑A2 25 Medi 2020 57/1-59/16
CS‑A300 2 Hydref 2020_91/2-92/11
637
MSP000296_027
638
Ian Critchley 28 Medi 2020 140/9-141/21; MSP000322_002 para 9; MSP000218_012 para 82
639
MSP000528_002 para 10
640
MSP000322_001-002 para 5-7
641
Ian Critchley 28 Medi 2020 154/11-155/20
642
Ian Critchley 28 Medi 2020 149/20-151/25; STH000463; STH000448; STH000451_001-007
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24. Roedd Cymdeithas y Plant (sy'n darparu gwasanaeth wedi'i gomisiynu i gefnogi plant sydd
ar goll ac sy'n derbyn gofal a phlant ag anableddau yn Tower Hamlets) yn feirniadol o arfer
Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain o ran amharu. Ei farn oedd:
• yn aml nid oedd strategaethau amharu yn cael eu rhannu â Chymdeithas y Plant;
• ychydig oedd yn cael ei wneud o ran amharu ac eithrio o fewn y diwydiant gwestai;
• roedd y defnydd o adroddiadau cudd-wybodaeth ar draws gwasanaethau yn isel,
a oedd yn atal mesurau amharu cynnar rhag cael eu defnyddio; ac
• roedd angen hyfforddiant o fewn yr awdurdod lleol i sicrhau mwy o ragweithioldeb
ynghylch amharu a chudd-wybodaeth yn ystod cyfnod cynnar achos.643
25. Yn y blynyddoedd diwethaf mae’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitan wedi defnyddio
CAWNs yn erbyn dioddefwyr ifanc i'w hatal rhag cymdeithasu â'i gilydd.644 Dylai tactegau
amharu gael eu hanelu'n bennaf at dramgwyddwyr a lleoliadau lle mae'n digwydd. Gall mesurau
cyfyngu fel CAWNs fod yn briodol i’w defnyddio yn erbyn cyflawnwyr iau ond ni ddylid eu
defnyddio yn erbyn dioddefwyr camfanteisio rhywiol ifanc a bregus.
26. Plentyn yn Tower Hamlets oedd CS-A81. Arestiwyd dau ddyn a rhoddwyd CAWNs
iddynt. Roedd y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan yn bwriadu defnyddio CAWNs yn erbyn y
plentyn pan oedd yn 13 oed, gyda bygythiadau o arestio i'w hatal rhag cymdeithasu â'i grŵp
cyfoedion.645 Heriwyd hyn gan ofal cymdeithasol plant, a oedd yn pryderu y byddai CAWN yn
troseddoli CS-A81.646
27. Camfanteisiwyd yn rhywiol ar CS-A21 yn 15 oed, pan ddatgelodd ei bod yn mynychu partïon
gyda dynion sy’n oedolion lle cafodd alcohol a chyffuriau eu cyflenwi ac roedd disgwyl iddi
gymryd rhan mewn gweithredoedd rhywiol. Disgrifiodd y rhain fel “partïon uck”. Roedd ymateb
y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan yn wan. Ni siaradodd swyddogion â'r plentyn am bum
wythnos ar ôl i'r achos gael ei agor. Dywedodd yr heddlu hefyd wrth gyfarfod aml-asiantaeth
nad oedd y partïon yr oedd y plentyn yn eu mynychu lle’r oedd dynion hŷn, alcohol a chyffuriau
yn “bartïon uck” a thrwy oblygiad dim bygythiad iddi pan oedd y dystiolaeth yn awgrymu fel arall.
Ni allai'r Comander Williams esbonio'r rhesymeg dros y penderfyniad hwnnw.647
28. Roedd CS-A90 yn blentyn a oedd ar goll yn aml yn Tower Hamlets ac roedd yn mynychu
partïon mewn gwestai pan nad oedd ond yn 13 oed. Yn 14 oed roedd pryderon am gamfanteisio
ond penderfynodd swyddogion y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan nad oedd hwn yn achos
camfanteisio’n rhywiol ar blant, yn seiliedig ar alwad ffôn gyda gofal cymdeithasol plant yn
unig. Ni siaradodd yr heddlu â'r plentyn nac unrhyw un o'i deulu am y pryderon; ni ddatblygwyd
cynllun sbarduno ar gyfer y cyfnodau pan fyddai’r plentyn yn mynd ar goll; cytunwyd ar ymarfer
mapio o grŵp cyfeillgarwch y plentyn ond ni chafodd ei gynnal; ac nid oedd dim amharu
uniongyrchol ar y gwesty. Canfu archwiliad achos yn ddiweddarach y dylai’r Gwasanaeth Heddlu
Metropolitan fod wedi ystyried yn llawn y potensial ar gyfer camfanteisio’n rhywiol ar blant.648
29. Roedd arferion amharu ym Mryste yn fwy blaengar. Yn 2016, nododd Adolygiad Achos
Difrifol o Ymgyrch Brooke fod ffocws wedi’i roi’n bennaf ar geisio atal dioddefwyr rhag
ymwneud â chyflawnwyr, a bod diffyg ffocws wedi bod ar atal cam-drin ac amharu ar ac erlyn
INQ005080_007-008_013 para 42–45 a 77.3
Sue Williams 29 Medi 2020 145/20-146/19
645
LBT004011_010
646
LBT004011_011
647
CS‑A21 29 Medi 2020_4/11-5/8, 157/3-158/8
648
CS‑A90 29 Medi 2020_9/9-10/25, 163/22-165/6
643
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cyflawnwyr.649 O ganlyniad, dros y ddwy flynedd ddilynol, datblygodd Heddlu Avon a Gwlad yr
Haf dîm penodol o’r enw Ymgyrch Topaz i ganolbwyntio ar amharu ar gyflawnwyr. Mae Heddlu
Avon a Gwlad yr Haf wedi defnyddio amrywiaeth o dactegau amharu uniongyrchol megis
CAWNs, llythyrau rhybuddio camfanteisio’n rhywiol ar blant, SROs a SHPOs, yn ogystal ag
arestio pobl a ddrwgdybir am droseddau eraill megis dwyn, lladrad neu droseddau’n ymwneud â
chyffuriau. Mae wedi defnyddio tactegau amharu anuniongyrchol yn llai aml ond wedi darparu
dwy enghraifft ddiweddar, gan gynnwys targedu person yn llogi cerbydau i bobl yr amheuir eu
bod yn camfanteisio’n rhywiol ar blant. Mae gweithgareddau amharu penodol i leoliad yr heddlu
wedi cynnwys gweithio gyda swyddogion tai i droi pobl a ddrwgdybir allan o is-denantiaeth
anghyfreithlon ac ymgyrch am bythefnos mewn parc ym Mryste.650

30. Mae gweithgareddau amharu ac erlyniadau a gyflawnir gan Ymgyrch Topaz yn aml yn cael
eu cyflawni heb ddatgeliadau gan ddioddefwyr sy'n blant na chefnogaeth iddynt.651 Mae hyn yn
bodloni un o’r anawsterau allweddol wrth ymateb i gamfanteisio’n rhywiol ar blant yr ydym
wedi’i weld ar lefel genedlaethol, sef y rhwystrau sylweddol i ddatgelu camfanteisio gan blant.
31. Daeth proffil problemau 2019 Heddlu Avon a Gwlad yr Haf i’r casgliad:
“Mae defnydd cadarnhaol o asesiadau risg i nodi’n rhagweithiol y rhai a ddrwgdybir ar gyfer
amharu wedi galluogi Topaz i gynyddu ymgysylltiad â phobl ifanc yn sylweddol a gwella
cyfraddau canfod cyffredinol (er na fydd hyn bob amser yn uniongyrchol ar gyfer troseddau
CSE [camfanteisio’n rhywiol ar blant])”.652

32. Canfu archwiliad manwl ym mis Chwefror 2020 fod cyfleoedd tarfu yn cael eu cymryd
mewn modd amserol, a oedd yn galluogi diogelu plant ac atal troseddau yn y dyfodol.653
Yn 2019, arweiniodd amharu ym Mryste at 13 o arestiadau, gyda 5 o bobl dan amheuaeth
wedi’u cyhuddo o gyfanswm o 14 o droseddau a 10 euogfarn am droseddau’n ymwneud â
chamfanteisio’n rhywiol ar blant.654 Ym mis Mehefin 2020, roedd gan Ymgyrch Topaz garfan o
160 o bobl dan amheuaeth a oedd wedi cael eu hasesu ac a oedd yn cael eu rheoli trwy ystod o
dactegau amharu.655
33. Yn achos CS-A59 ym Mryste, bu gweithgarwch amharu mewn ymateb i dystiolaeth bod y
plentyn yn cael ei dargedu gan wrywod hŷn drwy apiau cyfryngau cymdeithasol a phryderon
bod y llety â chymorth y cynigiwyd ei leoli ynddo yn cael ei dargedu gan oedolion anniogel.656
Cyhoeddwyd CAWN ond ni wnaeth atal y camfanteisio rhag parhau. Roedd hwn yn achos
cymhleth a bu swyddog ymgysylltu'r heddlu yn gweithio ochr yn ochr â Barnardo's a gofal
cymdeithasol plant tra bod swyddogion amharu yn cymryd camau yn erbyn y troseddwyr.
Arestiwyd un o’r prif gyflawnwyr camfanteisio rhywiol ar CS-A59 ac fe’i cafwyd yn euog wedyn
am ysgogi plentyn yn fwriadol i redeg i ffwrdd neu aros i ffwrdd o ofal.657 Mae hon yn enghraifft
dda o'r defnydd o'r pŵer i erlyn troseddau o herwgydio plant o ofal o dan adran 49 o Ddeddf
Plant 1989. Gallai heddluoedd eraill fod yn fwy rhagweithiol wrth gymryd camau o'r fath.

Roedd Ymgyrch Brooke yn ymchwiliad i gamfanteisio’n rhywiol ar blant cyfundrefnol ym Mryste rhwng 2012 a 2014, yn
arwain at gollfarnu 15 o ddynion, BSC000186_001 para 2
650
ASP000321_025-027 para 107-116
651
William White 30 Medi 2020 127/4-128/22; ASP000321_001-009_022 para 5–36 a 95; ASP000199; ASP000211;
ASP000503_023; ASP000479_002; CPS004977_004 para 16–17
652
ASP000438_024
653
ASP000505_008
654
ASP000321_028-029 para 121-123
655
ASP000487
656
William White 30 Medi 2020 146/3-10; ASP000449
657
William White 30 Medi 2020 146/22-147/2
649
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I.3:

Ymchwilio ac erlyn troseddwyr

34. Yr heddlu sy'n bennaf gyfrifol am gasglu tystiolaeth i erlyn troseddau sy'n ymwneud â
chamfanteisio'n rhywiol ar blant. Bydd dod â throseddwyr gerbron y llys yn arwain at
sancsiynau (fel carchar) a chyfyngiadau eraill ar eu gweithgareddau, megis gorchmynion yn
cyfyngu ar gysylltiadau a symudiad. Gall hefyd alluogi i waith adsefydlu gael ei wneud.
Gall adsefydlu a chyfyngu ar weithredoedd troseddwyr atal rhagor o blant rhag dod yn
ddioddefwyr camfanteisio rhywiol.
35. Mae HMICFRS wedi nodi, er bod dealltwriaeth swyddogion heddlu o gamfanteisio’n
rhywiol ar blant wedi gwella, bod cyfleoedd pellach ar gael i wella ansawdd a chysondeb
ymatebion yr heddlu.658 Yn benodol, er bod swyddogion heddlu yn aml yn ymateb yn briodol i
blant sydd mewn perygl amlwg o niwed, efallai na fyddant yn gyson wrth edrych y tu hwnt i'r
angen uniongyrchol hwnnw i amgylchiadau ehangach bywyd plentyn. Efallai na fyddant
ychwaith yn ystyried plant eraill y mae cyflawnwr a nodwyd wedi cael mynediad atynt.659
36. Unwaith y bydd tystiolaeth wedi'i chasglu gan yr heddlu, gall achosion gael eu cyflwyno
i Wasanaeth Erlyn y Goron, a fydd yn penderfynu a oes digon o dystiolaeth i erlyn ac a yw
gwneud hynny er lles y cyhoedd. Gall hefyd ddarparu cyngor ymchwiliol cynnar i ymchwilwyr
yr heddlu sy'n delio â materion cymhleth megis camfanteisio'n rhywiol ar blant. Pwysleisiodd
Mr Gregor McGill, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol Gwasanaeth Erlyn y Goron,
bwysigrwydd erlynyddion yn gweithio'n agos gyda'r heddlu i ddarparu cyngor ymchwiliol
cynnar ar achosion penodol.660
37. Fodd bynnag, prin oedd y dystiolaeth a welsom o gyngor ymchwiliol cynnar yn cael ei
ddefnyddio gan heddluoedd yn chwe ardal yr astudiaethau achos. Nid oedd yr un o dystion
yr heddlu (ac eithrio Heddlu Avon a Gwlad yr Haf)661 yn gallu mynegi achos lle'r oedd wedi'i
ddefnyddio mewn perthynas â chamfanteisio'n rhywiol ar blant. Cadarnhaodd Pennaeth Uned
Treisio a Throseddau Rhywiol Difrifol (RASSO) Gwasanaeth Erlyn y Goron Gorllewin Canolbarth
Lloegr mai ychydig iawn o achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant sy’n cael eu cyfeirio at
Wasanaeth Erlyn y Goron yn Swydd Warwig am gyngor ymchwiliol cynnar a phan fydd achosion
o’r fath yn cael eu cyfeirio yno, ymddengys y bu diffyg dealltwriaeth o ran diben cyngor
ymchwiliol cynnar a'r broses ar gyfer cael gafael arno.662 Ym Mryste, darparodd Uwch Erlynydd
Rhanbarthol y Goron Rachael Scott gyngor ymchwiliol cynnar yn achos Ymgyrch Brooke yn
2016, gan berswadio’r heddlu i drin merch 16 oed fel dioddefwr yn hytrach na hwylusydd
troseddu yn erbyn merched iau a chynghori’r angen i roi adnoddau priodol i’r ymchwiliad.663
Yn fwy diweddar, bu’n ymwneud ag Ymgyrch Bulldog, lle darparwyd cyngor ymchwiliol
cynnar gan erlynydd arbenigol a darparwyd cyngor parhaus.664
38. Yn aml mae gan ddioddefwyr a goroeswyr ddrwgdybiaeth o'r heddlu ac awdurdodau eraill.
Gall y ddrwgdybiaeth hon godi am nifer o resymau, gan gynnwys profiadau negyddol blaenorol
gyda’r heddlu neu ofal cymdeithasol plant, pryder am yr effaith ar statws mewnfudo dioddefwr
a theimlad, yn enwedig ymhlith grwpiau lleiafrifoedd ethnig, eu bod wedi cael eu targedu a

Er enghraifft, canfu adroddiad archwiliad 2020 HMICFRS ar Heddlu Durham fod swyddogion wedi arddangos
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth briodol o gamfanteisio'n rhywiol ar blant, INQ005331_013
659
Katherine Riley 1 Hydref 2020 147/7-18; HIC000032_006
660
Gregor McGill 2 Hydref 2020 14/1-5; 53/24-54/11
661
ASP000434_021 para 88-89
662
CPS004976_009 para 7(a)
663
CPS004977_002 para 4
664
CPS004977_008-009 para 48-52
658

117

Camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau cyfundrefnol: Adroddiad yr Ymchwiliad

bod gwahaniaethu yn eu herbyn gan awdurdodau cyhoeddus.665 Mewn ymateb, mae’r Swyddfa
Gartref yn ceisio hyrwyddo ymateb sy’n canolbwyntio ar y dioddefwr trwy fentrau fel y Cynllun
Gweithredu Cenedlaethol ar unigolion Agored i Niwed (NVAP) a’r model ‘Tŷ Plant’ (neu ‘Barnahus’)
sy’n annog dull gweithredu ar y cyd rhwng yr heddlu a gweithwyr cymdeithasol.666 Mae dull sy’n
canolbwyntio ar y plentyn yn seiliedig ar anghenion a hunaniaeth unigol hefyd wedi’i ymgorffori
yn y dull a ddefnyddir yng Nghymru.667

39. Canfu ymchwil a gynhaliwyd gan Dr Ella Cockbain (Athro Cyswllt yn Adran Diogelwch a
Gwyddor Troseddau Coleg Prifysgol Llundain) fod bregusrwydd dioddefwyr yn cael ei ystyried
yn eang fel her fawr ar gyfer gorfodi, oherwydd er nad oedd swyddogion heddlu yn awgrymu
nad oeddent yn credu dioddefwyr, roeddent yn meddwl nad oedd dioddefwyr yn gredadwy
neu na fyddent yn gredadwy yng ngolwg Gwasanaeth Erlyn y Goron a rheithwyr.668
40. Fel yr esboniwyd gennym yn Rhan B, roedd anfodlonrwydd ag ymateb yr heddlu i
adroddiadau o gamfanteisio yn amlwg ym mron pob un o gyfrifon yr achwynwyr ac yn rhywfaint
o dystiolaeth yr astudiaethau achos. Mae hyn yn rhan o batrwm ehangach sy'n peri pryder.
Dywedodd Dr Helen Beckett o Brifysgol Swydd Bedford wrthym mai ymatebion cyfiawnder
troseddol oedd:
“o bosibl y ffynhonnell anfodlonrwydd a nodwyd amlaf mewn ymatebion sefydliadol i CSE,
gan blant a phobl ifanc eu hunain a’r rhai sy’n gofalu amdanynt/yn gweithio gyda nhw”.669

41. Yn ardaloedd yr astudiaethau achos, roedd nifer o faterion yn peri pryder ynghylch ansawdd
ymchwiliadau. Er enghraifft, nodwyd diffyg cyswllt amserol â dioddefwr mewn adolygiad
goruchwyliol o achos ym Mryste (CS-A32) lle cynhaliwyd ymchwiliad am sawl mis heb gyfweliad
yn unol â’r canllawiau Sicrhau’r Dystiolaeth Orau (ABE) a drefnwyd ar gyfer y dioddefwr.670
42. Roedd sawl enghraifft o achosion o gamfanteisio rhywiol na arweiniodd at erlyniad.
Mae tystiolaeth a ystyriwyd gan yr Ymchwiliad yn dangos bod hyn am amrywiaeth o resymau.
Er enghraifft:
• Roedd y prif unigolyn a ddrwgdybiwyd wedi gwadu'r drosedd; ni ddatgelodd CS-A29
fanylion un dyn ac nid oedd am gael archwiliad meddygol ychwaith. Mewn achos o secstio,
ymdriniwyd â'r mater gan yr ysgol ar ffurf gair o gyngor.671
• Er bod CS-A114 wedi gwneud datgeliadau i’r heddlu am dreisio, nid oedd yn ymddangos
bod yr heddlu’n gwerthfawrogi ei bod o dan 13 oed ar y pryd ac felly ni chafwyd erlyniad
am dreisio yn erbyn plentyn o dan 13 oed.672
• Ni chafwyd unrhyw erlyniad am rai troseddau yn erbyn CS-A50 oherwydd nad oedd
yn gefnogol i’r erlyniad673 (er bod o leiaf un unigolyn wedi’i ddyfarnu’n euog o dorri
Gorchymyn Atal Niwed Rhywiol a gweithgarwch rhywiol gyda phlentyn yn dilyn
camfanteisio rhywiol ar CS-A50).674 Dyma’r rheswm mwyaf cyffredin pam na wnaeth
troseddau rhywiol yn erbyn plant arwain at erlyniad yn Durham rhwng 2016 a 2019.675
Rosie Lewis 2 Hydref 140/16-25; Zlakha Ahmed 2 Hydref 130/8-13
Christian Papaleontiou 1 Hydref 2020 39/19-40/24; HOM003378_041
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Albert Heaney 1 Hydref 2020 37/6-20
668
INQ006279_008-009 para 18-19
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INQ005150_010
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HOM003372
671
DHP000454_012-013 para 45; DHP000454_014 para 49; DHP000454_014-015 para 51
672
DUC000802_007; DHP000579_005 para 15
673
DHP000454_011-020; DUC000801_004; DUC000802_001, 007, 009; DHP000563
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CS‑A50 29 Hydref 2020 4/23-5/4
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• Yn Abertawe, roedd ymchwiliad heddlu i ymosodiad rhywiol difrifol yn erbyn CS-A25 a
arweiniodd at arestio dau ddyn ond ni chymerwyd camau pellach oherwydd anawsterau
tystiolaethol.676
• Yn Tower Hamlets, yn achos CS-A22, datgelodd y plentyn ymosodiad a threisio ond
ni arweiniodd yr honiadau hyn at erlyniad.677 Er i nifer o gyflawnwyr posibl a enwyd
gael eu hychwanegu at gronfa ddata adroddiadau troseddau a phobl a ddrwgdybir,
caewyd yr adroddiad. Trosglwyddwyd rhywfaint o wybodaeth i'r heddlu lleol ond nid
oes tystiolaeth o unrhyw arestiadau.
43. Nododd ymchwiliad gan The Times ym mis Mai 2021 fod rhai cynghorau ac elusennau
sy’n gweithio gyda’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitan wedi mynegi pryder bod y trothwy
i’r heddlu ‘dderbyn’ ymchwiliadau yn rhy uchel.678
44. Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant wedi cael proffil uwch yn y blynyddoedd diwethaf,
sydd i’w groesawu. Fodd bynnag, mae rhai o'r prosesau sydd ar waith i nodi a mynd i'r afael â
chamfanteisio'n rhywiol ar blant wedi creu petruster sefydliadol i ymyrryd a chymryd y camau
angenrheidiol i amddiffyn plant a dal cyflawnwyr. Os na chaiff natur risg a niwed ei chydnabod,
mae difrifoldeb achosion yn cael ei israddio ac yn arwain at golli cyfleoedd i ymchwilio,
amharu ac erlyn.

I.4:

Y dyfodol

45. Yn gyffredinol, mae HMICFRS wedi cyhoeddi adroddiadau arolygu amddiffyn plant ar
dros 30 o heddluoedd. Nododd mewn tystiolaeth i’r ymchwiliad hwn “yn ddieithriad, mae
adrannau’r heddlu yn gweithredu hyd at neu y tu hwnt i’w capasiti bwriadedig”.679 Mae hyn yn
anochel yn effeithio ar allu pob heddlu i ddefnyddio tactegau amharu i’w llawn botensial.
46. Roedd Strategaeth Mynd i'r Afael â Cham-drin Plant yn Rhywiol y llywodraeth ym mis Ionawr
2021 yn cynnwys nifer o fesurau penodol gyda’r nod o amharu, gan gynnwys gwella’r Pecyn
Cymorth Amharu ar Gamfanteisio ar Blant; parhau ac adeiladu ar Raglen Atal Cymdeithas y Plant;
a pharhau i ariannu nifer o ymchwiliadau mawr i gamfanteiso’n rhywiol ar blant mewn grŵp trwy
Grant Arbennig yr Heddlu.680
47. Mewn perthynas ag amharu ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant ar-lein, mae’r pecyn
cymorth yn nodi ar hyn o bryd y gellir defnyddio SROs a SHPOs i gyfyngu ar neu reoli defnydd
o’r rhyngrwyd neu wahardd cyswllt â phlant.681 Cysylltodd eu camdrinwyr â nifer o blant yr
astudiaethau achos, y mae eu profiadau wedi’u nodi yn Rhan D, trwy apiau canlyn ar-lein fel
Grindr, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny. Yng ngoleuni hyn, dylai fersiwn nesaf y pecyn
cymorth gynnwys rhagor o wybodaeth am sut y gellid amharu ar weithgarwch o'r fath.
48. Mae'r rhai sy'n camfanteisio'n rhywiol ar blant yn cyflawni troseddau difrifol ac mae'n rhaid
gwneud mwy o ymdrech i'w herlyn yn effeithiol. Dylai'r gyfraith gydnabod natur benodol y
troseddau hyn a chymhwyso ffactor gwaethygol yn y canllawiau dedfrydu ar gyfer y rhai a geir
yn euog o droseddau yn ymwneud â phlant o dan Ran 1 o Ddeddf Troseddau Rhywiol 2003.

Daniel Richards 24 Medi 2020 158/18-159/7
CS‑A22 29 Medi 2020 3/15-4/9; MPS004353_001-004
678
‘Police “covered up” failings on child sex cases’, The Times 27 Mai 2021, INQ006495
679
HIC000032_013 para 52
680
Strategaeth Mynd i'r Afael â Cham-drin Plant yn Rhywiol, Llywodraeth EM, 2021, INQ006448_041-042
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HOM003365_018
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J.1:

Cyflwyniad

1. Mae gan yr heddlu, gofal cymdeithasol plant, gwasanaethau iechyd, addysg, sefydliadau
gwirfoddol arbenigol a darparwyr preifat oll rôl mewn atal ac ymateb i gamfanteisio’n rhywiol
ar blant.682
2. Nododd canllawiau’r Llywodraeth ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn 2017 nifer o
feysydd i’w gwella mewn gwaith rhyngasiantaethol neu bartneriaeth, gan gynnwys rhannu
gwybodaeth, asesu risg cyffredin ac eglurder ynghylch rolau proffesiynol a throthwyon ar
gyfer gwasanaethau.683
3. Cododd materion tebyg yn ystod yr ymchwiliad hwn. Wrth gydnabod bod pwysau ar
adnoddau ar draws yr holl asiantaethau, dylai partneriaid ystyried a oes mwy y gallant ei
wneud yn gweithio gyda’i gilydd i helpu plant sydd mewn perygl o gael, neu sydd wedi cael
profiad, o gamdriniaeth rywiol.

J.2: Strwythurau amlasiantaethol ar gyfer camfanteisio'n
rhywiol ar blant
4. Canfu arolygiadau maes thematig wedi'i thargedu ar y cyd o gamfanteisio’n rhywiol ar
blant (JTAIs) yn 2016 nad oedd ymrwymiad ar y cyd ar lefel strategol bob amser yn trosi’n
arfer effeithiol.684 Dywedodd yr adroddiad “gellir mynd i’r afael â chamfanteisio’n rhywiol ar blant,
ond dim ond os yw’r holl bartneriaid yn cymryd cyfrifoldeb am eu rôl fel asiantaeth arwahanol,
yn cydweithio â’i gilydd ac yn rhannu dealltwriaeth”.685 Nid yw hyn yn wahanol i unrhyw
agwedd arall ar amddiffyn plant.
5. Canfu arolygiad thematig 2019 gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac
Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS) fod gweithio mewn partneriaeth ar amddiffyn plant yn
“effeithiol yn gyffredinol” ond gellir ei danseilio gan brosesau aneffeithiol sy'n rhwystro
gwneud penderfyniadau a chynllunio amddiffynnol.686
6. Mae cyfarfodydd aml-asiantaeth wedi ehangu y tu hwnt i gamfanteisio’n rhywiol ar blant i
ymdrin â phob math o gamfanteisio ar blant. Mae’n bosibl bod gallu a pharodrwydd partneriaethau
lleol i olrhain ac adrodd ar achosion camfanteisio’n rhywiol ar blant yn benodol wedi lleihau
o ganlyniad i’r dull ehangach hwn. Mae’n bwysig nad yw asiantaethau’n gwanhau’r ffocws ar
gamfanteisio’n rhywiol ar blant wrth iddynt fynd i’r afael â mathau eraill o gamfanteisio ar blant.
7. Roedd tystiolaeth o waith partneriaeth dda ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn Durham, yn
dyddio’n ôl i 2015 pan ffurfiwyd y tîm ERASE (Addysgu a Chodi Ymwybyddiaeth o Gamfanteisio
Rhywiol) a arweiniwyd gan yr heddlu.687 Derbyniodd sylwadau cadarnhaol mewn arolygiadau
Gweler, er enghraifft, Negeseuon allweddol o waith ymchwil ar gamfanteisio'n rhywiol ar blant: Gwaith aml-asiantaeth, Canolfan
Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol, Mawrth 2017, INQ005144
683
Camfanteisio’n rhywiol ar blant: Diffiniad a chanllaw i ymarferwyr, arweinwyr lleol a phenderfynwyr sy'n gweithio i amddiffyn
plant rhag camfanteisio'n rhywiol ar blant, Yr Adran Addysg, Chwefror 2017, HOM003340_017
684
Mae'r arolygiadau hyn yn cael eu cynnal gan Ofsted, Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi
(HMICFRS), y Comisiwn Ansawdd Gofal ac Arolygiaeth Prawf EM, OFS012588_005 trydydd pwynt bwled.
685
OFS012588_005
686
INQ005166_019
687
John Pearce 23 Medi 2020 44/17-24
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diweddar gan Ofsted a HMICFRS.688 Mae’r gwaith o fflagio pryderon ar systemau’r holl
asiantaethau perthnasol yn cael ei oruchwylio gan ERASE a’i weithredu’n gyson, er nad yw’n glir
a yw hyn yn berthnasol i achosion risg uchel o gamfanteisio ar blant yn unig o 2020 ymlaen.

8. Canfu arolygiad gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn 2018 fod gwaith partneriaeth rhwng
Cyngor Dinas a Sir Abertawe (Cyngor Abertawe) a’i asiantaethau allanol yn effeithiol ar y cyfan
ond cafwyd tystiolaeth y gellid cryfhau’r berthynas waith rhwng gofal cymdeithasol ac addysg
plant.689 Mae arweinydd ymarfer y Cyngor ar gamfanteisio ar blant yn siarad yn ddyddiol â
goruchwyliwr tîm camfanteisio’r heddlu a dywedir bod ganddynt berthynas waith hynod agos.690
Roedd Heddlu De Cymru o'r farn bod ei systemau gweithio mewn partneriaeth yn gadarn ond
y gall anawsterau godi lle mae gan asiantaethau ddulliau gwahanol. Er enghraifft, roedd gan
yr heddlu “pryderon llethol” bod merch 15 oed mewn perygl o gael, neu wedi cael profiad o,
gamfanteisio rhywiol ond na fyddai Cyngor Abertawe yn cychwyn achosion gofal. Arweiniodd
y defnydd o warchodaeth yr heddlu at Gyngor Abertawe yn adolygu ac yn dod o hyd i lety
amgen addas.691
9. Mae Cyngor Sir Swydd Warwig wedi ymgysylltu â’r rhaglen gymorth Mynd i’r Afael â
Camfanteisio ar Blant i helpu i wella ei wasanaeth. Mae hyn wedi nodi bod angen ymgysylltu â
grŵp ehangach o bartneriaid a datblygu systemau integredig.692 Gall mewnbwn allanol helpu i
nodi a myfyrio ar ba welliannau y gellir eu gwneud i fynd i’r afael â chamfanteisio ar blant.
10. Dywedodd Cyngor St Helens fod perthnasoedd gwaith agos rhwng yr awdurdod lleol,
ei gydweithwyr yn yr asiantaeth, yr heddlu a phartneriaid iechyd.693 Mae Heddlu Glannau Mersi
o’r farn bod gweithio mewn partneriaeth yn St Helens “yn dal i ddatblygu” – mae’n parhau i fod
yn uchelgais i gael tîm wedi’i gydleoli ar lefel weithredol.694 Awgrymodd adolygiad o achosion
plant o St Helens fod gwaith partneriaeth yn amrywiol ac, mewn rhai achosion, yn aneffeithiol.
Er enghraifft, roedd CS-A213 yn ddioddefwr gwrywaidd o gamfanteisio rhywiol a meithrin
perthynas amhriodol ar-lein trwy apiau dyddio. Nid oedd unrhyw dystiolaeth o weithio mewn
partneriaeth effeithiol yn y cam cyfeirio yn 2019.695 O ran CS-A71 a CS-A212, roedd pryderon
ynghylch pa mor dda yr oedd yr heddluoedd ac adrannau gofal cymdeithasol plant yn gweithio
gyda’i gilydd pan oedd plant y camfanteisir yn rhywiol arnynt yn cael eu symud ar draws ffiniau
heddluoedd ac awdurdodau lleol. Roedd tystiolaeth o waith partneriaeth dda rhwng darparwr
addysg, Catch22 a gwasanaethau iechyd pan ymgysylltodd CS-A71 yn arbennig o lwyddiannus
â'r darparwr addysg, y Cool Project.
11. Yn Tower Hamlets, mae Cymdeithas y Plant y wedi sylwi bod newidiadau i strwythurau
cyfarfodydd partneriaeth dros gyfnod o ddwy flynedd wedi arwain at rywfaint o weithio digyswllt.
Fodd bynnag, croesawodd y Panel Risg Aml-Asiantaeth, sydd ag amodau gorchwyl
clir a chytundeb rhannu gwybodaeth.696 Roedd Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain yn
cydnabod, yn y gorffennol, bu trosiant staff uchel a oedd wedi amharu ar berthnasoedd proffesiynol
ond credai fod strwythurau effeithiol ar waith.697 Dywedodd y Gymdeithas Genedlaethol er
Atal Creulondeb at Blant (NSPCC) fod y bartneriaeth bellach yn gweithio'n dda.698
OFS012544_010 para 46; INQ005331_009 para 2
INQ004834_005
690
Julie Thomas 24 Medi 2020 81/11-17; Daniel Richards 24 Medi 2020 128/12-15
691
SWP000151_061-062 para 7.47–7.48
692
WSP000232_005-006 para 24–26; WSP000226
693
Jim Leivers 28 medi 2020 93/21-25
694
INQ004294_037 para 4.14
695
Jim Leivers 28 Medi 2020 110/4-111/9
696
INQ005080_012 para 69
697
LBT004318_025 para 75
698
NSP000168_012 para 47
688
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12. Roedd tystiolaeth o waith partneriaeth dda ym Mryste. Mae yna waith partneriaeth
sylweddol gyda gwasanaeth BASE Barnardo’s, sy’n cefnogi plant sy’n ddioddefwyr camfanteisio
rhywiol yn yr ardal.699 Bu BASE, gofal cymdeithasol plant, gwasanaethau iechyd rhywiol ac
Ymgyrch Topaz hefyd yn gweithio gyda'i gilydd i amddiffyn CS-A59, gyda chyfarfodydd rheoli
risg aml-asiantaeth rheolaidd a chyfarfodydd strategaeth yn amlwg.700 Roedd yna hefyd rai
meysydd lle mae angen gwelliant ym Mryste. Er enghraifft, un pryder penodol yw rhannu
gwybodaeth o gyfweliadau dychwelyd adref i nodi a mynd i'r afael â'r rhesymau pam fod
plentyn yn mynd ar goll.701

J.3: Rhannu gwybodaeth a chudd-wybodaeth aml-asiantaeth
13. Mae'r llywodraeth yn cydnabod bod rhannu gwybodaeth yn “hollol allweddol” i weithio
mewn partneriaeth ond bod cryn dipyn o waith i'w wneud o ran casglu a chysylltu data
camfanteisio'n rhywiol ar blant.702
14. Nododd arolygiad thematig HMICFRS 2019, o ganlyniad i adnoddau prin, fod heddluoedd
yn aml yn blaenoriaethu rhannu symiau mawr o wybodaeth ag asiantaethau partner ar draul
ystyried yr hyn a ddywedodd y wybodaeth wrthynt am risgiau i blant. Roedd hyn yn golygu nad
oedd yr heddlu yn cymryd camau i liniaru risgiau.703 Mae angen proses ddwy ffordd o rannu
gwybodaeth, fel bod systemau’r heddlu a phroffiliau camfanteisio’n rhywiol ar blant yn tynnu
gwybodaeth a chudd-wybodaeth o bob asiantaeth yn barhaus ac yn bwydo gwybodaeth yn ôl
i bartneriaethau.704 Canfu HMICFRS fod adnabyddiaeth gynnar ac ymateb i fregusrwydd wedi
datblygu ac wedi ei gydlynu’n dda yng Nghymru ond heb ei ddatblygu’n ddigonol yn Lloegr, lle
mae angen llawer mwy o waith.705
15. Mae’r Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC) wedi nodi bod rhannu gwybodaeth am blant sydd
mewn perygl o gamfanteisio yn anghyson rhwng ardaloedd lleol yn Lloegr.706 Mae'n ystyried
ei bod yn bwysig bod gan bob maes weithiwr proffesiynol penodol sydd â mynediad at yr holl
wybodaeth fel y gellir olrhain plant drwy'r system gyfan.707 Roedd hwn hefyd yn ganfyddiad yn
arolygiad thema JTAI 2016.708 Er y gallai fod rhinwedd i’r cynnig hwn, byddai’n rhaid i unrhyw
drefniant o’r fath weithredu o fewn protocol rhannu gwybodaeth sy’n diogelu gwybodaeth
sensitif a chyfrinachol.
16. Dywed Barnardo’s mai ychydig iawn o wybodaeth y mae’n ei derbyn gan yr heddlu ac eraill
ar droseddwyr a’i rwydweithiau709 ond mae tystiolaeth i awgrymu ei fod yn derbyn gwybodaeth
gan Ymgyrch Topaz ym Mryste a gan Dîm Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant Heddlu De Cymru yn
Abertawe. Heb y wybodaeth hon, ni all darparwyr weithio’n effeithiol gydag asiantaethau eraill
i wneud yn siŵr bod ymddygiad troseddwyr yn cael ei amharu. Gall problemau hefyd gael eu
hachosi gan wahaniaethau yn y dehongliad lleol o'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.710

BRD000278
ASP000446_001-002; ASP000448; ASP000449; ASP000450
701
ASP000507_009-011
702
Sophie Langdale 1 Hydref 2020 32/2-7, 100/13-1; Albert Heaney 1 Hydref 2020 46/6-9
703
INQ005166_019
704
Katherine Riley 1 Hydref 2020 145/10-146/4
705
INQ005166_038-039
706
CQC000371_015 para 55
707
Rosie Benneyworth 1 Hydref 2020 150/16-21; CQC000371_015 para 55
708
OFS012588_005 pedwerydd pwynt bwled
709
Amanda Naylor 1 Hydref 2020 158/3-21; BRD000275_003 para 13
710
Amanda Naylor 30 Medi 2020 162/19-166/17; BRD000275_003 para 13
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17. Roedd tystiolaeth o rannu gwybodaeth effeithiol ym Mryste – rhwng swyddogion
ymgysylltu heddlu, BASE, gofal cymdeithasol plant, a thîm Ymgyrch Topaz Heddlu Avon a
Gwlad yr Haf – er enghraifft, yn gweithio i amddiffyn CS-A59 ac yn tarfu ar ei gamdrinwyr.711
Yn Durham, rhannwyd gwybodaeth fanwl am blant rhwng yr holl asiantaethau perthnasol mewn
cyfarfodydd ERASE ac roedd dirprwyaeth o gyfrifoldeb clir i rannu gwybodaeth â gweithwyr
proffesiynol nad oeddent yn y cyfarfod, megis meddygon teulu, nyrsys ysgol a gwasanaethau
iechyd rhywiol. Roedd hyn yn amlwg pan drafododd ERASE CS-A50.712 Fodd bynnag, nid oedd y
dull manwl hwn o weithredu yn y cofnodion ERASE a ddarparwyd ar gyfer CS-A114 o fis Awst
2019 ymlaen. O ran yr heddlu, roedd y cofnodion yn ond cofnodi'r ffaith bod yr heddlu wedi
rhannu gwybodaeth, heb roi unrhyw arwydd o'r cynnwys, ac nid oedd systemau ar gyfer sicrhau
bod gwybodaeth yn cael ei rhannu â'r holl weithwyr proffesiynol perthnasol bellach yn eu lle.713
18. Mae gwella’r system Diogelu Plant – Rhannu Gwybodaeth (CP-IS), sy’n darparu cyswllt byw
rhwng systemau awdurdodau lleol a systemau iechyd, yn un o flaenoriaethau’r Adran Addysg,
ynghyd â rhannu gwybodaeth yn fwy cyffredinol.714 Bydd yn bwysig monitro a yw defnyddio’r
CP-IS yn arwain at welliannau i ganlyniadau i blant sydd wedi dioddef, neu sydd mewn perygl o,
camfanteisio rhywiol.

J.4: Gweithio'n drawsffiniol
19. Mae canllawiau’r llywodraeth ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn pwysleisio bod achosion
o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn aml yn croesi ffiniau awdurdodau lleol, heddluoedd ac
weithiau ffiniau cenedlaethol. Dylai asiantaethau a sefydliadau felly fod yn barod i gydweithio
ar eu traws.715
20. Canfuwyd bod rhannu data a gwybodaeth drawsffiniol rhwng partneriaid diogelu statudol
yn arbennig o broblemus pan fo plant wedi cael eu masnachu at ddibenion camfanteisio rhywiol
ar draws ffiniau daearyddol.716
21. Roedd adolygiad yr Ymchwiliad o achosion unigol yn cynnwys rhai plant a oedd yn cael
eu masnachu neu’n teithio ar draws ffiniau, neu a oedd mewn lleoliadau gofal ymhell o ardal
eu cartref. Nid oedd llawer o weithio trawsffiniol yn ymddangos yn effeithiol. Mewn un achos,
defnyddiwyd technegau plismona cudd yn llwyddiannus i amharu ar camfanteisio rhywiol ond
mae'n ymddangos mai prif ffocws yr ymgyrch oedd troseddoldeb llinellau sirol yn hytrach na
chamfanteisio'n rhywiol ar blant bregus.717

J.5: Partneriaeth gydag ysgolion a gwasanaethau iechyd
22. Yn Durham, canfu adroddiad CQC yn 2017 gryfderau mewn cydweithio rhwng
gwasanaethau iechyd rhywiol, nyrsio mewn ysgolion a gwasanaethau camddefnyddio sylweddau,
a chomisiynwyd pob un ohonynt gan Gyngor Sir Durham. Nododd hefyd bryderon am
ganolfannau gofal brys, lle mae'n bosibl na fydd pobl ifanc sy'n cael eu niweidio gan gamfanteisio
rhywiol yn cael eu canfod.718 Dangosodd data ar gyfer mis Mawrth i fis Medi 2019 nad oedd
William White 30 Medi 2020 146/22-147/2
DUC000794_007-008
713
DHP000539_003; DHP000540_002; DHP000541_002; DHP000542_002
714
Sophie Langdale 1 Hydref 2020 100/19-101/18, 119/25-120/3; DFE003186_014
715
Camfanteisio’n rhywiol ar blant: Diffiniad a chanllaw i ymarferwyr, arweinwyr lleol a phenderfynwyr sy'n gweithio i amddiffyn
plant rhag camfanteisio'n rhywiol ar blant, Yr Adran Addysg, Chwefror 2017, HOM003340_017
716
BRD000275_004 para 14
717
CS-A22 29 Medi 2020 1/21-4/9
718
CQC000371_007
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iechyd ac addysg yn rhannu llawer o adroddiadau gwybodaeth am gamfanteisio ar blant, gan
gyfrif am ddim ond 5 y cant o’r 649 o adroddiadau a gyflwynwyd i ERASE.719 Er bod rhywfaint o
amrywioldeb, roedd cyfranogiad cadarnhaol gan ysgolion, gwasanaethau iechyd ac asiantaethau
eraill yn y dystiolaeth am blant astudiaeth achos Durham. Er enghraifft, cydnabuwyd
pwysigrwydd addysg addas ar gyfer CS-A29. Ar ôl rhywfaint o oedi, rhoddwyd cynllun addysg
bersonol ar waith. Trefnwyd lleoliad dydd addysg arbenigol a gwnaeth gynnydd da yn addysgol
ac yn gymdeithasol. Gwellodd ei phresenoldeb yn yr ysgol a bu gostyngiad yn nifer yr achosion o
fynd ar goll.720

23. Yn Abertawe, roedd Evolve (gwasanaethau ieuenctid), Choices (y gwasanaeth cyffuriau
ieuenctid), ysgol y plentyn a nyrs yr ysgol i gyd yn cymryd rhan briodol â gwaith aml-asiantaeth
ar CS-A24. Ystyriodd yr ysgol ei hanabledd a chynigiodd atebion ymarferol i'w hatal rhag mynd
ar goll o'r ysgol.721
24. Roedd y dystiolaeth o nifer o ardaloedd yr astudiaethau achos yn dangos diffyg mynediad
at Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) yn bryder sylweddol. Dyma fater
y bydd yr Ymchwiliad yn dychwelyd ato yn ei adroddiad terfynol. Fe'n hysbysir bod CAMHS yn
cymryd camau i wella capasiti a hyblygrwydd.
25. Nododd arolygiad diweddaraf Ofsted (Mai 2017) o Swydd Warwig fod oedi wrth gael
mynediad i CAMHS.722
26. Cododd Ms Vikki McKenna, Uwch Gydlynydd Gwasanaeth yn Catch22 yn St Helens,
bryderon am oedi i'r gwasanaeth CAMHS.723 Cafodd y pryderon hyn eu hadleisio gan y CQC,
a nododd ym mis Ionawr 2018 fod gwasanaethau iechyd yn dameidiog ac nad yw plant sydd
mewn gofal yn cael eu cefnogi’n llawn i gael mynediad at wasanaethau i ddiwallu eu
hanghenion iechyd meddwl.724
27. Roedd Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain o'r farn bod cynnydd da wedi'i wneud o
ran ymgysylltu â phartneriaid iechyd ac addysg.725 Roedd Gwasanaeth Heddlu Llundain yn
cydnabod bod angen gwneud rhagor o waith i wella cysylltiadau â gwasanaethau iechyd.726
28. Mae partneriaeth diogelu leol Bryste wedi nodi nifer o fentrau arfer da yn ymwneud â
gweithio mewn partneriaeth â darparwyr iechyd, gan gynnwys:
• clinigau iechyd rhywiol ar gyfer dioddefwyr camfanteisio rhywiol;
• nyrs CAMHS bwrpasol ym mhrosiect BASE i sicrhau bod dioddefwyr camfanteisio
rhywiol yn cael mynediad cyflym a hyblyg at wasanaethau iechyd meddwl; a
• gwasanaeth ar gyfer pobl ifanc 18 i 25 oed sy’n ddioddefwyr camfanteisio rhywiol neu
sy’n gwella ar ôl camfanteisio’n rhywiol ar blant.727

DUC000815_007
DUC000613
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SCC000532; SCC000533; SCC000534
722
OFS012549_031 para 106
723
Vikki McKenna 28 Medi 2020 28/4-19; BRD000275_008 para 28
724
INQ004294_034 para 4.2 a 4.4
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Richard Baldwin 29 Medi 2020 72/19-73/18
726
MPS004401_015 para 85
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INQ005293_009-010 paragraffau 44–49
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J.6: Partneriaeth gyda sefydliadau trydydd sector
29. Roedd rhywfaint o dystiolaeth o waith partneriaeth gadarnhaol gyda sefydliadau trydydd
sector. Mae’n ymddangos bod y cyflwyniad o eiriolwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant Barnardo’s
ym mhob un o unedau rheoli Heddlu De Cymru wedi bod yn llwyddiannus iawn.728 Disgrifiodd
Catch22, gwasanaeth arbenigol sy'n cynnal cyfweliadau dychwelyd adref ar gyfer pobl ifanc yr
adroddwyd eu bod ar goll i Heddlu Glannau Mersi yn St Helens, gytundeb gwaith aml-asiantaeth
“da iawn" a nododd fod gweithio mewn partneriaeth wedi gwella.729

728
729

Daniel Richards 24 Medi 2020 133/16-134/22
Vikki McKenna 28 Medi 2020 26/7-10
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Archwilio, adolygu a gwella
perfformiad
K.1: Cyflwyniad
1. Mae gan sefydliadau cyhoeddus gyfrifoldeb i sicrhau ansawdd eu hymateb i gamfanteisio'n
rhywiol ar blant, fel rhan o atebolrwydd am ddarparu gwasanaethau i blant y mae angen eu
hamddiffyn. Dylent werthuso eu perfformiad yn weithredol ac yn rheolaidd gan ddefnyddio
amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys:
• ceisio barn plant a theuluoedd i ganfod eu profiad o wasanaethau a nodi pa welliannau
sydd eu hangen;
• archwiliadau ffeiliau achos (sengl ac aml-asiantaeth); ac
• adolygiadau gwasanaeth.
2. Mae prosesau archwilio yn hanfodol ar gyfer ysgogi gwelliant mewn amddiffyn plant, ar gyfer
sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau yn effeithiol ac, yn bwysig, ar gyfer sicrhau eu bod yn cael
eu rhoi ar waith yn ymarferol mewn gwirionedd.
3. Yng Nghymru a Lloegr, mae arolygiaethau annibynnol ar gyfer yr heddlu, gofal cymdeithasol
plant a gwasanaethau iechyd:
• Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi a’r Gwasanaethau Tân ac Achub (HMICFRS)
yn arolygu heddluoedd yng Nghymru a Lloegr.
• Yn Lloegr, mae'r Swyddfa Safonau mewn Addysg, Gwasanaethau Plant a Sgiliau (Ofsted)
yn arolygu gofal cymdeithasol plant awdurdodau lleol ac mae'r Comisiwn Ansawdd Gofal
(CQC) yn cynnal arolygiadau o wasanaethau iechyd sy'n ymwneud â diogelu a phlant
mewn gofal.
• Yng Nghymru, mae Arolygiaeth Gofal Cymru, Estyn ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
yn arolygu gwasanaethau gofal cymdeithasol awdurdodau lleol, addysg ac iechyd yn y
drefn honno.

K.2: Arolygiadau ac adroddiadau thematig
4. Yn 2015, cynhaliodd Ofsted arolygiad thematig o effeithiolrwydd ymatebion awdurdodau
lleol yn Lloegr i gamfanteisio'n rhywiol ar blant. Nododd ei adroddiad, The sexual exploitation
of children: it couldn’t happen here, could it?, wendidau difrifol mewn arweinyddiaeth, rheoli
perfformiad, amharu, asesu risg, amddiffyn plant a phlant coll.730
5. Yn Lloegr, roedd y cynllun gweithredu trawslywodraethol ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant
yn cynnwys ymrwymiad i system newydd o arolygiadau amlasiantaethol. Roedd yr arolygiadau
ardal wedi'i thargedu ar y cyd (JTAIs) cyntaf a gynhaliwyd yn 2016731 yn canolbwyntio ar thema
730
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camfanteisio’n rhywiol ar blant a phlant coll.732 Nodwyd y canfyddiadau mewn adroddiad
thematig yn 2016, o’r enw ‘Time to listen’ – a joined up response to child sexual exploitation and
missing children.733 Dywedodd, ers 2014, fod llawer o ardaloedd wedi gwella’r cymorth i blant
sy’n wynebu risg o gamfanteisio rhywiol neu sy’n destun camfanteisio rhywiol. Roedd ymgysylltu
â phobl ifanc yn dda lle’r oedd gweithwyr proffesiynol yn barhaus ac yn deall eu hanghenion
a’u cryfderau penodol, yn ogystal ag effaith cam-drin a thrawma. Fodd bynnag, nid oedd hyn
yn amlwg ym mhob achos. Roedd pryderon penodol nad oedd gan bob gweithiwr iechyd
proffesiynol rheng flaen y sgiliau angenrheidiol i nodi camfanteisio’n rhywiol ar blant ac nad oedd
gan bob plentyn fynediad hawdd at wasanaethau iechyd rhywiol. Roedd prydlondeb ymatebion
yr heddlu yn amrywio ac, yn y rhan fwyaf o'r ardaloedd yr ymwelwyd â nhw, roedd angen eu
gwella.734 Yn y rhan fwyaf o ardaloedd, roedd angen gwella ymatebion i blant sydd ar goll.

6. Cyhoeddwyd atodiad i’r adroddiad Time to listen yn 2018, yn ymdrin â chamfanteisio’n
droseddol ar blant. Nododd welliannau o ran mynd i’r afael â chamfanteisio’n rhywiol ar blant
a dysgu beth y gellid ei gymryd o hyn.735 Mae JTAIs dilynol wedi canolbwyntio ar bob math
o gamfanteisio troseddol, yn hytrach nag ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn benodol.
Mae'n hanfodol bod arolygiadau ar y cyd yn cadw ffocws clir ar gamfanteisio'n rhywiol ar blant.
7. Yn 2014, dechreuodd HMICFRS raglen genedlaethol o arolygiadau diogelu plant. Mae’r rhain
wedi arwain at gyhoeddi dau adroddiad thematig, y cyntaf yn 2015 a’r ail yn 2019.736 Erbyn 2019, bu
rhai gwelliannau o ran deall camfanteisio’n rhywiol ar blant. Fodd bynnag, dywedodd HMICFRS fod
yr holl heddluoedd wedi cyrraedd neu y tu hwnt i’w gallu i ymdrin â gwaith diogelu plant, nad oedd
risg yn cael ei hasesu'n briodol a bod llawer o ymchwiliadau yn dal i fod yn is na safon dderbyniol.737

K.3: Arolygiadau allanol yn ardaloedd yr astudiaethau achos
8. Mae arolygiadau diogelu plant cenedlaethol Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi yn
canolbwyntio'n glir ar gamfanteisio'n rhywiol ar blant. Mae adroddiadau’n eglur am nifer yr
achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant a phlant ar goll y mae arolygwyr yn eu hadolygu ym
mhob ardal ac yn rhoi manylion faint o achosion y canfuwyd eu bod yn dda, yr oedd angen eu
gwella neu’n annigonol. Darperir hefyd grynodeb o'r prif ganfyddiadau mewn perthynas â'r
achosion a adolygwyd. Mae’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer casgliadau ar gamfanteisio’n rhywiol
ar blant a phlant sydd ar goll felly yn dryloyw. Canolbwyntiodd yr Ymchwiliad ar adroddiadau
diweddaraf HMICFRS ar gyfer ardaloedd yr astudiaethau achos.738
9. Yn wahanol i HMICFRS, nid yw Ofsted yn adrodd ar nifer yr achosion o gamfanteisio’n rhywiol
ar blant neu blant coll y mae’n eu hadolygu. Nid yw ei gofnodion, y mae rhai ohonynt mewn
llyfrau nodiadau papur, yn cael eu storio mewn ffordd sy'n ei alluogi i ddarparu hyn fel mater o
drefn ar gyfer ei arolygiadau o wasanaethau plant awdurdodau lleol (ILACS).739 Mae adroddiadau
diweddar Ofsted o ardaloedd yr astudiaethau achos yn cyfeirio dim ond yn fras at gamfanteisio
ar blant ac nid oes digon o ffocws ar y mater.740
DFE003186_008 para 24; Roedd yr archwiliadau yn cwmpasu Canol Swydd Bedford, Croydon, Lerpwl, Swydd Rhydychen a
South Tyneside.
733
HOM003364
734
‘Time to listen’ – a joined up response to child sexual exploitation and missing children, Ofsted, Medi 2016, HOM003364_003-007
735
Protecting children from criminal exploitation, human trafficking and modern slavery: an addendum, Ofsted, Tachwedd 2018,
HOM003360_001
736
INQ005730; INQ005166
737
Archwiliadau Cenedlaethol Amddiffyn Plant: 2019 adroddiad thematig, HMICFRS, Chwefror 2020, INQ005166_009-012_
013-015
738
Heddlu Durham, INQ005331; Heddlu Glannau Mersi, MSP000296; Y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan, INQ005333 a
INQ005334
739
OFS012733_002
740
Gweler, er enghraifft, adroddiad Durham (Medi 2019, OFS012544) ac adroddiad Tower Hamlets (Mehefin 2019,
LBT004243). Crybwyllir camfanteisio’n rhywiol ar blant yn gryno yn adroddiad Bryste (Medi 2018, OFS012547). Mewn
cyferbyniad, mae gan adroddiad Swydd Warwig (Gorffennaf 2017, OFS012549) ganfyddiadau manwl ar gamfanteisio’n rhywiol
ar blant.
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10. Gall canfyddiadau ac argymhellion gan arolygiaethau allanol fod yn gatalydd ar gyfer
gwelliant, ar yr amod bod eu mewnbwn yn gywir ac yn seiliedig ar dystiolaeth. Fodd bynnag,
i wneud hynny, rhaid i'r adroddiadau cyhoeddedig fod yn ddigon manwl. Mae adroddiadau
arolygu cadarnhaol nad ydynt yn cynnwys sylfaen dystiolaeth fanwl yn llesteirio gallu trydydd
parti i ymholi a chymharu eu canfyddiadau â chanfyddiadau adroddiadau eraill. Mae perygl,
os na ellir deall y manylion sy’n sail i’r adroddiadau hyn yn ddigonol, y gallant roi sicrwydd ffug
ac arwain at laesu dwylo.
11. Ceir un enghraifft o hyn yn arolygiad Ofsted o ofal cymdeithasol plant Cyngor Sir Durham
ym mis Medi 2019. Adolygodd yr arolygwyr 18 o achosion camfanteisio’n rhywiol ar blant ynghyd
ag achos un plentyn coll lle’r oedd sôn penodol am gamfanteisio rhywiol.741 Yn ôl yr arolygiad,
roedd angen gwella profiadau a chynnydd plant sydd angen cymorth ac amddiffyniad. Ymhlith
y meysydd i'w gwella roedd goruchwyliaeth gan reolwyr, amseroldeb asesiadau, ansawdd
cynlluniau plant a'r ymateb i blant ag anableddau. Fodd bynnag, gwnaeth yr adroddiad sylw
cadarnhaol am yr ymateb i blant sydd ar goll a phlant sy’n cael eu hecsbloetio, heb nodi sut yr
effeithiodd y gwendidau ehangach a nodwyd arnynt:
“Mae cryfder ymateb yr awdurdod lleol a phartneriaid i blant sydd ar goll a phlant sydd
mewn perygl o gamfanteisio’n helpu i leihau risgiau, amharu ar weithgareddau troseddwyr
a diogelu plant. Mae plant sy'n mynd ar goll o gartref neu ofal yn cael cynnig cyfweliadau
dychwelyd adref fel mater o drefn. Caiff gwybodaeth ei rhannu'n dda a'i defnyddio'n dda.
Mae risgiau gwirioneddol a phosibl yn cael eu hystyried yn ofalus, eu hadolygu’n rheolaidd
a’u monitro’n agos.”742
Nid oedd y dystiolaeth ar gyfer y canfyddiad hwn wedi'i nodi yn yr adroddiad ac ni ddarparwyd
unrhyw fanylion am ansawdd yr achosion o gamfanteisio'n rhywiol ar blant a adolygwyd yn
ystod yr arolygiad.

12. Roedd arolygiad HMICFRS ym mis Mawrth 2020 yn cynnwys beirniadaeth o ymateb
Heddlu Durham i blant sydd ar goll, a ddisgrifiwyd fel “anghyson ac amhriodol i rai plant”.
Argymhellodd HMICFRS fod yr Heddlu yn “gwella arfer yn syth mewn achosion o blant sy’n mynd ar
goll o’u cartref”.743 O'r naw achos yn ymwneud â phlant ar goll ac absennol a gafodd eu hadolygu,
ystyriwyd bod un yn 'dda', dau 'angen gwella' a chwech yn 'annigonol'. Nododd HMICFRS
weithgarwch cyfyngedig i leoli plant dros nos, achosion plant a aseswyd yn anghywir fel risg ‘isel’
neu ‘ddim yn amlwg’, methiant i atgyfeirio achosion i ofal cymdeithasol plant, collwyd cyfleoedd
i ddeall pam aeth plant ar goll, a methiannau i drosglwyddo achosion i system gyfrifiadurol.744
Mae'r diffyg manylion a ddarparwyd yn asesiad Ofsted o berfformiad y Cyngor a'i bartneriaid
mewn perthynas â phlant sydd ar goll yn ei gwneud hi'n anodd deall y rhyngweithio rhwng
hyn a pherfformiad ymddangosiadol wael yr heddlu fel y gwelwyd gan HMICFRS.
13. Ceir enghraifft bellach yn adolygiad Hydref 2019 gan Ofsted o 10 achos o gamfanteisio’n
rhywiol ar blant yn St Helens ynghyd â dau achos arall lle crybwyllwyd camfanteisio rhywiol
yn benodol.745 Daeth i’r casgliad bod gofal cymdeithasol plant yn St Helens yn “annigonol” yn
gyffredinol (ac wedi dirywio o ran ansawdd ers 2014).746 Canfu'r arolygiad fethiannau mewn
meysydd fel ansawdd asesiadau a chynlluniau, goruchwyliaeth gan reolwyr a chymorth i

OFS012733_003 para 10
OFS012544_005 para 14
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INQ005331_020-021
744
INQ005331_013
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OFS012733_003 para 11
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OFS012534_001
741

742

132

Archwilio, adolygu a gwella perfformiad

blant a theuluoedd ar ffiniau gofal. Penderfynodd fod angen gwella “cynnydd plant sydd angen
cymorth ac amddiffyniad”.747 Fodd bynnag, mewn perthynas â chamfanteisio ar blant yn benodol,
canfu Ofsted:
“Mae plant sydd mewn perygl o gamfanteisio’n cael eu nodi ac yn cael ymateb effeithiol.
Cynhelir cyfarfodydd amlasiantaethol ar gamfanteisio ar blant (MACE) i hwyluso ystyriaeth
aml-asiantaeth o risg, a rhoddir cynlluniau ar waith i amddiffyn plant.”748

14. Heb ragor o fanylion, mae'n anodd i'r darllenydd ddeall y rhyngweithio rhwng y canfyddiad
mwy cadarnhaol hwn a'r methiannau ehangach yn ansawdd yr asesiadau. Mae risg y gall hyn
lesteirio dysgu a gwelliant ac achosi hunanfoddhad.
15. Mewn rhai achosion, mae canfyddiadau arolygiadau allanol yn ymddangos yn groes i
brofiadau plant. Er enghraifft, er i arolygiad Ofsted o ofal cymdeithasol plant Swydd Warwig
ym mis Gorffennaf 2017 nodi diffygion mewn rhai meysydd, megis gormod o newidiadau i
leoliadau a mynediad annigonol i Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (roedd y ddau
yn faterion yn achos CS-A1), canfu fod asesiadau risg yn “fanwl a thrylwyr” a bod plant mewn
gofal a aeth ar goll yn “cael sylw cyson dda”.749 Nid oedd hyn yn wir am CS-A1.750
16. Cymysg yw'r graddau y mae beirniadaeth gan asiantaethau allanol wedi ysgogi gwelliant
ym meysydd yr astudiaethau achos.
17. Roedd cynllun gweithredu Heddlu Durham ar gyfer ymateb i adroddiad HMICFRS ym
mis Mawrth 2020 yn cynnwys cyflwyno Panel Craffu Arferion Plant a Theuluoedd i adolygu
rhyngweithio’r heddlu â phlant yn fisol.751 Adolygodd archwiliad manwl a gynhaliwyd ym mis
Mai 2020 achosion ar draws y themâu a nodwyd gan HMICFRS, gan ganfod bod cynnydd
cadarnhaol wedi’i wneud ond bod meysydd i’w gwella o hyd mewn perthynas â rheoli
ymchwiliadau plant sydd ar goll.752
18. Eglurodd Mr Jim Leivers (Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau Plant Cyngor St Helens)
fod arolygiad Ofsted yn 2019 yn “ysgytwad gwirioneddol i’r awdurdod”.753 Ym mis Awst 2020,
cofnododd ymweliad monitro gan Ofsted fod St Helens wedi parhau i fuddsoddi arian
sylweddol mewn gwasanaethau plant – cynnydd o hyd at 30 y cant – a bod newidiadau o fewn
y gwasanaeth yn dechrau gwella ymatebion i blant a theuluoedd. Mae hyn wedi cynnwys mwy
o gapasiti ar draws y gwasanaethau plant a chynnydd mewn sicrwydd ansawdd drwy archwilio.
Cyfeiriodd Ofsted at feysydd yr oedd angen eu gwella ar draws gwahanol agweddau o'r
gwasanaeth ond nododd y bu ymdrech ar y cyd i weithredu ar y gwasanaeth y mae'r plant yn ei
dderbyn a'i wella.754 Cynhaliodd yr Adran Addysg adolygiad cynnydd ym mis Gorffennaf 2020
a daeth i gasgliadau tebyg.755 Fodd bynnag, ym mis Ionawr 2020, canfu archwiliad mewnol St
Helens eu hunain fod mwy na phedwar o bob pum atgyfeiriad naill ai’n annigonol neu fod angen
eu gwella.756 Derbyniodd Mr Leivers nad oedd hwn “yn ddarlun da”.757 Mae'n annerbyniol mai dim
ond 16 y cant o'r atgyfeiriadau a adolygwyd a ystyriwyd yn dda. Bydd risgiau i blant yn cael eu

OFS012534_001
OFS012534_006 para 13
749
OFS012549_003_019
750
CS-A2 25 Medi 2020 51/6-52/10, 40/7-22
751
DHP000506_001-022; DHP000579_013-015 para 48-55
752
DHP000529_001-002
753
Jim Leivers 28 Medi 2020 94/16-18
754
STH001239_002-003
755
STH001238
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STH001229_002
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Jim Leivers 28 Medi 2020 80/16-17
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methu oherwydd hyn. Mae St Helens wedi derbyn bod tystiolaeth yn y gorffennol o asesiadau
risg gwael ond dywedodd nad oedd “penderfyniadau gwael ynysig” yn dangos arfer gwael ar y
cyfan ac nid oedd yr asesiad o risgiau camfanteisio’n rhywiol ar blant yn fethiant penodol i St
Helens hyd yn oed pan oedd ei adran gofal cymdeithasol plant o safon llawer is.758

19. Yn arolygiadau Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain, adolygodd arolygwyr Ofsted
28 o achosion camfanteisio’n rhywiol ar blant, ynghyd â dau achos camfanteisio troseddol lle
crybwyllwyd camfanteisio rhywiol yn benodol.759 Canfu arolygiad Ofsted 2017 wendidau difrifol
o ran camfanteisio’n rhywiol ar blant a nododd fod gofal cymdeithasol plant yn annigonol ar y
cyfan.760 Cynhaliwyd arolygiad pellach yn 2019, a nododd fod gofal cymdeithasol plant yn 'dda'.
Canfu’r arolygiad:
“Mae plant hynod agored i niwed sydd mewn perygl o gamfanteisio, gan gynnwys y rhai sydd
ar goll o’r cartref, yr ysgol neu ofal, yn derbyn gwasanaethau effeithiol, pwrpasol, sy’n cael eu
darparu’n sensitif gan staff medrus ac ymroddedig. Mae partneriaethau cryf yn amddiffyn y
plant hyn rhag niwed. Mae hyn yn welliant sylweddol ers yr arolygiad yn 2017, pan adawyd
gormod o blant oedd yn dioddef camfanteisio heb eu diogelu.”761

20. Yn 2016, fe wnaeth HMICFRS arolygu diogelu plant yn y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan,
gan gynnwys yn Tower Hamlets. Canfuwyd methiannau sylweddol mewn meysydd fel yr
heddlu’n methu â gofyn am gyfarfodydd strategaeth pan oedd plant mewn perygl a ddim yn
cydnabod y cysylltiadau rhwng plant yn mynd ar goll a’u bod yn agored i gamfanteisio rhywiol.
Mewn gwirionedd, canfuwyd bod 36 o'r 38 o achosion coll a arolygwyd yn annigonol neu fod
angen eu gwella.762
21. Canfu adolygiad ôl-arolygiad diweddaraf HMICFRS o ardal y Gwasanaeth Heddlu
Metropolitan yn 2019 y bu newid strwythurol a gwelliannau yn y dull o ddiogelu plant.
Sefydlwyd tîm arolygu mewnol pwrpasol ar ôl yr arolygiad cynharach a chanfuwyd ei fod yn
gryfder. Fodd bynnag, roedd rheoli camfanteisio’n rhywiol ar blant ar-lein yn parhau i fod yn
bryder mawr ynghyd ag ymchwilio i droseddau o ddelweddau anweddus o blant, nad oedd yn
dangos fawr o arwydd o welliant ers 2016. Roedd plant yn dal i gael eu cofnodi’n absennol heb
unrhyw risg amlwg pan aethant ar goll, er bod ffactorau risg wedi'u nodi.763
22. Arolygodd HMICFRS ddull Heddlu Glannau Mersi (sy’n cwmpasu ardal St Helens) o
ddiogelu plant yn 2018, gan ailymweld yn 2019. O’r achosion camfanteisio’n rhywiol ar blant
a adolygwyd, roedd chwech yn dda, roedd angen gwella wyth ac roedd pump yn annigonol.
Roedd ymchwiliadau'n cael eu cynnal yn brydlon ond nid oedd digon o gofnodion o
drafodaethau strategaeth a'u canlyniadau a safbwyntiau'r plant.764

STH001241_004-005 para 16
OFS012733_003 para 9
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OFS012566_001
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LBT004243_005 para 14
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K.4: Gweithgarwch archwilio mewnol a gwella yn ardaloedd
yr astudiaethau achos
23. Mae nifer o arolygiaethau wedi nodi pwysigrwydd cael systemau archwilio mewnol a rheoli
perfformiad eu hunain ar gyfer asiantaethau a phartneriaethau lleol, gyda Ms Katherine Riley
(Cyfarwyddwr Portffolio Arolygiadau ar y Cyd Cyfiawnder Troseddol yn HMICFRS) yn disgrifio
hyn fel “hanfodol”.765
24. Nododd nifer o sefydliadau fod cael eu dewis fel ardal astudiaeth achos wedi ysgogi
gweithgarwch gwella mewn perthynas â chamfanteisio’n rhywiol ar blant ac mewn rhai achosion
roedd hyn wedi arwain at welliannau sylweddol yn y gwasanaeth. Mae hyn i’w groesawu ond
mae hefyd yn codi cwestiynau am effeithiolrwydd systemau gwella perfformiad mewnol,
yn ogystal â chraffu gan yr arolygiaethau.
25. Mae asiantaethau partner yn Durham a Darlington wedi cytuno ar gynllun cyflawni Grŵp
Camfanteisio ar Blant ar gyfer 2020/21. Datblygwyd cerdyn sgorio perfformiad diwygiedig ar
y cyd. Mae data chwarterol yn cynnwys wyth dangosydd camfanteisio’n rhywiol ar blant yn
ogystal ag ystadegau ar blant sydd ar goll, cyfweliadau dychwelyd adref a phlant a atgyfeiriwyd
i gyfarfod Traciwr Agored i Gamfanteisio ar Blant (CEVT).766
26. Penodwyd Mr John Pearce, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Plant a Phobl
Ifanc, ym mis Medi 2019. Mae wedi derbyn nad oedd agweddau o'r astudiaethau achos
plant, a ystyriwyd gan yr Ymchwiliad, yn dderbyniol ond dywedodd fod gwelliannau mawr
wedi'u gwneud ers mis Tachwedd 2019. Roedd Cyngor Sir Durham yn hanesyddol wedi bod
yn “gyfoethog o ran gwybodaeth” ond nid oedd wedi dadansoddi gwybodaeth mewn ffyrdd a
arweiniodd at wella perfformiad.767
27. Ym mis Ionawr 2020, nododd Cyngor Sir Durham fod angen gwella nifer o themâu’r
Ymchwiliad, gan gynnwys codi ymwybyddiaeth o faterion sy’n effeithio ar y rheini o gymunedau
LGBTQ+, plant ag anghenion addysgol arbennig, dynion sy’n ddioddefwyr a’r rhai ag anableddau,
yn ogystal â phlant sydd ar goll a chyfweliadau dychwelyd adref.768 Cafwyd cynnydd yn
ystod 2020 ar gynnwys plant yn y gwaith o gyd-gynhyrchu dogfen am ddefnydd gweithwyr
proffesiynol o iaith.769
28. Roedd gweithgarwch gwella diweddar gan Gwnstabliaeth Durham yn canolbwyntio ar
gynllun gweithredu i roi argymhellion adroddiad HMICFRS ar waith ym mis Mawrth 2020,
gyda gwelliannau wedi’u gwneud mewn systemau gwybodaeth a’r ymateb i blant coll.770 Yn ystod
y gwrandawiad cyhoeddus, nid oedd y Dirprwy Brif Gwnstabl David Orford o Heddlu Durham
yn gallu gwneud sylw ar achosion plant yn llinellau amser Durham.771 Yn dilyn hynny trefnodd
i'r achosion gael eu hadolygu'n fewnol ond ni ddaeth hyn i'r casgliad bod gwendidau yn ymateb
yr heddlu. Mynegwyd pryder am weithgarwch archwilio mewnol Cwnstabliaeth Durham yn
arolygiad HMICFRS yn 2019, a nododd er bod yr heddlu’n cynnal archwiliadau ac adolygiadau,
roedd y rhain yn canolbwyntio mwy ar brosesau na chanlyniadau perfformiad.772

Katherine Riley 1 Hydref 2020 191/3-12; Wendy Ghaffar 1 Hydref 2020 177/15-16
DUC000815_077
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John Pearce 23 Medi 2020_42/17-24, 58/7-10, 60/9-13
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769
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29. Derbyniodd Cyngor Dinas a Sir Abertawe fod ei systemau gwybodaeth presennol yn
gyfyngedig a bod hyn wedi effeithio ar ei allu i gasglu data perfformiad yn gadarn at ddibenion
gwella.773 Ystyriwyd bod ei gyfranogiad ym mheilot diogelu cyd-destunol tair blynedd Prifysgol
Swydd Bedford yn gyfle i ailgynllunio a gwella ei ymateb i gamfanteisio ar blant. Disgrifiodd
ei fframwaith sicrhau ansawdd fel un sy'n cael ei ddatblygu.774 Derbyniodd Ms Julie Thomas,
Pennaeth Gwasanaethau Plant Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe, nad oedd agweddau
ar yr achosion yn amserlenni Abertawe yn dderbyniol.775 Roedd hi'n hyderus bod mentrau
diweddar, gan gynnwys canolfan ddiogelu integredig newydd a dwy swydd newydd i arwain
practis ac uwch weithiwr cymdeithasol ar gyfer camfanteisio'n rhywiol ar blant, yn arwain at
welliannau mewn ymarfer a gallu sicrhau ansawdd.776
30. Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant a phlant sydd ar goll wedi bod yn ffocws gweithgarwch
gwella gan Heddlu De Cymru ers arolygiadau amddiffyn plant HMIC yn 2015 a 2016.
Disgrifiodd y Ditectif Brif Uwcharolygydd (DCS) Daniel Richards gyflwyniad eiriolwyr
camfanteisio’n rhywiol ar blant Barnardo’s ym mhob un o unedau gorchymyn yr heddlu fel
“yn ôl pob tebyg un o’r prif gydrannau [o] sut yr ydym wedi trawsnewid ein diwylliant sefydliadol o
ran CSE [camfanteisio’n rhywiol ar blant]”.777 Ei farn ef oedd, mewn termau gweithredol, bod y
fenter wedi bod yn llwyddiant ysgubol o ran cynorthwyo’r heddlu i ymgysylltu â dioddefwyr
camfanteisio’n rhywiol ar blant a allai fod yn ddrwgdybus o'r heddlu.778 Mae’r heddlu hefyd
wedi cyflwyno’n llwyddiannus ymagwedd profiad niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) at
fregusrwydd sydd hefyd wedi cynorthwyo ymgysylltu â dioddefwyr.779
31. Mae Cyngor Sir Swydd Warwig a Phartneriaeth Diogelu Swydd Warwig wedi mabwysiadu
dull systematig o sicrhau a gwella ansawdd yn seiliedig ar wersi a ddysgwyd.780 Mae gan y
Bartneriaeth Hyb Dysgu a Gwella o Ansawdd. Un o’i gamau gweithredu cyntaf pan gafodd ei
sefydlu yn 2019 oedd cynnal adolygiad thematig o gamfanteisio ar blant ac oedolion. Roedd y
gwelliannau a argymhellwyd yn cynnwys cael arweinydd diogelu dynodedig ym mhob asiantaeth
a gwella prosesau atgyfeirio. Mae gan y Bartneriaeth hefyd Fframwaith Sicrwydd Ansawdd a gall
ddangos tystiolaeth o ddysgu o archwiliadau achos rheolaidd o blant sy'n dioddef camfanteisio
rhywiol a phlant sydd ar goll.781 Mae rhai enghreifftiau o welliant yn cynnwys trwyddedu tacsis
gyda hyfforddiant gorfodol i yrwyr, hyfforddiant i staff gwestai (ar ôl atal trwydded gwesty
mewn achos yn ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar blant), hyfforddiant trylwyr i staff ar
gyflawni’r dystiolaeth orau a darparu cymorth 24 awr i ddioddefwyr sy’n blant i roi tystiolaeth
yn y llys. Nododd y Cyngor hefyd fylchau yn y cymorth pontio i blant hŷn ac mae wedi sefydlu
prosiect pontio i fynd i'r afael â hyn.782
32. Penodwyd Mr Leivers yn Gyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau Plant yng Nghyngor
St Helens ym mis Mawrth 2020. Dywedodd wrth yr Ymchwiliad, ar ôl i Ofsted ganfod bod
gofal cymdeithasol plant yn annigonol yn 2019, y bu buddsoddiadau mawr mewn adnoddau
a recriwtio. Yn ei dystiolaeth, derbyniodd fod gwendidau wedi bod yn yr astudiaethau achos
a archwiliwyd gan yr Ymchwiliad mewn perthynas ag iaith ac agweddau beio dioddefwyr ac
asesu risg a gwneud penderfyniadau. Roedd arfer bellach yn cael ei archwilio'n fwy systematig.
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Mae gan Heddlu Glannau Mersi dîm archwilio sy'n cynnal archwiliadau dyddiol ar gyfer
troseddau rhywiol, gan gynnwys achosion camfanteisio'n rhywiol ar blant, ac yn cynhyrchu
adroddiadau misol.783

33. Ym mis Ebrill 2017, canfu arolygiad Ofsted o Fwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain fod
ei gofal cymdeithasol i blant yn “annigonol”.784 Eglurodd Mr Richard Baldwin (Cyfarwyddwr
Adrannol Gofal Cymdeithasol Plant) mai elfen allweddol o ymateb y Cyngor i hyn fu datblygu
“ffocws di-ildio” ar archwilio, yn enwedig achosion camfanteisio.785 Mae dau archwiliad
aml-asiantaeth o achosion camfanteisio wedi’u cynnal ym mis Mawrth a mis Gorffennaf 2020,
gan adolygu’r ffeiliau ar gyfer pobl ifanc sydd wedi bod ar goll o gartref a gofal.786 Ers mis
Mehefin 2020, mae pob achos sy’n agored i’r tîm camfanteisio yn destun “archwiliad dwy
funud” bob tri mis, sy’n ystyried a oedd goruchwyliaeth yn rheolaidd ac yn bwrpasol ac a oedd
dogfennau allweddol megis cronolegau, asesiadau sengl, asesiadau risg a chynlluniau diogelwch
wedi’u diweddaru.787 Mae'r Cyngor hefyd wedi cynnig cynnal archwiliad o achosion caeedig
o gamfanteisio'n rhywiol ar blant er mwyn nodi arfer da a meysydd i'w gwella, rhywbeth y
mae'r Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant yn ei gefnogi.788 Cynhelir y gwaith
archwilio yn Tower Hamlets gan academi gwaith cymdeithasol y Cyngor dan oruchwyliaeth
rheolwr a benodir o dîm gwahanol. Mae hyn yn ymgais i ddod â rhywfaint o annibyniaeth i'r
broses.789 Rydym yn cydnabod bod y Cyngor wedi gwneud gwaith sylweddol i fynd i'r afael â
chanfyddiadau 2017 Ofsted.
34. Mae tîm arolygu penodedig y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan wedi cynnal arolygiadau o
achosion camfanteisio’n rhywiol ar blant ym mis Mehefin ac Awst 2020 drwy hapsampl o wyth
achos ar hap.790 O ganlyniad i'r archwiliadau hyn, mae swyddogion wedi'u “cyfeillio” â swyddogion
eraill sy'n perfformio'n dda mewn achosion a archwilir er mwyn hwyluso rhannu gwybodaeth.791
Yn ogystal, cynhaliodd yr Uned Troseddau Arbenigol Ganolog adolygiad archwilio o bob achos
agored o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn Tower Hamlets.792
35. Mae Cyngor Dinas Bryste a Heddlu Avon a Gwlad yr Haf wedi cynnal archwiliadau helaeth
o’u hymarfer mewn perthynas â chamfanteisio’n rhywiol ar blant dros y pedair blynedd diwethaf,
yn enwedig mewn perthynas â’n themâu dethol. Mae hyn wedi cynnwys:
• gwerthusiad mewnol o gynllun peilot Ymgyrch Topaz yn 2017, a gynhaliwyd gan
yr heddlu;793
• archwiliad allanol yn 2018 o gamfanteisio’n rhywiol ar blant ac arferion coll gan Rwydwaith
y Gweithgor Cenedlaethol (NWG) (a wnaeth 10 argymhelliad, gan gynnwys tri ar gyfer
archwiliad ychwanegol);794 ac
• archwiliad 2019 i waith achos yn ymwneud â phlant ag anableddau sydd mewn perygl o
gamfanteisio’n rhywiol ar blant (a gomisiynwyd i gefnogi cyflwyniadau Cyngor Dinas Bryste
i’r Ymchwiliad hwn).795
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L.1: Casgliadau
1. Mae rhwydweithiau ym mhob rhan o Gymru a Lloegr yn camfanteisio’n rhywiol ar blant yn
y ffyrdd mwyaf diraddiol a dinistriol. Mae pob un o'r gweithredoedd hyn yn drosedd. Mae’r
ymchwiliad hwn wedi datgelu methiannau sylweddol gan awdurdodau lleol a heddluoedd i gadw
i fyny â phroblem ddinistriol a chyfnewidiol camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau.

Natur a graddfa camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau
2. Mae llawer o blant y camfanteisir arnynt yn cael eu treisio neu yn dioddef ymosodiad rhywiol
dro ar ôl tro, dros fisoedd neu flynyddoedd.
3. Gall esgeulustod rhieni, camddefnyddio sylweddau, trais domestig neu faterion iechyd
meddwl wneud plant yn fwy agored i gamfanteisio rhywiol. Roedd tua hanner plant yr
astudiaeth achos mewn gofal ac roedd gan fwy na thraean anableddau cymhleth neu
anhwylderau niwroddatblygiadol.
4. Mae’n cael ei gydnabod yn eang bod alcohol, cyffuriau a thrais gwirioneddol neu dan
fygythiad yn erbyn y plentyn, ei ffrindiau a’i deulu yn aml yn cael eu defnyddio fel ffordd o
feithrin perthynas amhriodol a gorfodi plant. Mae cyflawnwyr yn dod o hyd i ffyrdd newydd,
gan gynnwys trwy ffonau symudol a dyfeisiau eraill, cyfryngau cymdeithasol ac apiau dyddio,
i feithrin perthynas amhriodol a cham-drin plant byth yn iau.
5. Awgrymodd ymchwil fod llawer o achwynwyr yn nodi anfodlonrwydd ag ymatebion staff
awdurdodau lleol a swyddogion heddlu i'r camfanteisio rhywiol yr oeddent yn ei wynebu ac
adlewyrchwyd y themâu hyn yn rhai o brofiadau plant yr astudiaeth achos. Teimlai rhai nad
oeddent yn cael eu hamddiffyn oherwydd bod staff cartrefi gofal yn methu ag ymyrryd pan
oeddent yn gwybod neu'n amau bod y plant yn cael eu camfanteisio’n rhywiol. Roedd eraill
yn teimlo'n rhwystredig nad oedd y rhai a oedd wedi camfanteisio’n rhywiol arnynt yn cael
eu dal yn atebol drwy’r system cyfiawnder troseddol.
6. Gan nad oes unrhyw drosedd benodol o gamfanteisio’n rhywiol ar blant y gellir ei chofnodi
a’i mesur, mae heddluoedd yn ‘fflagio’ troseddau sy’n cyd-fynd â’r diffiniad o gamfanteisio’n
rhywiol ar blant. Mae'r defnydd o'r diffiniad hwn yn ymarfer goddrychol ac amrywiol.
7. Mae data gofal cymdeithasol plant ar nifer yr achosion yr adroddwyd amdanynt o blant y
nodir eu bod mewn perygl o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn amrywio, ymhlith pethau eraill,
yn ôl arferion cofnodi lleol a'r patrwm neu lefel y gwasanaeth.
8. Roedd y data a ddarparwyd gan chwe ardal yr astudiaeth achos yn anghyson ac yn dangos
rhai amrywiadau a thueddiadau heb eu hesbonio yn y ffigurau. Nid ydynt yn rhoi darlun
dibynadwy o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn y meysydd hyn. Yn benodol, mae data o ddau
faes sy’n dangos gostyngiad mewn camfanteisio’n rhywiol ar blant yn annhebygol iawn o roi
adlewyrchiad cywir o nifer yr achosion.
9. Mae rhai o'r erlyniadau proffil uchel o gamfanteisio'n rhywiol ar blant wedi ymwneud â grwpiau
o wrywod o Dde Asia. Bu dadlau brwd ac yn aml wedi’i begynnu ynghylch a oes unrhyw gysylltiad
rhwng ethnigrwydd a chamfanteisio’n rhywiol ar blant mewn grŵp. Mae casglu data gwael ar
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ethnigrwydd cyflawnwyr neu ddioddefwyr yn tanio’r ddadl honno ac yn ei gwneud yn anodd nodi
a oes unrhyw gysylltiad o’r fath. Mae hefyd yn rhwystro gallu'r heddlu a gwasanaethau eraill i
ddarparu ymatebion, ymyriadau a chefnogaeth sy'n sensitif yn ddiwylliannol.

Diffinio camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau
10. Nodwedd unigryw camfanteisio’n rhywiol ar blant yw bod plant yn cael eu gorfodi,
eu trin neu eu twyllo i weithgaredd rhywiol. Mae'r mater o gyfnewid yn wrthdyniad anfuddiol.
Gall cyfnewid fod yn bresennol mewn rhai achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant ond nid
mewn eraill. Mae’r diffiniad statudol presennol yn Lloegr, sy’n darparu, yn absenoldeb cyfnewid,
bod angen elfen o fantais ariannol neu statws uwch y cyflawnwr neu’r hwylusydd, yn rhy
gyfyngol. Gall camfanteisio’n rhywiol ar blant ddigwydd heb yr elfennau hyn.
11. Dylai’r heddlu a gofal cymdeithasol plant adolygu eu dealltwriaeth a’u harferion yn
rheolaidd er mwyn mynd i’r afael â natur newidiol camfanteisio’n rhywiol ar blant, gan gynnwys y
cynnydd sylweddol yn y defnydd o weithgarwch ar-lein i feithrin perthynas amhriodol â phlant.
12. Roedd enghreifftiau niferus ar draws ardaloedd yr astudiaethau achos o blant yn cael
eu disgrifio fel rhai â risg uchel, canolig neu isel o gamfanteisio rhywiol, pan oeddent mewn
gwirionedd eisoes wedi profi neu’n debygol o fod yn profi niwed gwirioneddol.
13. Mae'r rhwydweithiau neu'r grwpiau o gyflawnwyr sy'n camfanteisio'n rhywiol ar blant yn
amrywio o ran eu natur. Efallai eu bod yn nifer o oedolion sy’n adnabyddus i’w gilydd yn ‘pasio’
plant rhyngddynt neu’n bobl â chysylltiadau rhydd yn unig. Gallant hefyd fod yn oedolion nad
ydynt yn cam-drin plant eu hunain yn rhywiol ond sy'n defnyddio'r plant fel nwydd er eu budd
eu hunain - yn ariannol neu fel arall.
14. Mae’n amlwg o ddeunydd yr astudiaeth achos bod yna achosion o gamfanteisio’n rhywiol
ar blant gan rwydweithiau ym mhob un o’r chwe ardal astudiaeth achos ond yn gyffredinol nid
oedd heddluoedd yn gallu darparu tystiolaeth am raddau camfanteisio rhywiol gan rwydweithiau
gan ddefnyddio diffiniad yr Ymchwiliad, nac yn wir unrhyw un arall. Adroddodd dwy o'r
ardaloedd (Abertawe a Tower Hamlets) nad oedd unrhyw rwydweithiau cyfundrefnol hysbys
nag adroddwyd amdanynt yn eu hardaloedd.
15. Er mwyn amddiffyn plant sydd wedi bod, neu sydd mewn perygl o ddioddef camfanteisio
rhywiol, dylai'r heddlu a gwasanaethau cymdeithasol gymhwyso dealltwriaeth eang o
rwydweithiau, fel y defnyddir gan yr Ymchwiliad hwn. Dylai'r ffocws fod ar blant y camfanteisir
yn rhywiol arnynt gan gyflawnwyr lluosog, beth bynnag fo'u gweithgareddau a'u cysylltiadau.
16. Mae tueddiadau diweddar sy’n ymwneud â chofnodi achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar
blant o fewn setiau data ehangach o gamfanteisio’n droseddol neu gam-drin plant yn golygu
bod sefydlu pa mor gyffredin yw camfanteisio’n rhywiol ar blant hyd yn oed yn fwy cymhleth.
Mabwysiadwyd yn eang y model o ystyried camfanteisio rhywiol fel rhan o weithgareddau
camfanteisio’n droseddol ar blant a gweithgareddau llinellau sirol. Os cynhelir hyn, mae'n rhaid i
asiantaethau ganolbwyntio'n wahanredol ac ar wahân ar gamfanteisio'n rhywiol ar blant er mwyn
i'r troseddau hyn gael eu nodi'n briodol ac yr ymchwilir iddynt yn ogystal ag adlewyrchu natur y
niwed a brofir gan blant y camfanteisir yn rhywiol arnynt.
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Diwallu anghenion grwpiau penodol o blant y camfanteisir yn rhywiol arnynt
17. Mae plant mewn gofal preswyl yn arbennig o agored i gamfanteisio rhywiol. Roedd nifer
o blant yr astudiaeth achos wedi cael eu hamlygu i gamfanteisio rhywiol gan rwydweithiau tra
mewn gofal. Mae lleoliadau y tu allan i'r ardal yn parhau i godi pryderon ac, mewn rhai achosion,
yn ychwanegu at y risgiau i blant. Rhaid rhoi’r gorau i ddefnyddio llety heb ei reoleiddio ar gyfer
pobl ifanc 16 ac 17 oed sydd wedi dioddef camfanteisio rhywiol neu sy’n wynebu risg uwch o
gamfanteisio’n rhywiol ar blant.
18. Mae profiadau camfanteisio rhywiol bechgyn a dynion ifanc yn cael eu deall yn llai ac yn aml
yn cael eu hanwybyddu. Roedd y defnydd o gyfryngau cymdeithasol ac apiau dyddio yn arbennig
o gyffredin ymhlith bechgyn a dynion ifanc ymhlith plant yr astudiaeth achos. Yn aml, roeddent
yn defnyddio llwyfannau o'r fath i archwilio eu cyfeiriadedd rhywiol ac yna'n cael eu hamlygu i
gyflawnwyr. Dylid dod o hyd i ffyrdd o nodi a darparu cymorth priodol wedi'i dargedu i ddynion
sy'n dioddef camfanteisio rhywiol, wrth gynnal a gwella gwasanaethau i ferched a grwpiau eraill.
19. Mae plant ag anableddau mewn mwy o berygl o gamfanteisio rhywiol. O’r plant a
gynhwyswyd yn sampl yr Ymchwiliad o brofiadau plant unigol ar draws y chwe maes (plant yr
astudiaeth achos), roedd gan draean anabledd. Mewn sawl enghraifft, nid oedd tystiolaeth neu
roedd dystiolaeth gyfyngedig fod yr asiantaethau wedi ystyried anabledd y plentyn wrth asesu’r
risg o gamfanteisio rhywiol yr oeddent yn ei wynebu, neu’r niwed yr oeddent eisoes wedi’i brofi.
20. Nid oedd ymatebion i rai plant o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig y camfanteisir yn
rhywiol arnynt yn sensitif yn ddiwylliannol. Amharwyd ar y gallu i ddarparu gwasanaethau
diwylliannol-benodol gan fethiant cyson heddluoedd i gofnodi ethnigrwydd dioddefwyr
camfanteisio’n rhywiol ar blant.

Cydnabod y plentyn fel y dioddefwr
21. Roedd sawl enghraifft o blant sy’n ddioddefwyr camfanteisio rhywiol yn cael eu cyhuddo
o droseddau ac o ganlyniad yn cael cofnodion troseddol pan oedd cyswllt anwahanadwy
rhwng cefndir eu troseddu a’u camfanteisio rhywiol. Mae trin plant fel troseddwyr o dan yr
amgylchiadau hyn yn fwy cythryblus byth o ystyried, yn rhy aml, nad oedd y rhai sy’n
cyflawni camfanteisio’n rhywiol ar blant yn cael eu hymchwilio na’u herlyn. Dylai'r heddlu ac
erlynyddion ystyried yn ofalus a yw er lles y cyhoedd i erlyn plant yn y sefyllfaoedd hyn.
22. Mae agweddau ac ymddygiad beio dioddefwyr yn cuddio difrifoldeb y troseddau a
gyflawnir yn erbyn plant. Roedd tystiolaeth bod plant yn cael eu disgrifio fel rhai sy'n
cydsynio i weithredoedd rhywiol a sawl achos o iaith beio'r dioddefwr yn y ffeiliau achos.
Mae defnyddio iaith o'r fath yn aml yn arwyddol o agweddau gwaelodol annerbyniol a
rhaid ei herio.

Asesu risg, amddiffyn rhag niwed a chanlyniadau i blant
23. Ni ddylid defnyddio asesiadau camfanteisio’n rhywiol ar blant sy’n sgorio risg ar sail
rifiadol yn unig. Os defnyddir asesiadau rhifiadol, rhaid iddynt bob amser cyd-fynd ag asesiad
proffesiynol cymwys sy'n archwilio ac yn cofnodi'r niwed y mae plentyn wedi'i brofi ac sy'n
ffurfio barn broffesiynol, gyfannol.
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24. Roedd y dull o nodi, asesu a rheoli’r risg o gamfanteisio rhywiol yn ddiffygiol mewn sawl
un o’r meysydd astudiaeth achos. Roedd asesiadau risg yn aml yn disgrifio plant fel rhai â ‘risg’
uchel neu ganolig o gamfanteisio rhywiol pan oeddent mewn gwirionedd eisoes wedi cael
eu niweidio ac angen ymyrraeth ar unwaith. Roedd y cyfuno o risg a niwed yn amlwg yn y
dystiolaeth yn ymwneud â phlant yr astudiaeth achos.
25. Mae'r offeryn asesu a baratowyd gan Uned Ymateb i Gamfanteisio'r Gweithgor Cenedlaethol
(NWG) ac a ddefnyddir yn Swydd Warwig, yn ogystal â'r awgrymiadau ymarferwyr yn y Canllaw
Ymarfer Cymru Gyfan, mewn cyferbyniad, yn dangos arfer asesu risg cyfannol.
26. Er bod rhai pobl ifanc y camfanteisir yn rhywiol arnynt yn cael cymorth, gan gynnwys
gwasanaethau therapiwtig arbenigol, ni chafodd rhai ymadawyr gofal a phlant hŷn 16 neu 17
oed gefnogaeth ddigonol.

Plant ar goll a chyfweliadau dychwelyd adref
27. Awgrymodd adroddiad ymchwiliol diweddar gan The Times bod, ers 2018, nifer anhysbys
o blant mewn perygl o gael eu cam-drin, rhai mor ifanc ag 11 oed, wedi mynd ar goll mwy na
55,000 o weithiau ym Mhrydain. Roedd mynd ar goll o'r cartref a'r ysgol hefyd yn nodwedd
ym mywydau bron pob un o blant yr astudiaeth achos yn yr ymchwiliad hwn.
28. Mae’n hanfodol bod ymateb yr heddlu i gyfnod o blentyn yn mynd ar goll yn amserol.
Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth, Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS; cyn 2017,
Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, HMIC) wedi canfod bod ymatebion yr heddlu
yn wael, yn annigonol neu fod angen eu gwella yn hanner yr ardaloedd astudiaethau achos.
Mae rhywfaint o welliant wedi ei nodi mewn dau o'r meysydd hyn ond dylai'r heddlu ddod o
hyd i blant coll cyn gynted â phosibl.
29. Er mwyn i gyfweliadau dychwelyd adref gyflawni eu diben o annog pobl i beidio â mynd ar
goll yn y dyfodol a nodi’r rhai a allai fod yn cyflawni camdriniaeth, mae’n hollbwysig eu bod yn
cael eu cynnal mewn modd sensitif ac amserol. Dylai'r wybodaeth a geisir cynnwys ble mae'r
plentyn wedi bod, gyda phwy yr oedd a beth roedden nhw yn ei wneud. Roedd perfformiad
yn amrywio yn ardaloedd yr astudiaethau achos o ran cyfran y cyfweliadau dychwelyd adref
a gynigiwyd ac a gymerwyd ac roedd yn aml yn annigonol, gan gynnwys ar gyfer plant a
leolwyd y tu allan i’r ardal (er bod rhai o’r problemau hyn wedi’u hachosi gan anawsterau
rhannu gwybodaeth rhwng yr heddlu ac awdurdodau lleoli).

Proffilio
30. Mae proffilio problemau yn golygu bod yr heddlu'n casglu gwybodaeth am gamfanteisio'n
rhywiol ar blant o wahanol asiantaethau i un lle. Fel yr eglurodd y Comisiynydd Plant yn 2013,
dylai proffil gynnwys data am faint o blant a phobl ifanc y camfanteisir yn rhywiol arnynt,
gwybodaeth am leoedd o bryder, a gwybodaeth am gangiau a rhwydweithiau, grwpiau ac
unigolion eraill sy’n cyflwyno risg o niwed rhywiol.
31. Er gwaethaf hyn, nid oedd gan yr un o'r heddluoedd yn ardaloedd yr astudiaethau achos
broffil cywir yn nodi darlun clir o'r rhwydweithiau sy'n camfanteisio'n rhywiol ar blant yn eu
hardal. Roedd proffiliau yn aml yn seiliedig ar ddata cyfyngedig, anghywir neu anghyflawn.
Cyfrannodd problemau gyda'r broses fflagio at y problemau hyn. Roedd methiannau eang i
gasglu data am ethnigrwydd cyflawnwyr a dioddefwyr yn ardaloedd yr astudiaethau achos.
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32. O ganlyniad, nid oedd gan yr un o’r heddluoedd nac awdurdodau lleol yn ardaloedd yr
astudiaethau achos ddealltwriaeth gywir o’r rhwydweithiau camfanteisio’n rhywiol ar blant yn
eu hardal.
33. Mae'r gwelliant o ran casglu a defnyddio data yn hollbwysig i’r ymateb i gamfanteisio’n
rhywiol ar blant os yw’r troseddau hyn i gael eu hymchwilio’n briodol a rhoi adnoddau
priodol iddynt.

Tarfu, ymchwilio ac erlyn
34. Mae tystiolaeth o ymchwil academaidd mai ymateb y system cyfiawnder troseddol i
gamfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau yw’r ffynhonnell anfodlonrwydd a nodir
amlaf ag ymatebion sefydliadol i gamfanteisio’n rhywiol ar blant.
35. Mae amrywiaeth o offer tarfu ar gael ond ni chânt eu defnyddio ddigon. Yr offeryn a
ddefnyddiwyd amlaf oedd yr hysbysiad rhybuddio am gipio plentyn ond roedd defnydd ar
draws ardaloedd yr astudiaethau achos yn amrywio ac yn ddiffygiol o ran cysondeb.
36. Roedd yna hefyd sawl enghraifft o gyflawnwyr a oedd wedi niweidio plant ond nad
oeddent wedi bod yn destun ymchwiliad nac aflonyddwch effeithiol. Prin oedd y dystiolaeth
o gyngor ymchwiliol cynnar yn cael ei geisio gan Wasanaeth Erlyn y Goron a nifer o achosion
lle na chafodd y troseddwyr eu herlyn. Mae israddio niwed i risg gan asiantaethau yn arwain
at ganlyniadau eang. Mae pwysigrwydd a difrifoldeb yr achosion hyn yn gostwng, gan leihau'r
cyfleoedd i ymchwilio i droseddwyr, tarfu arnynt a'u herlyn. Er gwaethaf proffil uwch sydd i’w
groesawu yn y blynyddoedd diwethaf, mae rhai o’r prosesau i nodi ac ymdrin â chamfanteisio’n
rhywiol ar blant wedi creu petruster sefydliadol i ymyrryd a chymryd y camau angenrheidiol i
amddiffyn plant a dal cyflawnwyr.
37. Mae cyflawnwyr sy'n camfanteisio’n rhywiol ar blant yn cyflawni troseddau difrifol a rhaid
gwneud mwy o ymdrech i’w herlyn yn effeithiol. Dylai’r gyfraith gydnabod difrifoldeb y math
penodol hwn o gamdriniaeth a’i effaith ar blant.

Gweithio mewn partneriaeth
38. Mae gweithio mewn partneriaeth rhwng y gwahanol asiantaethau sy'n ymwneud ag
amddiffyn plant rhag camfanteisio rhywiol yn gofyn am fwy na phresenoldeb mewn cyfarfodydd
aml-asiantaeth. Roedd rhai enghreifftiau cryf o waith partneriaeth gyda sefydliadau trydydd
sector. Fodd bynnag, roedd rhai o’r achosion plant unigol yn awgrymu y gallai gweithio mewn
partneriaeth wedi bod yn well.

Archwiliad, adolygiad a pherfformiad
39. Dylai adroddiadau arolygu cyhoeddedig fod yn ddigon manwl. Yn wahanol i HMICFRS,
nid yw’r Swyddfa Safonau mewn Addysg, Gwasanaethau Plant a Sgiliau (Ofsted) yn adrodd
ar nifer yr achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant neu achosion plant coll y mae’n eu
hadolygu. Mae adroddiadau diweddar Ofsted o ardaloedd yr astudiaethau achos yn cyfeirio'n
fras at gamfanteisio ar blant yn unig ac nid oes digon o ffocws ar y mater.796 Mae adroddiadau
cadarnhaol nad ydynt yn cynnwys sail dystiolaeth fanwl yn golygu ei bod yn anodd holi a
chymharu eu canfyddiadau â rhai adroddiadau eraill.
Gweler, er enghraifft, adroddiad Durham (Medi 2019, OFS012544) ac adroddiad Tower Hamlets (Mehefin 2019, LBT004243).
Mae sôn byr am gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn adroddiad Bryste (Medi 2018, OFS012547). Mewn cyferbyniad, mae
adroddiad Swydd Warwig (Gorffennaf 2017, OFS012549) yn cynnwys canfyddiadau manwl ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant.
796
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40. Nododd nifer o sefydliadau fod cael eu dewis fel maes astudiaeth achos wedi ysgogi
gweithgarwch gwella mewn perthynas â chamfanteisio’n rhywiol ar blant. Mae hyn i’w groesawu
ond mae hefyd yn codi cwestiynau am effeithiolrwydd adolygu mewnol, yn ogystal â chraffu
gan yr arolygiaethau.

L.2: Argymhellion
Mae’r Cadeirydd a’r Panel yn gwneud yr argymhellion a ganlyn, sy’n codi’n uniongyrchol o’r
ymchwiliad hwn.
Dylai llywodraeth y DU, llywodraeth Cymru, heddluoedd ac awdurdodau lleol Cymru a Lloegr
gyhoeddi eu hymateb i bob argymhelliad perthnasol, gan gynnwys yr amserlen dan sylw,
o fewn chwe mis i gyhoeddi’r adroddiad hwn.

Argymhelliad 1: Gwaethygu troseddau sy'n ymwneud â chamfanteisio'n
rhywiol ar blant
Dylai'r llywodraeth ddiwygio Deddf Dedfrydu 2020 i ddarparu ffactor gwaethygu gorfodol
wrth ddedfrydu yn achos cyflawni trosedd o dan Ran 1 o Ddeddf Troseddau Rhywiol 2003
sy'n ymwneud â phlentyn, pan (1) y camfanteisir ar y plentyn, (2) ystyr ‘camfanteisio’ yw bod
y plentyn wedi’i reoli, ei orfodi, ei drin neu ei dwyllo i weithgaredd rhywiol a (3) bod dau neu
fwy o bobl yn ymwneud â’r camfanteisio.

Argymhelliad 2: Pecyn Cymorth Tarfu ar Gamfanteisio ar Blant
Fel y cyfeirir ato yn ei Strategaeth Mynd i'r Afael â Cham-drin Plant yn Rhywiol, dylai'r llywodraeth
gyhoeddi fersiwn gwell o'i Phecyn Cymorth Amharu ar Gamfanteisio ar Blant cyn gynted â
phosibl. Rhaid i'r Pecyn Cymorth hwn:

• pennu mai elfen graidd y diffiniad o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yw bod plentyn wedi’i
reoli, ei orfodi, ei drin neu ei dwyllo i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol;
• cynnwys canllawiau penodol ar adeiladu proffiliau problemau effeithiol ar gyfer
camfanteisio’n rhywiol ar blant a chamfanteisio’n rhywiol ar blant drwy rwydweithiau,
fel y’u gwahanir i fathau eraill o gamfanteisio;
• nodi'n benodol y ffynonellau a'r mathau o ddata y dylai asiantaethau eu defnyddio
i adeiladu proffiliau problemau; a
• nodi pa mor aml y dylid diweddaru proffiliau problem.

Argymhelliad 3: Canllawiau'r Llywodraeth ar camfanteisio’n rhywiol ar blant
Dylai’r Adran Addysg adolygu a chyhoeddi fersiwn wedi’i diweddaru o’i chanllawiau ar
gamfanteisio’n rhywiol ar blant. Dylai'r diweddariad nodi mai elfen graidd y diffiniad o
gamfanteisio'n rhywiol ar blant yw bod plentyn yn cael ei reoli, ei orfodi, ei drin neu ei
dwyllo i weithgaredd rhywiol.
Dylai hefyd gynnwys gwybodaeth fanwl am:

• rôl y rhyngrwyd wrth gyflawni camfanteisio'n rhywiol ar blant; a
• sut i nodi ac ymateb i gamfanteisio’n rhywiol ar blant a gyflawnir gan rwydweithiau o
droseddwyr.
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Dylai Llywodraeth Cymru hefyd ddiweddaru ei chanllawiau ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant
er mwyn darparu gwybodaeth fanwl am sut i nodi ac ymateb i gamfanteisio’n rhywiol ar blant a
gyflawnir gan rwydweithiau o droseddwyr.

Argymhelliad 4: Categoreiddio risg a niwed
Dylai Llywodraeth Cymru hefyd ddiweddaru ei chanllawiau ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant
er mwyn darparu gwybodaeth fanwl am sut i nodi ac ymateb i gamfanteisio’n rhywiol ar blant a
gyflawnir gan rwydweithiau o droseddwyr.
Yn unol â hyn, dylai awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr sicrhau bod eu hasesiad o risg a
niwed yn eu galluogi i wahaniaethu’n gywir rhwng:

• plant sydd mewn perygl o brofi camfanteisio rhywiol;
• plant sy'n profi neu eisoes wedi profi camfanteisio rhywiol; a
• plant sydd wedi profi camfanteisio rhywiol ac sydd mewn perygl o brofi
camdriniaeth bellach.

Argymhelliad 5: Data camfanteisio’n rhywiol ar blant
Mae’n rhaid i heddluoedd ac awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr gasglu data ar bob achos o
gamfanteisio rhywiol hysbys neu a amheuir a chamfanteisio'n rhywiol ar blant gan rwydweithiau.
Dylid gwahanu’r data hyn oddi wrth setiau data eraill, gan gynnwys data ar gamdriniaeth plant yn
rhywiol, a chael eu dadagregu yn ôl rhyw, ethnigrwydd ac anabledd y dioddefwr a’r troseddwr.
Dylai'r data sydd wedi'i dadagregu hwn gael ei ddefnyddio gan heddluoedd i lywio proffilio
problemau a gweithgareddau i darfu ar droseddwyr ac ymchwilio iddynt. Dylai awdurdodau lleol
ystyried y data wedi'i dadagregu wrth gomisiynu gwasanaethau i blant.
Dylai Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru gymryd camau i sicrhau bod y data hwn yn cael
eu casglu a’u dadagregu mewn ffordd gyson a chywir gan heddluoedd ac awdurdodau lleol.

Argymhelliad 6: Lleoliadau heb eu rheoleiddio
Dylai’r Adran Addysg wahardd lleoli plant 16 a 17 oed sydd wedi profi camfanteisio rhywiol,
neu sy’n wynebu risg uwch o brofi camfanteisio rhywiol mewn lleoliadau annibynnol ac sy'n
rhannol annibynnol. Dylid gweithredu hyn heb unrhyw oedi.
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Atodiad 1
Trosolwg o'r broses a thystiolaeth a gasglwyd gan yr Ymchwiliad
1. Diffiniad o’r cwmpas
Roedd yr ymchwiliad i gamfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau cyfundrefnol
yn ymchwiliad thematig i ymatebion sefydliadol i gamfanteisio’n rhywiol ar blant gan
rwydweithiau cyfundrefnol.
Roedd cwmpas yr ymchwiliad fel a ganlyn:
“1. Bydd yr Ymchwiliad yn edrych ar natur ac ehangder, ac ymatebion sefydliadol i,
gamfanteisio'n rhywiol ar blant gan rwydweithiau cyfundrefnol yn cynnwys ymchwiliadau
achosion penodol ynghyd ag adolygiad o wybodaeth sydd ar gael o adroddiadau ac
adolygiadau wedi eu cyhoeddi a heb eu cyhoeddi, achosion llys, ac ymchwiliadau
blaenorol. Wrth wneud hynny bydd yr Ymchwiliad yn ystyried profiadau dioddefwyr a
goroeswyr camfanteisio'n rhywiol ar blant gan rwydweithiau cyfundrefnol.
2. Bydd yr Ymchwiliad yn edrych ar i ba raddau:
2.1. roedd plant oedd yn destun camfanteisio'n rhywiol ar blant yn hysbys i awdurdodau
lleol ac awdurdodau cyhoeddus eraill fel asiantaethau gorfodi'r gyfraith, ysgolion ac/neu'r
GIG;
2.2. roedd awdurdodau cyhoeddus perthnasol, yn gweithredu ar eu pennau eu hunain
neu gyda'i gilydd, wedi nodi'r risg o gamfanteisio'n rhywiol ar blant mewn cymunedau a
chymryd camau i'w atal;
2.3. roedd ymateb rhannau cyfansawdd y system cyfiawnder troseddol yn briodol mewn
achosion o gamfanteisio'n rhywiol ar blant;
2.4. mae argymhellion mewn adroddiadau ac adolygiadau blaenorol wedi eu gweithredu'n
effeithiol yn yr ystod eang o awdurdodau cyhoeddus perthnasol ar lefelau cenedlaethol a
lleol;
2.5. mae strategaethau effeithiol nawr wedi eu gweithredu i atal camfanteisio'n rhywiol ar
blant yn y dyfodol, ac i fonitro diogelwch plant bregus yn cynnwys plant ar goll;
2.6. mae'r fframwaith statudol a rheoleiddiol briodol yn berthnasol i gamfanteisio'n
rhywiol ar blant yn effeithiol o ran amddiffyn plant rhag camfanteisio'n rhywiol,
yn cynnwys parthed (i) cyfundrefnau trwyddedu tacsis ac eraill; a (ii) mathau eraill o
ymyrraeth nad yw'n droseddol megis y gyfundrefn gorchmynion atal sifil dan y
Ddeddf Troseddau Rhywiol 2003.”797
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Atodiad 1

2. Cyfranogwyr craidd a chynrychiolwyr cyfreithiol
Cwnsel i'r ymchwiliad hwn:
Henrietta Hill CF
Paul Livingston
Antonia Benfield
Ben Fullbrook

Cyfranogwyr craidd a’u cynrychiolwyr cyfreithiol:
CS-A2
Cyfreithiwr

Kim Harrison (Slater and Gordon)

Parents Against Child Exploitation (Pace)
Cwnsel

William Chapman

Cyfreithiwr

David Greenwood (Switalskis)

Margaret Oliver
Cwnsel

Christopher Jacobs

Cyfreithiwr

David Enright (Howe and Co Solicitors)

John Wedger
Cwnsel

Christopher Jacobs

Cyfreithiwr

David Enright (Howe and Co Solicitors)

Centre for Women’s Justice
Cwnsel

Caoilfhionn Gallagher CF a Mary-Rachel McCabe

Cyfreithiwr

Harriet Wistrich

Sarah Champion AS
Cyfreithiwr

Haafiz Suleman (Clifford Chance)

Heddlu Durham
Cwnsel

Alan Payne CF

Cyfreithiwr

Stephen Mooney (Evolve Legal Services)

Cyngor Sir Durham
Cwnsel

Steven Ford CF

Cyfreithiwr

Kamila Coulson-Patel (Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Sir Durham)

Heddlu De Cymru
Cwnsel

Alison Hewitt

Cyfreithiwr

Louise Emmitt (Gwasanaethau Cyfreithiol ar y Cyd Heddlu De Cymru a
Gwent)

Heddlu Swydd Warwig
Cwnsel

Samantha Leek CF

Cyfreithiwr

Katharine Grasby (Gwasanaethau Cyfreithiol Heddlu Swydd Warwig a
Gorllewin Mercia)
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Cyngor Sir Swydd Warwig
Cwnsel

Andrew Sharland CF

Cyfreithiwr

Victoria Gould (Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Sir Swydd Warwig)

Cyngor St Helens
Cwnsel

Rory Dunlop CF

Cyfreithiwr

Mark Fisher (Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor St Helens)

Comisiynydd yr Heddlu ar gyfer y Metropolis (Gwasanaeth yr Heddlu Metropolitanaidd)
Cwnsel

Christopher Butterfield

Cyfreithiwr

Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cyfreithiol Gwasanaeth yr Heddlu
Metropolitanaidd

Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain
Cwnsel

Cleo Perry CF ac Andrew Powell

Cyfreithiwr

Jill Bayley (Gwasanaethau Cyfreithiol Bwrdeistref Tower Hamlets yn
Llundain)

Heddlu Avon a Gwlad yr Haf
Cwnsel

Elliot Gold

Cyfreithiwr

Shahzad Hamid (Gwasanaethau Cyfreithiol Heddlu Avon a Gwlad yr Haf)

Cyngor Dinas Bryste
Cwnsel

Jane Rayson a Charlotte Baker

Cyfreithiwr

Nancy Rollason (Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Dinas Bryste)

Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC)
Cwnsel

James Berry

Cyfreithiwr

Craig Sutherland (Gwasanaethau Cyfreithiol Heddlu Dwyrain Canolbarth
Lloegr)

Y Swyddfa Gartref
Cwnsel

Sian Reeves

Cyfreithiwr

Daniel Rapport (Adran Gyfreithiol y Llywodraeth)

Ofsted
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Cwnsel

Mathew Gullick

Cyfreithiwr

Juliette Smith (Gwasanaethau Cyfreithiol Ofsted)

Atodiad 1

3. Tystiolaeth a dderbyniwyd gan yr Ymchwiliad
Nifer o ddatganiadau tystion a gasglwyd:
157
Sefydliadau ac unigolion yr anofnwyd ceisiadau am ddogfennau neu ddatganiadau tystion atynt:
Canolfan Angelou
Apna Haq
Ymddiriedolaeth Ariel
Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Plant Cyf (ADCS)
Heddlu Avon a Gwlad yr Haf
Barnardo's
Basis Yorkshire
Cyngor Dinas Bryste
Arolygiaeth Gofal Cymru
Y Comisiwn Ansawdd Gofal
Catch22
Centre for Women’s Justice
Y Ganolfan Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol (CSA Centre)
Changing Lives
Comisiynydd Plant Cymru
Cymdeithas y Plant
Comisiynydd yr Heddlu ar gyfer y Metropolis (Gwasanaeth yr Heddlu Metropolitanaidd)
Gwasanaeth Erlyn y Goron
CS-A2, cyfranogwr craidd
CS-A12, tyst achwynydd
CS-A317, tyst achwynydd
CS-A371, tyst achwynydd
CS-A372, tyst achwynydd
CS-A373, tyst achwynydd
CS-A435, tyst achwynydd
Yr Adran Addysg
Heddlu Durham
Cyngor Sir Durham
Partneriaeth Diogelu Plant Durham
Dr Ella Cockbain
Heddlu Essex (Prosiect Goldcrest)
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Sefydliadau ac unigolion yr anofnwyd ceisiadau am ddogfennau neu ddatganiadau tystion atynt:
Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig Cymru (EYST)
Heddlu Manceinion Fwyaf
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi a’r Gwasanaethau Tân ac Achub (HMICFRS)
Y Swyddfa Gartref
Independent Children’s Homes Association Ltd
Keeping Bristol Safe Partnership
Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain
Heddlu Glannau Mersi
Missing People
Mountain Healthcare Ltd (Oakwood Place)
Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA)
Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC)
Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC)
Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS)
Nazir Afzal
NWG Exploitation Response Unit
Ofsted
Parents Against Child Exploitation (Pace)
Pebbles Care
Proud Trust
Sarah Champion AS
Sikh Women’s Action Network (SWAN)
Dr Sophie Hallett
Heddlu De Cymru
St Giles Trust
Cyngor St Helens
Partneriaeth Diogelu Plant St Helens
SurvivorsUK
Partneriaeth Diogelu Plant Tower Hamlets
Cyngor Trafford
Voices from Care Cymru
Cyngor Sir Swydd Warwig
Heddlu Swydd Warwig
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Sefydliadau ac unigolion yr anofnwyd ceisiadau am ddogfennau neu ddatganiadau tystion atynt:
Bwrdd Diogelu Plant Swydd Warwig
Llywodraeth Cymru
Bwrdd Diogelu Plant Western Bay
Cyngor Wigan
Cyngor y Wirral

Bu’r Ymchwiliad hefyd yn ystyried ymchwil a gomisiynwyd i archwilio cymhellion
ac ymddygiadau troseddol y rhai sy’n camfanteisio’n rhywiol ar blant a oedd wedi’u
dyfarnu’n euog ochr yn ochr ag eraill.798
4. Datgeliad o ddogfennau
Cyfanswm y nifer o dudalennau a ddatgelwyd: 40,797

5. Gwrandawiadau cyhoeddus gan gynnwys gwrandawiadau rhagarweiniol
Gwrandawiadau rhagarweiniol
1

2 Mai 2019

2

15 Ionawr 2020

Gwrandawiadau cyhoeddus
Dyddiau 1–5

21 Medi–25 Medi 2020

Dyddiau 6-10

28 Medi–2 Hydref 2020

6. Rhestr o dystion
Cyfenw

Enw cyntaf

Teitl

Galwyd, darllenwyd,
crynhowyd
neu dygwyd

Diwrnod
gwrandawiad

CS-A12

Galwyd

2

CS-A371

Galwyd

2

CS-A317

Crynodeb

1

CS-A372

Crynodeb

1

CS-A373

Crynodeb

1

Beckett

Helen

Dr

Galwyd

2

Deon

Ian

Mr

Dygwyd

2

Hallett

Sophie

Dr

Galwyd

2

Taylor

Sheila

Ms

Galwyd

2

Deon

Ian

Mr

Dygwyd

2

Pearce

John

Mr

Galwyd

3

Banks

Michael

Mr

Galwyd

3

798

An explorative study on perpetrators of child sexual exploitation convicted alongside others, Mai 2020, pp58–64
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Cyfenw

Enw cyntaf

Teitl

Galwyd, darllenwyd,
crynhowyd
neu dygwyd

Diwrnod
gwrandawiad

Orford

David

Dirprwy Brif Gwnstabl

Galwyd

3

Ashton

David

Ditectif Uwch-arolygydd

Dygwyd

3

Green

Adrian

Mr

Dygwyd

3

Quinn

Amanda

Ms

Dygwyd

3

Seebohm

Laura

Ms

Dygwyd

3

Thomas

Julie

Ms

Galwyd

4

Richards

Daniel

Prif Gwnstabl Cynorthwyol

Galwyd

4

Rees

Damien

Mr

Dygwyd

4

Khan

Shehla

Dr

Dygwyd

4

Maal

Joanna

Ms

Dygwyd

4

Jarrett

Andrew

Mr

Dygwyd

4

Holland

Sally

Yr Athro

Dygwyd

4

Galwyd

5

CS-A2
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Minns

Nigel

Mr

Galwyd

5

Bryn

Peter

Ditectif Uwch-arolygydd

Galwyd

5

Coleridge-Smith

Elaine

Ms

Dygwyd

5

English

Lawrence

Mr

Dygwyd

5

McKenna

Vikki

Ms

Galwyd

6

Leivers

Jim

Mr

Galwyd

6

Critchley

Ian David

Prif Gwnstabl Cynorthwyol

Galwyd

6

O’Brien

Sarah

Yr Athro

Dygwyd

6

Carr

Sally

Ms

Dygwyd

6

Ainsworth

Paul

Mr

Dygwyd

6

Bottomly

Martin

Mr

Dygwyd

6

Hardman

Jacqui

Ms

Dygwyd

6

Baldwin

Richard

Mr

Galwyd

6

Williams

Sue

Ms

Galwyd

7

Jones

Debbie

Ms

Dygwyd

7

Jones

Evan

Mr

Dygwyd

7

Thomas

Gary

Mr

Dygwyd

7

James

Ann

Ms

Galwyd

8

White

William

Prif Uwch-arolygydd

Galwyd

8

Naylor

Amanda

Ms

Galwyd

8

Cullen

Stephen

Prif Gwnstabl Cynorthwyol

Dygwyd

8

Powell

Ivan

Mr

Dygwyd

8
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Cyfenw

Enw cyntaf

Teitl

Galwyd, darllenwyd,
crynhowyd
neu dygwyd

Diwrnod
gwrandawiad

Scott

Rachael

Ms

Dygwyd

8

Papaleontiou

Christian

Mr

Galwyd

9

Langdale

Sophie

Ms

Galwyd

9

Heaney

Albert

Mr

Galwyd

9

Ghaffar

Wendy

Ms

Galwyd

9

Stanley

Yvette

Ms

Galwyd

9

Benneyworth

Rosie

Dr

Galwyd

9

Alexander

Simon

Mr

Galwyd

9

Riley

Katherine

Ms

Galwyd

9

McGill

Gregor

Mr

Galwyd

10

Gibbons

Gill

Ms

Galwyd

10

Ahmed

Zlakha

Ms

Galwyd

10

Lewis

Rosie

Ms

Galwyd

10

English

Lawrence

Mr

Dygwyd

10

Cockbain

Ella

Dr

Dygwyd

10

Beckett

Helen

Dr

Dygwyd

10

Scott

Rachael

Ms

Dygwyd

10

Riley

Katherine

Ms

Dygwyd

10

Afzal

Nazir

Mr

Dygwyd

10

Wistrich

Harriet

Ms

Dygwyd

10

7. Gorchmynion cyfyngu
Ar 23 Mawrth 2018, cyhoeddodd y Cadeirydd orchymyn cyfyngu wedi'i ddiweddaru o dan
adran 19(2)(b) o Ddeddf Ymchwiliadau 2005, gan ganiatáu anhysbysrwydd cyffredinol i'r
holl gyfranogwyr craidd sy'n honni eu bod yn ddioddefwr a goroeswr troseddau rhywiol
(cyfeirir atynt fel 'cyfranogwyr craidd achwynwyr'). Roedd y gorchymyn yn gwahardd
(i) datgelu neu gyhoeddi unrhyw wybodaeth sy'n adnabod, yn enwi neu'n rhoi cyfeiriad
achwynydd sy'n gyfranogwr craidd a (ii) datgelu neu gyhoeddi unrhyw ddelwedd lonydd
neu symudol o gyfranogwr craidd achwynydd. Roedd y gorchymyn yn golygu bod unrhyw
gyfranogwr craidd sy'n achwynwr yn yr ymchwiliad hwn yn cael bod yn ddienw, oni bai
nad oedd yn dymuno aros yn ddienw.
Ar 17 Medi 2020, cyhoeddodd y Cadeirydd orchymyn cyfyngu o dan adran 19 o Ddeddf
Ymchwiliadau 2005 i wahardd datgelu neu gyhoeddi enw unrhyw unigolyn y mae ei
hunaniaeth wedi’i olygu neu ei seiffro gan yr Ymchwiliad, ac unrhyw wybodaeth a gafodd
ei golygu fel un amherthnasol a sensitif, mewn perthynas â'r ymchwiliad hwn ac y
cyfeiriwyd ati yn ystod y dystiolaeth a gyflwynwyd yn ystod trafodion yr Ymchwiliad.799

799

Gorchymyn cyfyngiad 17 Medi 2020
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Ar 22 Medi 2020, cyhoeddodd y Cadeirydd orchymyn cyfyngu o dan adran 19 o Ddeddf
Ymchwiliadau 2005 i wahardd datgelu neu gyhoeddi gwybodaeth sy’n gallu adnabod
CS-A371 fel y nodir ym mharagraff 2(a) o’r Gorchymyn.800
Ar 22 Medi 2020, cyhoeddodd y Cadeirydd orchymyn cyfyngu o dan adran 19 o Ddeddf
Ymchwiliadau 2005 i wahardd datgelu neu gyhoeddi gwybodaeth sy’n gallu adnabod
CS-A12 fel y nodir ym mharagraff 2(a) o’r Gorchymyn.801
Ar 16 Hydref 2020, cyhoeddodd y Cadeirydd orchymyn cyfyngu o dan adran 19 o Ddeddf
Ymchwiliadau 2005 i wahardd datgelu neu gyhoeddi gwybodaeth sy’n gallu adnabod CS-A1
fel y nodir ym mharagraff 2 o’r Gorchymyn.802
Ar 21 Hydref 2020, cyhoeddodd y Cadeirydd orchymyn cyfyngu o dan adran 19 o Ddeddf
Ymchwiliadau 2005 i wahardd datgelu neu gyhoeddi gwybodaeth sy’n gallu adnabod CS-B12
fel y nodir ym mharagraff 2 o’r Gorchymyn.803
Ar 21 Hydref 2020, cyhoeddodd y Cadeirydd orchymyn cyfyngu o dan adran 19 o Ddeddf
Ymchwiliadau 2005 i wahardd datgelu neu gyhoeddi gwybodaeth sy’n gallu adnabod
CS-A161 fel y nodir ym mharagraff 2 o’r Gorchymyn.804
Ar 21 Hydref 2020, cyhoeddodd y Cadeirydd orchymyn cyfyngu o dan adran 19 o Ddeddf
Ymchwiliadau 2005 i wahardd datgelu neu gyhoeddi gwybodaeth sy’n gallu adnabod
“Ysgol/Coleg A” fel y nodir ym mharagraff 2 o’r Gorchymyn.805
8. Darlledu
Cyfarwyddodd y Cadeirydd y byddai'r trafodion yn cael eu darlledu, fel sydd wedi digwydd
mewn perthynas â gwrandawiadau cyhoeddus mewn ymchwiliadau eraill.
9. Golygiadau a seiffro
Cafodd y deunydd a gasglwyd ar gyfer y cam hwn o'r ymchwiliad ei olygu a, lle bo'n briodol,
defnyddiwyd seiffrau, yn unol â Phrotocol yr Ymchwiliad ar Olygu Dogfennau (y Protocol).806
Roedd hyn yn golygu (yn unol ag Atodiad A y Protocol), er enghraifft, yn absenoldeb caniatâd
penodol i’r gwrthwyneb, bod hunaniaeth achwynwyr a dioddefwyr a goroeswyr cam-drin
plant yn rhywiol a phlant eraill yn cael eu golygu ac os oedd yr Ymchwiliad o’r farn bod eu
hunaniaeth yn ymddangos i fod yn ddigon perthnasol i'r ymchwiliad cymhwyswyd seiffr.
Yn unol â’r Protocol, nid oedd enwau unigolion a gafwyd yn euog o gam-drin plant yn rhywiol
(gan gynnwys y rhai sydd wedi derbyn rhybudd gan yr heddlu am droseddau’n ymwneud â
cham-drin plant yn rhywiol) yn cael eu golygu’n gyffredinol oni bai y byddai enwi’r unigolyn
yn creu perygl o adnabod y dioddefwr, ac os felly byddai seiffro yn cael ei gymhwyso.
Mae’r Protocol hefyd yn mynd i’r afael â’r sefyllfa mewn perthynas ag unigolion sydd wedi’u
cyhuddo, ond heb eu collfarnu, o gam-drin plant yn rhywiol neu gam-drin corfforol arall yn
erbyn plentyn, ac yn darparu y dylid golygu eu hunaniaeth a defnyddio seiffr. Fodd bynnag,
pan fo’r honiadau yn erbyn unigolyn mor hysbys fel na fyddai unrhyw ddiben ystyrlon i’r
Gorchymyn cyfyngiad 22 Medi 2020
Gorchymyn cyfyngiad 22 Medi 2020
802
Gorchymyn cyfyngiad 16 Hydref 2020; Gorchymyn cyfyngiad 16 Hydref 2020
803
Gorchymyn cyfyngiad 21 Hydref 2020
804
Gorchymyn cyfyngiad 21 Hydref 2020
805
Gorchymyn cyfyngiad 21 Hydref 2020
806
Protocol yr Ymchwiliad ar Olygu Dogfennau (fersiwn 3)
800
801
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golygu (er enghraifft pan fo enw’r unigolyn wedi’i gyhoeddi yn y cyfryngau rheoleiddiedig
mewn cysylltiad â honiadau o gam-drin), mae’r Protocol yn darparu y gall yr Ymchwiliad
benderfynu peidio â golygu eu hunaniaeth.
Yn olaf, mae’r Protocol yn cydnabod, er na fydd yr Ymchwiliad yn gwahaniaethu fel mater
o drefn rhwng unigolion y gwyddys neu y credir eu bod wedi marw a’r rhai sy’n fyw neu
y credir eu bod yn fyw, y gallai’r Ymchwiliad gymryd y ffaith bod unigolyn wedi marw i
ystyriaeth wrth ystyried a ddylid defnyddio golygiadau mewn achos penodol ai peidio.
Mae'r Protocol yn rhagweld y gall fod yn angenrheidiol i gyfranogwyr craidd fod yn
ymwybodol o hunaniaeth unigolion y mae eu hunaniaeth wedi'i olygu ac y mae seiffr
wedi'i gymhwyso mewn perthynas â hwy, os yw hyn yn berthnasol i'w diddordeb yn
yr ymchwiliad.
10. Llythyrau rhybuddio
Mae Rheol 13 o Reolau'r Ymchwiliad 2006 yn darparu:
“(1) Gall y cadeirydd anfon llythyr rhybuddio at unrhyw berson –
a. y mae'n ystyried y gallai fod, neu a fu, yn destun beirniadaeth yn achos yr
ymchwiliad; neu
b. am bwy y gellir casglu beirniadaeth o dystiolaeth a roddwyd yn ystod trafodion
yr ymchwiliad; neu
c. a all fod yn destun beirniadaeth yn yr adroddiad, neu unrhyw adroddiad interim.
(2) Caiff derbynnydd llythyr rhybuddio ei ddatgelu i’w gynrychiolydd cyfreithiol
cydnabyddedig.
(3) Rhaid i’r panel ymchwilio beidio â chynnwys unrhyw feirniadaeth benodol neu
arwyddocaol o berson yn yr adroddiad, nac mewn unrhyw adroddiad interim,
oni bai –
a. bod y cadeirydd wedi anfon llythyr rhybuddio at y person hwnnw; a
b. bod y person wedi cael cyfle rhesymol i ymateb i’r llythyr rhybuddio.”
Yn unol â rheol 13, anfonwyd llythyrau rhybuddio fel y bo’n briodol at y rhai a oedd yn dod
o dan ddarpariaethau rheol 13 ac ystyriodd y Cadeirydd a’r Panel yr ymatebion i’r llythyrau
hynny cyn cwblhau’r adroddiad.
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ACC

Prif Gwnstabl Cynorthwyol

ADHD

Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd

BASE

Barnardo’s Against Sexual Exploitation

CAMHS

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Rhai yn eu Harddegau

CASH

Atal cenhedlu a iechyd rhywiol

CAWN

Hysbysiad Rhybuddio Herwgydio Plentyn

CCE

Camfanteisio Troseddol ar Blant

CEVT

Traciwr Agored i Gamfanteisio ar Blant

CSAE

Cam-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio arnynt

CSE

Camfanteisio’n rhywiol ar blant

CSEN

Camfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau

CP-IS

Diogelu Plant - Rhannu Gwybodaeth

CQC

Y Comisiwn Ansawdd Gofal

CYPMHS

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

DCC

Dirprwy Brif Gwnstabl

EFRH

Risg a niwed y tu allan i'r teulu

EIA

Cyngor ymchwilio cynnar

ERASE

Addysgu a Chodi Ymwybyddiaeth o Gamfanteisio'n Rhywiol

GDPR

Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data

HMIC

Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi

HMICFRS

Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi a’r Gwasanaethau Tân ac Achub

LSCB

Bwrdd lleol diogelu plant

LSCP

Partneriaeth lleol diogelu plant

MACE

Cam-drin plant amlasiantaethol

MASH

Canolfan ddiogelu amlasiantaethol

NAIRA

Dim risg uniongyrchol eglur (absennol)

NCA

Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol

NVAP

Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar unigolion Agored i Niwed

Rhwydwaith NWG

Rhwydwaith y Gweithgor Cenedlaethol

Pace

Rhieni yn Erbyn Camfanteisio ar Blant
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PTSD

Anhwylder straen wedi trawma

Uned RASSO

Unedau Treisio a Throseddau Rhywiol Difrifol

RHI

Cyfweliad dychwelyd adref

AAAA

Anghenion addysgol arbennig ac anableddau

SERAF

Fframwaith Asesu Risg Camfanteisio’n Rhywiol

SHPO

Gorchymyn Atal Niwed Rhywiol

SRO

Gorchymyn Risg Rhywiol

TRAP

Proffil Asesiad Risg Topaz
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Cyd-destun hanesyddol a chyfreithiol
Lloegr
Cyn-2009: o buteindra plant i gamfanteisio
1. Dechreuodd dealltwriaeth o gamfanteisio'n rhywiol ar blant ddod i'r amlwg yn gynnar yn y
1990au. Ym 1994, sefydlodd Barnardo's y rhaglen gyntaf y Deyrnas Unedig ar gamfanteisio’n
rhywiol ar blant yn Bradford. Dechreuodd fel prosiect peilot yn gweithio gyda “plant sy'n
buteiniaid”, fel y’u gelwid bryd hynny. Adroddodd Ms Kay Kelly, a fu’n gweithio i Brosiect
Bradford (rhaglen camfanteisio’n rhywiol ar blant) am 12 mlynedd, yn 2014 nad oedd realiti’r
broblem yn cael ei gydnabod yn y blynyddoedd cynnar. Nid oedd pobl ifanc yn cael eu
hystyried yn ddioddefwyr ond yn cael eu trin fel troseddwyr, fel puteiniaid. Roedd hyn
er gwaethaf y ffaith eu bod o dan yr oedran caniatâd cyfreithiol.807
2. Roedd hyn yn cyd-fynd â gwerthfawrogiad cynyddol o'r ffenomen o ferched yn eu
harddegau yn arbennig yn rhedeg i ffwrdd ac yn ymwneud â phuteindra. Er enghraifft,
adroddwyd hyn gan wasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Nottingham yn 1991.
Roedd hefyd yn ffocws i'r Gynghrair dros Ddileu Pimpio (a elwir bellach yn Rhieni yn erbyn
Camfanteisio ar Blant) a sefydlwyd yng Ngorllewin Swydd Efrog ym 1996. Rhwng 1996 a
1998 , gwnaed gwaith pellach gan Gyngor Sir Nottingham, a oedd yn cynnwys cynhyrchu
canllawiau ym 1997 yn nodi bod pob plentyn sy’n ymwneud â phuteindra yn “dioddef o
gamfanteisio’n rhywiol arnynt ac yn wynebu risg corfforol, emosiynol a rhywiol”, gan bwysleisio’r
angen am asesiad.808
3. Rhwng 1989 a 1995, rhoddwyd bron i 4,000 o rybuddion heddlu i blant rhwng 10 a 18
oed am droseddau’n ymwneud â phuteindra, gyda’r rhan fwyaf yn cael eu rhoi i rai rhwng
14 a 18 oed.809
4. Cyhoeddwyd canllawiau statudol atodol i Working Together to Safeguard Children
(1999) gan yr Adran Iechyd yn 2000, o'r enw Safeguarding Children Involved in Prostitution.
Esboniodd hwn y dylai prif ymdrech gorfodi’r gyfraith mewn achosion o’r fath fod ar
gymryd camau yn erbyn y rhai a oedd yn gorfodi neu’n cam-drin plant ac y dylai plant sy’n
ymwneud â phuteindra gael eu trin “yn bennaf fel dioddefwyr camdriniaeth”.810 Roedd yn
gwneud cysylltiadau rhwng plant yn mynd ar goll ac yn ymwneud â phuteindra a thynnodd
sylw arbennig at risgiau uwch i blant mewn gofal a oedd yn mynd ar goll a'r rhai sy'n gadael
gofal. Fodd bynnag, gallai plant y camfanteisir yn rhywiol arnynt gael eu herlyn o hyd. O dan
yr amgylchiadau hyn, roedd y canllawiau atodol yn argymell bod plant yn cael eu prosesu
Independent Inquiry into Child Sexual Exploitation in Rotherham 1997–2013, Alexis Jay OBE, Awst 2014, Atodiad 4,
NAP000053
808
Children in Need – Children Involved in Prostitution, Cyngor Swydd Nottingham, 1996, NSC000054; Nottinghamshire Area
Child Protection Committee – Child Protection Procedures, Cyngor Swydd Nottingham, Ebrill 1997, NTP001474; An Evaluation
of the Effectiveness of a Multi-Disciplinary Approach in Providing Appropriate Services for Children Involved in Prostitution, Sue
Gregory, Mai 1998, NSC001642
809
‘Child Sexual Exploitation’ in South-East Wales: problems and solutions from the perspectives of young people and professionals,
Dr Sophie Hallett, Gorffennaf 2013, INQ006086_020-023
810
Safeguarding Children Involved in Prostitution, Yr Adran Iechyd, 2000, INQ006262_006
807
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drwy’r system cyfiawnder troseddol yn yr un modd â throseddwyr ifanc eraill – ar ôl i’r
ymarferwyr dan sylw fodloni eu hunain nad oedd y person ifanc yn cael ei orfodi i buteindra
gan rywun arall.811
5. Ym mis Rhagfyr 2000, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref gyllid o dan ei Rhaglen Gostwng
Troseddu (CRP) ar gyfer 11 o brosiectau aml-asiantaeth gyda’r nod o leihau nifer y plant
a menywod sy’n ymwneud â phuteindra, lleihau trosedd ac anhrefn sy’n gysylltiedig â
phuteindra ar y stryd a darganfod pa ymyriadau a helpodd fenywod i adael puteindra.
Cyhoeddwyd gwerthusiad o’r prosiectau yn 2004.812 O ran camfanteisio ar blant, roedd
ei argymhellion yn cynnwys: mwy o gyfranogiad gan yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y
Goron, mynd i’r afael â’r diffyg erlyniadau dynion am gam-drin pobl ifanc a gweithio i
annog adnabyddiaeth gynnar o blant mewn perygl er mwyn caniatáu i waith ataliol a
dargyfeiriol gael ei wneud.
6. Disodlodd Deddf Troseddau Rhywiol 2003 gyfreithiau troseddau rhywiol hŷn gyda
geiriad mwy penodol ac eglur. Roedd yn amodi nad yw plentyn o dan 13 oed yn gallu
cydsynio i gyfathrach rywiol, yn ailddiffinio ymosodiad rhywiol ac roedd yn darparu ar
gyfer gorchmynion amddiffyn troseddau rhywiol (gorchmynion atal niwed rhywiol bellach)
a gorchmynion niwed rhywiol. Creodd hefyd droseddau camfanteisio rhywiol, gan gynnwys
trefnu neu hwyluso cyflawni trosedd rhywiol yn erbyn plentyn, talu am wasanaethau
rhywiol plentyn, achosi neu annog camfanteisio rhywiol ar blentyn, trefnu neu hwyluso
camfanteisio rhywiol ar blentyn a rheoli plentyn sy’n destun camfanteisio rhywiol.813
7. Erbyn 2010, yn ogystal â phrosiectau lleihau trosedd y Swyddfa Gartref, roedd y broblem
o gamfanteisio’n rhywiol ar blant wedi dod yn fwy gweladwy.
7.1. Yn 2002, cyhoeddodd Biwro Cenedlaethol y Plant, gan weithio gyda'r Gymdeithas
Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC), astudiaeth yn archwilio profiadau
55 o fenywod ifanc a oedd wedi dioddef camfanteisio’n rhywiol.814
7.2. Yn 2003, diflannodd merch ifanc yn ei harddegau, Ms Charlene Downes, yn
Blackpool. Y gred oedd ei bod wedi dioddef camfanteisio rhywiol a’i lladd gan ei
chamdrinwyr. Datgelodd ymchwiliad dilynol gamdriniaeth rhywiol endemig yn y
dref a sefydlwyd Project Awaken a oedd yn cynnwys gweithwyr proffesiynol o'r
meysydd trwyddedu, gwasanaethau cymdeithasol, addysg a'r heddlu.815
7.3. Hefyd yn 2003, fe wnaeth yr heddlu yn Keighley, Gorllewin Swydd Efrog, gyfweld
33 o ferched rhwng 13 ac 17 oed. Roedd hyd at 50 o ddynion yn cael eu hamau o fod
yn rhan o'r camfanteisio arnynt. Dygwyd cyhuddiadau yn erbyn deg dyn a chafwyd
dau yn euog. Roedd mamau rhai plant 12 a 13 oed wedi mynd at eu AS lleol, Ms Anne
Cryer, i ofyn am help oherwydd bod gangiau o ddynion Asiaidd yn eu 20au a 30au yn
camfanteisio ar eu plant. Dechreuodd yr AS ymgyrchu i'r heddlu a gofal cymdeithasol
plant weithredu.
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7.4. Yn 2005, cyhoeddodd y Gynghrair ar gyfer Dileu Pimpio gyfres o adroddiadau yn
tynnu sylw at sefyllfa plant sy'n dioddef camfanteisio rhywiol a'u rhieni ac ymgyrchu am
gamau i ddod â hynny i ben.816
7.5. Yn 2006, roedd erlyniad yn Blackpool o bedwar dyn am dreisio merch 16 oed.
Rhoddwyd alcohol i'r dioddefwr a ffrind mewn bwyty Indiaidd cyn cael eu cludo i atig
ac ymosod arnynt. Dywedodd un dioddefwr iddi gael ei cham-drin gan bedwar dyn.
Cafwyd dau ddyn yn euog.
7.6. Yn 2007, cafodd 20 o ddynion eu harestio a 3 eu cyhuddo o dreisio mewn
perthynas â meithrin perthynas amhriodol a cham-drin 20 o ferched yn ardal Oldham.
Sicrhawyd dwy gollfarn am herwgipio.
7.7. Yn 2010, cafwyd 5 dyn yn euog o droseddau rhyw yn erbyn merched 12 i 16
oed yn Rotherham. Dechreuodd Mr Andrew Norfolk, newyddiadurwr, ar yr hyn a
fyddai'n dod yn ymchwiliad pedair blynedd i honiadau o feithrin perthynas amhriodol a
chamfanteisio rhywiol yn Rotherham a threfi eraill, gan gyflawnwyr Asiaidd yn bennaf.
Cyhoeddwyd ei ddarn ymchwiliol cyntaf yn 2011.

2010–16: ymwybyddiaeth gynyddol o gamfanteisio’n rhywiol ar blant
8. Rhwng 2010 a 2016, cafwyd amryw o erlyniadau proffil uchel yn ymwneud â
chamfanteisio’n rhywiol ar blant. Roedd y rhain yn cynnwys:
• Ymgyrch Lakeland (2008–10): cafwyd tri dyn yn euog am gamfanteisio’n rhywiol
ar blant yng Nghernyw; credwyd eu bod yn camfanteisio'n rhywiol ar tua 30 o
ferched ifanc;
• Ymgyrch Retriever (Tachwedd 2010): cafwyd 11 o ddynion yn euog o droseddau yn
ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar blant yn Swydd Derby;
• Ymgyrch Chalice (Mai 2011): methiant achos yn ymwneud â throseddau masnachu
mewn plant a chamfanteisio yn Telford;
• Ymgyrch Span (Mai 2012): collfarnau dynion o Rochdale ac Oldham, gan gynnwys
mewn perthynas â gweithgaredd rhywiol gyda phlentyn a masnachu mewn pobl at
ddibenion puteindra/masnachu;
• Ymgyrch Bullfinch (Mehefin 2013): achos camfanteisio’n rhywiol ar blant yn Rhydychen
yn arwain at euogfarnau am dreisio plentyn o dan 13 oed a masnachu mewn pobl;
• Ymgyrch Erle (2014 -15): collfarnu 10 dyn mewn perthynas â chylch cam-drin plant yn
rhywiol yn Peterborough;
• Ymgyrch Brooke (2014): cafwyd 13 o ddynion yn euog o gamfanteisio’n rhywiol ar
blant ym Mryste;
• Ymgyrch Doublet (Chwefror 2016): collfarnwyd 10 dyn am droseddau yn ymwneud â
chamfanteisio’n rhywiol ar blant a ddigwyddodd yn Rochdale rhwng 2004 a 2008 yn
erbyn dioddefwyr a goroeswyr rhwng 13 a 23 oed;
• Ymgyrch Clover (2015–17): 21 o bobl, gan gynnwys dwy fenyw, wedi’u dyfarnu’n
euog ar ôl pedwar achos o droseddau lluosog, gan gynnwys treisio, carcharu ar gam a
chyfathrach rywiol â phlant o dan 13 oed yn Rotherham;

816

162

Independent Inquiry into Child Sexual Exploitation in Rotherham 1997–2013, Alexis Jay OBE, Awst 2014, NAP000053_136-137

Atodiad 3

• Ymgyrch Sanctuary (2014–17): 17 o ddynion ac un fenyw yn euog o gamfanteisio’n
rhywiol ar ferched yn Newcastle ac wedi’u dedfrydu i rhwng 4 ac 20 mlynedd o
garchar; ac
• yn 2019, cafwyd 9 o ddynion yn euog o gamfanteisio’n rhywiol ar ferched yn Bradford,
a chafodd 7 ohonynt ddedfrydau carchar o rhwng 17 ac 20 mlynedd.
9. Ym mis Awst 2009, cyhoeddodd yr Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd ganllawiau
statudol, Diogelu Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol.817 Darparodd y canllawiau
hyn ddiffiniad o gamfanteisio’n rhywiol ar blant am y tro cyntaf. Nodwyd egwyddorion
arweiniol allweddol ar gyfer sut y dylai cyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill fynd i’r afael
â chamfanteisio’n rhywiol ar blant (er enghraifft, yr angen am ddull sy’n canolbwyntio ar y
plentyn, bod yn rhagweithiol wrth fynd i’r afael â’r broblem a’r angen am ddull integredig).
10. Ym mis Ionawr 2011, cyhoeddodd Barnardo’s ei adroddiad ar gamfanteisio’n rhywiol
ar blant, Puppet on a string: The urgent need to cut children free from sexual exploitation, a
gofnododd bryder bod camfanteisio’n rhywiol ar blant yn gyffredin, ond gan nodi ei bod yn
anodd iawn dweud faint o blant a phobl ifanc sy'n dioddef camfanteisio yn y Deyrnas Unedig
oherwydd bod natur gudd y mater yn ei gwneud yn anodd ei nodi.818 Sylwodd Barnardo’s
nad oedd ymarferwyr yn aml yn cydnabod camfanteisio’n rhywiol ar blant, ac yn aml nid
oedd pobl ifanc yn cydnabod eu bod wedi dioddef camfanteisio.
11. Ym mis Tachwedd 2011, cyhoeddodd yr Adran Addysg Tackling Child Sexual Exploitation:
Action Plan yn sgil Ymgyrch Receiver ac Ymgyrch Chalice. Rhan bwysig o’r cynllun
gweithredu hwn oedd addysgu plant a phobl ifanc, a’u rhieni, am risgiau camfanteisio’n
rhywiol ar blant a sut i fynd i’r afael â nhw. Roedd yr adroddiad yn ystyried y cysylltiad
rhwng plant yn mynd ar goll a rhedeg i ffwrdd a chamfanteisio’n rhywiol ar blant. Yn ogystal,
nododd bryder y gallai diffyg adroddiadau o achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant fod
oherwydd nad yw pobl yn chwilio amdano nac yn rhoi gwybod amdano.819
12. Ym mis Mehefin 2013, cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Cartref adroddiad hir a ganfu
dystiolaeth fod camfanteisio’n rhywiol ar blant yn fath “arbenigol” o gam-drin yr oedd plant
hŷn yn arbennig o agored iddo.820 Canfu’r adroddiad fod y rhai sy’n ymwneud ag amddiffyn
plant yn fwy cyfarwydd ag ymdrin ag achosion o gam-drin teuluol ac felly roedd gweithwyr
proffesiynol yn aml yn methu ag adnabod camfanteisio’n rhywiol ar blant yn lleol fel ffurf o
gam-drin. Nid oeddent felly’n gallu “uno gwahanol ddarnau’r pos” er mwyn creu darlun clir o’r
hyn oedd yn digwydd.821 Daeth y Pwyllgor Materion Cartref i’r casgliad hefyd y bu methiant
diwylliannol ac agweddol mewn perthynas â chamfanteisio’n rhywiol ar blant. Roedd gormod
o weithwyr proffesiynol yn cyfeirio at ddioddefwyr a goroeswyr fel bod yn “anfoesol”,
yn cymryd rhan mewn “ymddygiad peryglus” neu wedi “cydsynio” i weithgaredd rhywiol.822
Gwelwyd bod gweithwyr proffesiynol yn brin o dosturi ac roedd asiantaethau'n methu â
chydweithio'n effeithiol. Roedd arwyddion rhybudd cynnar yn aml yn mynd heb i neb sylwi –
roedd meithrin perthynas amhriodol yn digwydd yn aml mewn lleoliadau anffurfiol fel parciau,
strydoedd, bwytai a swyddfeydd tacsis. Pwysleisiwyd rôl bwysig y sector gwirfoddol.823
Diogelu Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio’n Rhywiol: Canllaw atodol i Gydweithio i Ddiogelu Plant, Yr Adran Plant, Ysgolion a
Theuluoedd, Awst 2009, INQ006284
818
Puppet on a string: The urgent need to cut children free from sexual exploitation, Barnardo’s, 1 Ionawr 2011, NAP000031
819
Tackling Child Sexual Exploitation: Action Plan, Yr Adran Addysg, Tachwedd 2011, INQ006499
820
Child sexual exploitation and the response to localised grooming, Pwyllgor Materion Cartref Tŷ’r Cyffredin, 5 Mehefin 2013,
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Bu’r Pwyllgor Materion Cartref hefyd yn ystyried canfyddiad eang bod mwyafrif y
cyflawnwyr o dras Asiaidd, Asiaidd Prydeinig neu Fwslimaidd. Adroddodd y gallai mater hil,
a'r ofn o gael eich gweld yn hiliol, fod wedi rhwystro canfod ac ymyrryd mewn rhai achosion
o gamfanteisio'n rhywiol ar blant ledled y wlad am nifer o flynyddoedd.824 Yn wir, ar ôl
cael eu harestio, honnodd rhai o’r rhai yn Rochdale mai hil oedd wedi ysgogi’r erlyniad.825
Canfu’r Pwyllgor Materion Cartref ei bod yn hanfodol bod gweithwyr proffesiynol yn gallu
codi eu pryderon yn rhydd a heb ofni cael eu labelu’n hiliol.826 Fodd bynnag, rhybuddiodd
llawer o'r rhai a fu'n ymwneud ag ymchwilio i achosion o gamfanteisio'n rhywiol ar blant rhag
nodi hil fel ffactor allweddol a nodwyd nifer o achosion camfanteisio'n rhywiol ar blant yn
ymwneud â grwpiau o droseddwyr o gefndiroedd ethnig eraill.827
13. Ym mis Tachwedd 2013, cynhyrchodd Swyddfa’r Comisiynydd Plant adroddiad yn dilyn
ymchwiliad i gamfanteisio’n rhywiol ar blant mewn gangiau a grwpiau. Canfuwyd, er bod y
darlun yn parhau’n anghyson, nid oedd gan unrhyw ran o’r wlad ddull cwbl gydgysylltiedig,
aml-asiantaeth, sy’n canolbwyntio ar y plentyn o fynd i’r afael â chamfanteisio’n rhywiol ar
blant mewn gangiau a grwpiau. Yn ogystal, roedd gormod o awdurdodau lleol yn dal i fethu
â chydymffurfio â chanllawiau Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Plant ar gamfanteisio’n
rhywiol ar blant.828
14. Ym mis Hydref 2013, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, cyhoeddodd Gwasanaeth
Erlyn y Goron ganllawiau i erlynyddion sy'n edrych ar gam-drin plant yn rhywiol. Bwriadwyd
hyn i gwmpasu achosion tebyg i'r rhai a welwyd yn Ymgyrch Span ac Ymgyrch Bullfinch.829
Dywedwyd wrth erlynyddion am ganolbwyntio ar hygrededd cyffredinol honiad yn hytrach
na gwendid canfyddedig y sawl sy'n ei wneud ac i hwyluso ymgynghoriad cynnar ag
ymchwilwyr yr heddlu i roi cyngor ar strategaeth. Sefydlwyd uned Treisio a Throseddau
Rhywiol Difrifol (RASSO) fel uned arbenigol o fewn Gwasanaeth Erlyn y Goron i ddarparu
pwynt canolog o arbenigedd. Gwnaethpwyd nifer o argymhellion ynghylch yr angen
i gefnogi dioddefwyr a thystion o ddechrau'r ymchwiliad a thrwy gydol achos troseddol.
15. Ym mis Awst 2014, ysgrifennodd Cadeirydd yr Ymchwiliad hwn, yr Athro Alexis Jay
OBE, adroddiad a oedd yn nodi camfanteisio’n rhywiol ar o leiaf 1,400 o blant a phobl
ifanc yn Rotherham rhwng 1997 a 2013. Dadansoddodd yr adroddiad 66 o ffeiliau achos
plant, gyda llawer ohonynt yn dangos tystiolaeth glasurol o feithrin perthynas amhriodol,
gan gynnwys plant yn cael eu codi o'r ysgol, ac yn cael anrhegion, ffonau symudol, alcohol
am ddim ac weithiau cyffuriau. Roedd natur y gamdriniaeth a gyflawnwyd yn erbyn y
dioddefwyr yn ymwneud â phlant yn cael eu treisio gan gyflawnwyr lluosog, eu masnachu
i drefi a dinasoedd eraill yng ngogledd Lloegr, a chael eu cipio, eu curo a’u bygwth. Daeth
yr adroddiad i ben gyda nifer o argymhellion allweddol gan gynnwys, ymhlith eraill: gwella
ansawdd asesiadau risg; gwella'r ffordd yr ymdriniwyd â phlant sy'n derbyn gofal; gwella
gwaith aml-asiantaeth; a'r angen am ymgysylltu mwy uniongyrchol â menywod a dynion
o gymunedau lleiafrifoedd ethnig ar fater camfanteisio'n rhywiol ar blant a mathau eraill o
gam-drin. Ni chanfu’r adroddiad unrhyw dystiolaeth bod staff gofal cymdeithasol plant o
fewn Cyngor Rotherham yn cael eu dylanwadu gan bryderon am darddiad ethnig troseddwyr
a amheuir wrth ymdrin ag achosion amddiffyn plant unigol, gan gynnwys camfanteisio’n
rhywiol ar blant.830 Yn y cyd-destun sefydliadol ehangach, fodd bynnag, canfu ganfyddiad
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826
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827
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828
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829
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830
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eang mai'r neges a gyflëwyd gan rai uwch swyddogion yn y Cyngor, a hefyd gan yr heddlu,
oedd “israddio” dimensiynau ethnig camfanteisio'n rhywiol ar blant.831 Nid yw’n syndod,
roedd yn ymddangos bod staff rheng flaen wedi drysu ynghylch yr hyn yr oeddent i fod
i’w ddweud a’i wneud a beth fyddai’n cael ei ddehongli fel “hiliol”.832
16. Yn dilyn cyhoeddi adroddiad yr Athro Jay, gwahoddodd Heddlu De Swydd Efrog yr
Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol i arwain ymchwiliad annibynnol. Erbyn 2021, roedd
Ymgyrch Stovewood wedi sicrhau 20 collfarn a disgwylir i’r nifer hwnnw godi. Mae'r rhai
a gafwyd yn euog wedi derbyn cyfanswm o tua 250 o flynyddoedd o ddedfrydau carchar.
17. Ym mis Hydref 2014, cynhyrchwyd adroddiad annibynnol, Real Voices: Child sexual
exploitation in Greater Manchester, gan Ms Ann Coffey AS.833 Roedd hwn yn archwilio’r
gwaith a oedd wedi’i wneud i darfu ar ac ymateb i gamfanteisio’n rhywiol ar blant ers y
digwyddiadau yn Rochdale. Paratowyd yr adroddiad yn bennaf trwy siarad â dioddefwyr
a goroeswyr camfanteisio’n rhywiol ar blant a phobl ifanc eraill. Daeth i’r casgliad,
er bod newid wedi bod o siarad am buteindra plant i amddiffyn plant, roedd diwylliant yn
parhau mewn rhai ardaloedd fod camfanteisio’n rhywiol ar blant y norm. Roedd rhoi’r offer
i bobl ifanc ymladd yn ôl eu hunain yn erbyn camfanteisio’n rhywiol ar blant yn allweddol
i frwydro yn erbyn diwylliant o dderbyn. Cododd yr adroddiad hefyd nifer o bryderon ac
argymhellion am y system cyfiawnder troseddol.
18. Ym mis Chwefror 2015, cyhoeddwyd Adolygiad Achos Difrifol Swydd Rhydychen (SCR)
yn dilyn y digwyddiadau a amlygwyd gan achos llys Ymgyrch Bullfinch, lle nodwyd 20 o bobl
ifanc fel dioddefwyr posibl camfanteisio’n rhywiol ar blant.834 Nododd y SCR unwaith eto fod
asesu graddfa camfanteisio’n rhywiol ar blant yn dasg anodd iawn ond bod rhai gwelliannau
wedi bod yn Swydd Rhydychen dros y tair i bedair blynedd flaenorol.
19. Ym mis Mawrth 2015, cynhyrchodd Ms (y Farwnes bellach) Louise Casey adroddiad ar
gyfer yr Adran dros Gymunedau a Llywodraeth Leol, Reflections on child sexual exploitation.
Yn yr adroddiad hwn, daeth i’r casgliad bod angen ymagwedd ddeuol lle’r oedd cymorth i
ddioddefwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant yn rhedeg ochr yn ochr â pholisi gwyliadwrus
a dim goddefgarwch.835 Roedd angen cyfeirio ymdrechion pellach tuag at y cyflawnwyr,
er mwyn canfod, atal a tharfu ar gamdriniaeth yn y camau cynharaf ac i sicrhau eu bod yn
cael eu herlyn yn llwyddiannus. Roedd yr adroddiad yn pwysleisio argaeledd rhwymedïau
sifil a oedd yn ymwneud yn benodol â throseddau rhywiol neu feithrin perthynas amhriodol
â niwsans ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ehangach a phwerau gwahardd a chau.
Daeth yr adroddiad i’r casgliad bod arwyddion rhybudd allweddol o gamfanteisio’n
rhywiol ar blant yn dal i gael eu methu a gwnaeth sylw ar ddiffyg chwilfrydedd
proffesiynol ynghylch yr hyn oedd yn digwydd i’r plant dan sylw.
20. Ym mis Gorffennaf 2015, cyhoeddodd Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi
adroddiad ar rôl yr heddlu wrth gadw plant yn ddiogel. Nododd nad oedd unrhyw drosedd
benodol o gamfanteisio’n rhywiol ar blant a chanfu fod ansawdd yr ymchwiliad i achosion o
gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn gymysg iawn – roedd ymarfer yn tueddu i fod yn well yn
yr ardaloedd hynny lle bu achos mawr a lle, yn flaenorol, y gwnaethpwyd camgymeriadau a
dysgwyd gwersi.
NAP000053_097
NAP000053_097
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2016–20: ffocws o’r newydd ar ailddiffinio a mynd i’r afael â chamfanteisio’n
rhywiol ar blant
21. Ym mis Chwefror 2017, cyhoeddodd yr Adran Addysg ganllawiau anstatudol, Child
sexual exploitation: Definition and a guide for practitioners, local leaders and decision makers
working to protect children from child sexual exploitation.836 Roedd hwn yn diweddaru’r diffiniad
o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn sgil pryder bod y diffiniad blaenorol wedi arwain at
anghysondebau o ran asesu risg a chasglu data. Roedd hefyd yn rhoi arweiniad ar sut i
adnabod plant a allai fod yn arbennig o agored i gamfanteisio rhywiol.
22. Yn 2017, disodlwyd byrddau lleol diogelu plant (LSCBs) gan bartneriaethau lleol diogelu
plant (o dan Ddeddf Plant a Gwaith Cymdeithasol 2017). Rhoddodd y model partneriaeth
ddyletswydd gyfartal ar bennaeth yr heddlu, pennaeth y grŵp comisiynu clinigol a phrif
weithredwr yr awdurdod lleol i gydweithio i wneud trefniadau i ddiogelu ac amddiffyn lles
plant yn eu hardal. Roedd yn ofynnol i'r newidiadau hyn fod wedi'u rhoi ar waith erbyn
30 Medi 2019.
23. Yn ystod y flwyddyn 2018, daeth Rhaglen Atal Cam-drin a Chamfanteisio'n Rhywiol
ar Blant (CSAE) i ben, a gyflwynwyd mewn partneriaeth rhwng asiantaethau ac elusennau
amrywiol gyda'r nod o gwmpasu anghenion a thueddiadau mewn camfanteisio’n rhywiol ar
blant ar draws y 10 rhanbarth plismona yng Nghymru a Lloegr.837 Cynhyrchodd y Rhaglen
hon nifer o adnoddau, gan gynnwys ar iaith briodol, economi’r nos, rhieni a gofalwyr,
pobl o leiafrifoedd ethnig a phobl ifanc LHDTC+. Roedd Strategaeth CSAE ar gyfer Lloegr
yn canolbwyntio ar addysg, gwaith aml-asiantaeth, cyfweliadau dychwelyd adref (RHIs),
cyflawnwyr, a phlant 16-18 oed, ymhlith themâu eraill.
24. Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref ei Becyn Cymorth Tarfu ar
Gamfanteisio ar Blant gyda’r diben o roi gwybodaeth i weithwyr proffesiynol rheng
flaen am y cyfleoedd deddfwriaethol sydd ar gael iddynt, yn amrywio o hysbysiadau
rhybuddio i gyhuddiadau trosedd a gorchmynion gofal, i dargedu risgiau penodol.838
25. Ar yr un pryd, cyhoeddodd Public Health England ganllawiau ar sut y gall iechyd y
cyhoedd gefnogi atal ac ymyrryd mewn camfanteisio’n rhywiol ar blant.839 Esboniodd
fod gan wasanaethau atal cenhedlu ac iechyd rhywiol (CASH) ran sylweddol i'w chwarae
mewn camfanteisio'n rhywiol ar blant. Canfu Public Health England fod gan y rhan fwyaf
o wasanaethau brosesau sgrinio ac asesu risg ar waith ond bod angen i lawer ohonynt
wella er mwyn bod yn effeithiol.
26. Ystyriwyd effeithiolrwydd RHIs ar gyfer plant coll mewn adroddiad gan Gymdeithas y
Plant a’r NSPCC, a gyhoeddwyd yn 2019.840 Roedd ei ganfyddiadau allweddol yn cynnwys
y dylid ystyried RHI fel rhan o gontinwwm ymatebion pan adroddir bod person ifanc ar goll
a bod darpariaeth RHI ar gyfer plant mewn lleoliadau y tu allan i'r ardal yn her arbennig
– gan gynnwys diffyg data manwl a phroblemau gyda rhannu gwybodaeth. Cynhaliwyd
dadansoddiad tebyg gan yr elusen Missing People ym mis Mehefin 2019.841 Nododd eu
Child sexual exploitation: Definition and a guide for practitioners, local leaders and decision makers working to protect children
from child sexual exploitation, Yr Adran Addysg, Chwefror 2017, ADC000012
837
National Child Sexual Abuse and Exploitation Prevention Strategy: England, Cymdeithas y Plant, Cymorth i Ddioddefwyr a
Chyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) 2018, INQ006234
838
Child Exploitation Disruption Toolkit, Y Swyddfa Gartref, 15 Ebrill 2019, HOM003365
839
Child sexual exploitation: How public health can support prevention and intervention, Public Health England, Ebrill 2019,
HOM003325
840
The First Step: How return home interviews can improve support and safeguarding for missing young people, Iryna Pona,
Phil Raws a Hannah Chetwynd ar ran Cymdeithas y Plant, NCA000409
841
A Safer Return: An analysis of the value of return home interviews in identifying risk and ensuring returning missing children
are supported, Missing People, NCA000410
836
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hadroddiad nad oedd niwed difrifol a risgiau parhaus wedi’u cyfyngu i’r lleiafrif a nodwyd fel
risg uchel ond eu bod yn cael eu datgelu’n rheolaidd gan bobl ifanc yr aseswyd eu bod yn risg
canolig neu isel gan yr heddlu tra ar goll. Pwysleisiodd bwysigrwydd darparu RHIs i'r grŵp
olaf hwn hefyd.
27. Ym mis Medi 2019, galwodd Comisiynydd Plant Lloegr am wahardd defnyddio llety heb
ei reoleiddio i bawb dan 18 oed mewn gofal. Nododd ei hadroddiad fod un o bob wyth o
blant mewn gofal wedi treulio peth amser mewn lleoliadau heb eu rheoleiddio yn 2018/19
a bod y nifer hwn yn cynyddu oherwydd diffyg capasiti mewn cartrefi plant a’r gred y dylai
plant 16 oed yn unig fod yn barod i ddod yn annibynnol. Yn ogystal, roedd yn cyfeirio
at blant a ddaeth yn ddioddefwyr camfanteisio a cham-drin tra'n byw mewn llety heb ei
reoleiddio.842
28. Ym mis Rhagfyr 2019 cyhoeddwyd rhan un o’r Adolygiad sicrwydd annibynnol o
effeithiolrwydd ymatebion aml-asiantaeth i gamfanteisio’n rhywiol ar blant ym Manceinion Fwyaf.
Roedd hwn yn archwilio ymatebion asiantaethau lleol i gamfanteisio rhywiol systematig ar
ferched ifanc yn ardal Rochdale yn 2004–5 (Ymgyrch Augusta). Daeth i’r casgliad, yn gryno:
“er bod Cyngor Dinas Manceinion a Heddlu Manceinion Fwyaf yn dal gwybodaeth
sylweddol am rai unigolion a allai fod yn risg i blant, ni allwn gynnig unrhyw sicrwydd
bod camau priodol wedi’u cymryd i fynd i’r afael â’r risg hon. Ychydig iawn o dystiolaeth
a welsom fod gweithwyr proffesiynol yn ystyried y risg yr oedd y cyflawnwyr hyn yn
ei chyflwyno i’w plant eu hunain a’r plant yr oeddent yn cwrdd â nhw trwy gydol eu
gweithgareddau dyddiol.”843
29. Mewn adolygiad tair blynedd yn 2020 o Adolygiadau Achosion Difrifol a gynhaliwyd
rhwng 2014 a 2017, nodwyd bod camfanteisio’n rhywiol ar blant yn thema barhaus,
a bod hyn wedi’i gofnodi fel problem mewn 9 y cant o adroddiadau. Nododd yr adolygiad:
“Er gwaethaf llawer o ddogfennau cyhoeddus yn ymwneud â’r mater ac SCRs blaenorol,
roedd tystiolaeth bod ymarferwyr yn dal yn araf i gydnabod pa mor agored i niwed oedd
camfanteisio’n rhywiol ar blant ac ymateb i risgiau, yn enwedig os oedd y plentyn yn
wrywaidd”.844

Cymru
30. Yn 2005, cyhoeddodd Barnardo’s adroddiad, Out of sight out of mind: Child sexual
exploitation, a oedd yn nodi nad oedd, bryd hynny, unrhyw ddarpariaeth gwasanaeth ar gyfer
camfanteisio’n rhywiol ar blant yng Nghymru. Nododd yr adroddiad o leiaf 184 o achosion
ar wahân gamfanteisio’n rhywiol ar blant, neu bryderon o gamfanteisio rhywiol, ar draws 20
o’r 21 awdurdod lleol yng Nghymru. Dim ond wyth o’r awdurdodau lleol hyn y nodwyd bod
ganddynt brotocolau ar blant sy’n cael eu cam-drin drwy buteindra – rhywbeth yr oedd y
canllawiau a oedd mewn grym ar y pryd yn ei gwneud yn ofynnol iddynt ei chael.845 Daeth yr
adroddiad i'r casgliad bod "datblygiad systemau i ddiogelu plant a phobl ifanc y camfanteisir yn
rhywiol arnynt yng Nghymru wedi bod yn annigonol hyd yma".846

Unregulated: Children in care living in semi-independent accommodation, Comisiynydd Plant, Medi 2020, INQ006274
Part One: An assurance review of Operation Augusta, Malcolm Newsam CBE a Gary Ridgway, Rhagfyr 2019, INQ004899
844
Complexity and challenge: a triennial analysis of SCRs 2014–2017, Marian Brandon et al., Mawrth 2020, INQ006183
845
Safeguarding Children Involved in Prostitution, Yr Adran Iechyd, Mai 2000, INQ006262
846
Out of sight, out of mind: Child sexual exploitation. A scoping study into service provision for sexually exploited children in Wales,
Barnardo’s, Tachwedd 2005, BRD000283
842
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31. Yn 2007, cynhaliodd Barnardo's astudiaeth beilot i'r defnydd o'r Fframwaith Asesu'r
Risg o Gamfanteisio'n Rhywiol (SERAF) yng Nghasnewydd.847 Allan o gyfanswm o 367 o
blant, canfuwyd nad oedd 186 mewn perygl, 60 mewn risg bychan, 54 mewn risg gymedrol
a 67 mewn risg sylweddol. O’r sampl gyfan, roedd 54 y cant yn wrywod ond roedd y
dadansoddiad yn awgrymu bod merched mewn mwy o berygl na gwrywod (roedd 60 y
cant o’r rhai â risg sylweddol yn fenywod).
32. Yn 2008, ymestynnodd adroddiad dilynol y treial SERAF i ardaloedd dau awdurdod
lleol ychwanegol. Yn gyffredinol, roedd yr adroddiad yn cydnabod “cynnydd sylweddol”
yng Nghymru dros y tair blynedd diwethaf o ran cynyddu ymwybyddiaeth broffesiynol o
gamfanteisio’n rhywiol ar blant.848
33. Yn 2010, cynhyrchodd Llywodraeth Cymru ganllawiau i helpu:
“yr heddlu, athrawon, gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr iechyd ymhlith eraill
i ymateb i’r her o nodi plant sy’n wynebu risg o gamfanteisio rhywiol a chymryd camau
i’w hamddiffyn a sicrhau bod camau’n cael eu cymryd yn erbyn troseddwyr”.849
Dywedwyd wrth bob Bwrdd Lleol Diogelu Plant i ystyried y canllawiau ac roedd yn ofynnol
i awdurdodau lleol gydymffurfio â’r canllawiau oni bai bod rhesymau eithriadol dros beidio â
gwneud hynny.
34. Ym mis Mehefin 2011, cynhyrchwyd Protocol Cymru Gyfan ar gyfer Plant ar Goll.850
Esboniodd hwn y dylid cymryd achosion o blant yn mynd ar goll o ddifrif a nodi sut y dylai
asiantaethau gydweithio i ymdrin â digwyddiadau o'r fath. Pan ddychwelai plentyn, roedd y
protocol yn nodi y dylid cynnal cyfweliad/ôl-drafodaeth cyn gynted â phosibl ond o leiaf o
fewn tri diwrnod gwaith.
35. Ym mis Tachwedd 2013, cyhoeddodd Grŵp Adolygu Gweithdrefnau Amddiffyn Plant
Cymru Gyfan, a oedd â mandad a chynrychiolaeth o'r holl Fyrddau Lleol Diogelu Plant ac
asiantaethau partner yng Nghymru, Brotocol Cymru Gyfan ar Blant Mewn Perygl o Gam-drin
Trwy Gamfanteisio Rhywiol.851 Cynlluniwyd y Protocol hwn i’w ddefnyddio ar y cyd â SERAF
ac i gynnig cymorth gweithredol i ymarferwyr maes a rheolwyr mewn gwaith camfanteisio’n
rhywiol ar blant. Roedd yn nodi’r gweithdrefnau ffurfiol i’w defnyddio “lle mae pryderon
bod plentyn mewn perygl o gamfanteisio rhywiol, neu’n cael ei gam-drin drwy gamfanteisio’n
rhywiol”. Ymhlith pethau eraill, ceisiodd y Protocol ddiffinio camfanteisio rhywiol a darparu
fframweithiau ar gyfer ymdrin ag achosion a chyfnewid gwybodaeth rhwng asiantaethau.
Dywedwyd wrth y Byrddau Lleol Diogelu Plant hefyd am sicrhau bod ganddynt systemau
monitro digonol ar waith.
36. Y datblygiad arwyddocaol nesaf oedd cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cenedlaethol
2015/16 i Fynd i’r Afael â Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant (Cymru).852 Anogodd hyn Byrddau
Lleol i 'baratoi', 'atal', 'gwarchod' ac 'ymlid’. Roedd yn nodi nifer o gamau gweithredu a
oedd i'w cwblhau yn 2016, gan gynnwys: gwerthusiad o effeithiolrwydd yr offeryn SERAF;
datblygu set ddata genedlaethol i gasglu proffil, mynychder ac ymateb i gamfanteisio’n
Sexual Exploitation Risk Assessment Framework: A pilot study, Barnardo’s, Hydref 2007, BRD000284
Child Sexual exploitation in Wales: 3 years on, Dr Sam Clutton a Jo Coles ar ran Barnardo’s, 2008, BRD000285
849
Diogelu Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio’n Rhywiol: Canllaw Atodol i Ddiogelu Plant: Cydweithio dan y Ddeddf Plant 2004,
Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2010, INQ005268
850
Protocol Cymru Gyfan: Plant sydd ar goll: Plant sy'n rhedeg i ffwrdd neu ar goll o’r cartref neu ofal, Adolygiad Diogelu Plant
Cymru Gyfan, 20 Mehefin 2011, INQ006501
851
Diogelu a Hyrwyddo Lles Plant. sy’n Agored i Gam-drin trwy Gamfanteisio'n Rhywiol: Protocol Cymru Gyfan, Grŵp Adolygu
Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan, Tachwedd 2013, INQ005418
852
Cynllun Gweithredu Cenedlaethol i Fynd i’r Afael â Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant (Cymru), Llywodraeth Cymru, 2016,
INQ005422
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rhywiol ar blant yng Nghymru; a datblygiad gan Fyrddau Diogelu Plant Lleol a phartneriaid
fecanweithiau i asesu risg, datblygu ymagweddau arfer gorau at leoliadau, a monitro a
sicrhau cysondeb arfer.
37. Comisiynwyd adolygiad o ganllawiau statudol camfanteisio’n rhywiol ar blant yn 2017.
Sefydlodd hwn fod amrywiaeth o hyd yn y ffordd y diffiniwyd camfanteisio’n rhywiol ar
blant. Canfu hefyd ddryswch ynghylch swyddogaeth SERAF a phryder y dibynnir arno ar
draul barn broffesiynol. Argymhelliad cyffredinol yr adolygiad oedd y dylid diweddaru’r
canllawiau statudol, er eu bod wedi gwneud 26 o argymhellion ar wahân, gan gynnwys
disodli’r diffiniad o gamfanteisio’n rhywiol ar blant gyda dull ehangach, pwyntiau bwled yn
rhestru ffactorau amrywiol a sefydlu grŵp cenedlaethol ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant
dan arweiniad Llywodraeth Cymru.853 O ganlyniad, dileodd Llywodraeth Cymru gyfeiriadau
at SERAF o’i gweithdrefnau diogelu. Nid yw Llywodraeth Cymru bellach yn rhagnodi
templed asesu risg (fel SERAF) ond mae’n caniatáu i awdurdodau lleol neu fyrddau diogelu
ddefnyddio SERAF neu asesiadau eraill.854
38. Cynhyrchodd y Rhaglen Atal CSAE ddogfen National Child Sexual Abuse and Exploitation
Prevention Strategy: Wales hefyd.855 Nododd fod angen mwy o addysg gyson a phriodol
i’w hoedran ar faterion megis caniatâd a ffiniau a sut i atal camfanteisio’n rhywiol ar blant.
Awgrymodd y dylid darparu addysg a chymorth hefyd i gyflawnwyr a chyflawnwyr posibl
i atal troseddu pellach. Argymhellodd ymhellach y dylid gosod RHIs ac ôl-drafodaethau ar
sail statudol a'u gwneud yn gyson ledled Cymru.
39. Yn 2019, cyhoeddodd ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd Keeping Safe? An analysis
of the outcomes of work with sexually exploited young people in Wales. Roedd hwn yn olrhain
y canlyniadau ar gyfer pobl ifanc y nodwyd eu bod mewn perygl o gamfanteisio’n rhywiol
ar blant dros gyfnod o 10 mlynedd. Ei nod oedd archwilio’r ffordd orau o gefnogi pobl ifanc
wrth ymateb i gamfanteisio’n rhywiol ar blant a’r heriau sy’n gysylltiedig â gwneud hynny.
Un o ganfyddiadau allweddol yr ymchwil hwn oedd bod problemau gyda'r dull presennol sy'n
seiliedig ar risg o fynd i'r afael â chamfanteisio'n rhywiol ar blant, sy'n canolbwyntio ar reoli'r
hyn a elwir yn ymddygiadau peryglus pobl ifanc. Yn ogystal, canfuwyd bod cyfran uwch o’r
rhai a oedd mewn perygl mawr o ddioddef camfanteisio rhywiol neu a oedd yn ddioddefwyr
camfanteisio’n rhywiol wedi cael canlyniadau negyddol yn ystod cau achos ac ar ôl hynny.856
40. Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun Gweithredu
Cenedlaethol: Atal ac Ymateb i Gam-drin Plant yn Rhywiol: Cydweithio i Ddiogelu Pobl.
Diffiniwyd camfanteisio’n rhywiol ar blant fel math o gamdriniaeth rhywiol, yn ymwneud
â phlentyn, sy’n “cynnwys rhyw fath o gyfnewid”. Nodwyd:
“Gall y cyfnewid gynnwys rhoi neu dynnu rhywbeth yn ôl; megis tynnu trais yn ôl neu
fygythiadau i gam-drin person arall. Gall fod hwylusydd sy’n derbyn rhywbeth yn ychwanegol
at neu yn hytrach na’r plentyn y camfanteisir arno. Efallai na fydd plant yn cydnabod natur
camfanteisiol y berthynas neu’r cyfnewid. Gall plant deimlo eu bod wedi rhoi caniatâd.”857
41. Disgrifiodd Dr Sophie Hallett nad oedd hyn yn gyfystyr â diffiniad o gamfanteisio’n
rhywiol ar blant ond yn hytrach fel sylw bod camfanteisio’n rhywiol ar blant yn fath o gamdrin plant yn rhywiol, sy’n digwydd i rai dan 18 oed, sy’n cynnwys math o gyfnewid.858
Adolygu Canllawiau Statudol Cymru ar Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol, Llywodraeth Cymru, Tachwedd
2017, INQ006088
854
WGT000464_009
855
National Child Sexual Abuse and Exploitation Prevention Strategy: Wales, Cymdeithas y Plant, 2018, INQ006235
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‘Keeping Safe?’ An analysis of the outcomes of work with sexually exploited young people in Wales, Dr Sophie Hallett et al., 2019,
INQ006085; INQ006087_002-003
857
Cynllun Gweithredu Cenedlaethol: Atal ac Ymateb i Gam-drin Plant yn Rhywiol: Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl,
Llywodraeth Cymru, CIW000042_005
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42. Ym mis Chwefror 2020, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru fod pob un o’r chwe bwrdd
diogelu plant wedi cyflwyno tystiolaeth eu bod wedi rhoi mesurau ar waith i sicrhau
bod partneriaid yn ymwybodol o’r camau gweithredu sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun
Gweithredu Cenedlaethol a’u bod wedi cytuno ar drefniadau ar gyfer rhoi tystiolaeth o’u
gweithrediad.859

Cynllun Gweithredu Cenedlaethol: ar Atal ac Ymateb i Gam-drin Plant yn Rhywiol – Trefniadau ar gyfer gweithredu gan y Byrddau
ar gyfer Diogelu Plant, Llywodraeth Cymru, Chwefror 2020, WGT000471
859
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Atodiad 4
Ardaloedd yr astudiaethau achos
Cyflwyniad
1. Fel yr esboniwyd yn Rhan A, er mwyn hwyluso ymchwiliad manwl ac asesiad o'r themâu
ar gyfer yr ymchwiliad hwn, dewisodd yr Ymchwiliad chwe ardal awdurdod lleol fel ardaloedd
astudiaeth achos:
• Cyngor Sir Durham (Durham) yng Ngogledd Ddwyrain Lloegr;
• Cyngor Dinas a Sir Abertawe (Abertawe) yng Nghymru;
• Cyngor Sir Swydd Warwig (Swydd Warwig) yng Ngorllewin Lloegr;
• Cyngor St Helens (St Helens), bwrdeistref fetropolitan o fewn Glannau Mersi;
• Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain (Tower Hamlets) yn Nwyrain Llundain; a
• Chyngor Dinas Bryste (Bryste) yn Ne Orllewin Lloegr.
Yn ogystal, adolygodd yr Ymchwiliad sampl o achosion plant o bob un o'r chwe maes
i'w dadansoddi'n agosach.
2. Ceir dadansoddiad thematig manwl o'r dystiolaeth yn Rhannau D i L yr adroddiad hwn.
Mae'r atodiad hwn yn nodi casgliadau'r Ymchwiliad am yr asiantaethau statudol allweddol
ym mhob ardal astudiaeth achos mewn perthynas â'r wyth thema yn yr ymchwiliad hwn:
• proffilio problemau (h.y. coladu data a gwybodaeth i roi darlun o natur a graddau
camfanteisio'n rhywiol ar blant mewn ardal benodol) a tharfu ar y sawl a ddrwgdybir
a chyflawnwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant (gweler Rhannau H ac I);
• empathi a phryder am ddioddefwyr sy'n blant (gweler Rhan D);
• asesu risg, amddiffyn rhag niwed a chanlyniadau i blant (gweler Rhan F);
• plant sydd ar goll, cyfweliadau dychwelyd adref a phlant mewn gofal
(gweler Rhannau D a G);
• dioddefwyr gwrywaidd (gweler Rhan D);
• plant ag anableddau (gweler Rhan D);
• gweithio mewn partneriaeth rhwng asiantaethau sy'n gyfrifol am fynd i'r afael â
chamfanteisio'n rhywiol ar blant (gweler Rhan J); ac
• archwilio, adolygu a gwella perfformiad (gweler Rhan K).

Durham
Proffilio problemau
3. Nid oedd proffil problem diweddaraf Cwnstabliaeth Durham ar gyfer camfanteisio’n
rhywiol ar blant o 2019 yn rhoi asesiad digonol o natur a graddfa camfanteisio’n rhywiol ar
blant yn yr ardal nac yn caniatáu dadansoddi’r mater. Roedd troseddau “yn cael eu dosbarthu
fel CSA yn hytrach nag E” lle nad oedd “sôn amlwg am dechnegau meithrin perthynas amhriodol
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neu ecsbloetio”.860 Roedd y proffil hefyd yn ystyried data dros gyfnod o dri mis yn unig, na
all fod yn “gynhwysfawr” fel yr awgrymwyd.861 O ganlyniad, fel y derbyniwyd gan yr heddlu
a’r bartneriaeth ddiogelu leol, roedd graddau camfanteisio’n rhywiol ar blant yn Durham yn
debygol o gael ei danamcangyfrif.862
4. Ni ddarparwyd unrhyw dystiolaeth am nifer yr achosion o gamfanteisio'n rhywiol ar blant
gan rwydweithiau sy'n defnyddio diffiniad yr Ymchwiliad, er bod achosion o'r fath yn amlwg
yn bodoli.863 Defnyddiwyd diffiniadau eraill, ond roedd yn ymddangos bod y rhain yn cyfyngu
ymhellach ar y math o grŵp o gamdrinwyr yr oedd Cwnstabliaeth Durham yn eu hystyried.864
5. Ni chofnodwyd ethnigrwydd ar gyfer y rhai a ddrwgdybir mewn 35 y cant o 1,900 o
achosion o gam-drin a chamfanteisio’n rhywiol ar blant, ac ar gyfer 14 y cant o’r 1,138 o
ddioddefwyr yn Durham yn 2018/19.865

Tarfu
6. Cafwyd sawl enghraifft o ymdrechion annigonol i ddefnyddio tactegau tarfu i amddiffyn
plant. Defnyddiwyd Hysbysiad Rhybuddio Herwgydio Plentyn (CAWNs) yn rhagweithiol yn
Durham ond nid oeddent yn weladwy ar systemau'r heddlu. Yn 2020, nododd Arolygiaeth
Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi a’r Gwasanaethau Tân ac Achub (HMICFRS) dystiolaeth gyfyngedig
o weithgarwch darfu mewn mannau problemus neu mewn perthynas â throseddwyr hysbys.866

Empathi a phryder am blant sy'n ddioddefwyr
7. Defnyddiodd proffil camfanteisio'n rhywiol ar blant Heddlu Durham a strategaeth
camfanteisio'n rhywiol y Cyngor iaith amhriodol gan awgrymu bod plant wedi cydsynio i
weithredoedd rhywiol. Roedd enghreifftiau hefyd o iaith beio dioddefwyr ond tystiolaeth
gyfyngedig ei bod yn cael ei herio.867

Asesu risg, amddiffyn rhag niwed a chanlyniadau i blant
8. Er bod cynnydd mawr yn nifer yr asesiadau diweddar lle nodwyd camfanteisio’n rhywiol ar
blant fel ffactor, mae’r dull rhestr wirio hen ffasiwn a ddefnyddiwyd gan Gyngor Sir Durham i
asesu risg plentyn roedd camfanteisio rhywiol yn peri pryder.868 Cyfunwyd dangosyddion risg
â dangosyddion o niwed gwirioneddol, a dywedwyd wrth yr Ymchwiliad na fyddai plant yn
cael eu dosbarthu fel risg uchel lle nad oedd unrhyw gyflawnwr wedi'i nodi.869 Er na welodd
yr Ymchwiliad unrhyw dystiolaeth bod y dull hwn yn cael ei roi ar waith, mae dull o'r fath yn
gwbl annerbyniol.
9. Roedd asesiadau risg yn ymwneud â nifer o blant yr astudiaeth achos yn Durham o
ansawdd gwael.870 Dim ond achosion yr ystyriwyd eu bod yn risg uchel a gafodd eu monitro
drwy’r Traciwr Agored i Gamfanteisio ar Blant (CEVT), gan arwain at ostyngiad yn nifer yr
achosion sy’n cael eu monitro.871
DHP000379_013; Banks 23 Medi 2020 93/3-94/7
DHP000440_010 para 34
862
DHP000379_013; Michael Banks 23 Medi 2020 93/3-94/7
863
DHP000379_014; DHP000456_013 para 34
864
DHP000379_002; DHP000456_012 para 31; DHP000492_006
865
DHP000440_016 para 54; David Orford 23 Medi 2020 122/2-16
866
INQ005331_025
867
Pearce 23 Medi 2020 11/8-14, 12/2-13; DUC000685_004 para 17; DUC000817_001 para 3
868
DUC000783
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Pearce 23 Medi 2020 48/19-49/11; DUC000796
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CS-A50 29 Hydref 2020 3/3-7/7; CS-A29 29 Hydref 2020 7/9-13/18; CS-A114 29 Hydref 2020 13/21-16/4; CS‑A118 29
Hydref 2020_16/6-18/9
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10. Roedd lefel yr ymyrraeth, yr amddiffyniad a roddwyd a’r canlyniadau i rai plant yn
wael iawn. Roedd tystiolaeth bod plant yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr cyn pryd o'r
rhai a drafodwyd mewn cyfarfodydd aml-asiantaeth pan oeddent yn profi niwed.872
11. Mae meysydd clir i'w gwella yn y ffurflenni asesu a'r prosesau ar gyfer monitro risg
yn Swydd Durham.

Plant ar goll, cyfweliadau dychwelyd adref a phlant mewn gofal
12. Cymysg oedd perfformiad Durham mewn perthynas â phlant ar goll. Cymeradwywyd
Protocol Philomena Heddlu Durham, a anelwyd at gydlynu ymatebion i bobl ifanc mewn
cartrefi plant yn mynd ar goll, gan Gyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu, fel
enghraifft o arfer da ac mae heddluoedd eraill yn ei fabwysiadu.873 Fodd bynnag, yn 2020,
argymhellodd HMICFRS fod Heddlu Durham yn “gwella arfer yn syth mewn achosion o blant
sy’n mynd ar goll o’u cartref”.874
13. Roedd gan Gyngor Sir Durham ganran is na'r cyfartaledd o blant mewn gofal a leolwyd
y tu allan i'r ardal. Fodd bynnag, nid oedd yn gallu darparu'r Ymchwiliad â nifer y plant sy'n
ddioddefwyr camfanteisio rhywiol a leolwyd y tu allan i'r ardal, a gosodwyd saith o blant
mewn perygl o gamfanteisio rhywiol mewn lleoliadau heb eu rheoleiddio y tu allan i
Durham yn y ddwy flynedd hyd at fis Mawrth 2019.875

Dioddefwyr gwrywaidd
14. Trafodwyd nifer o fechgyn mewn grŵp gweithredol camfanteisio ar blant. Nid oedd
unrhyw wasanaethau camfanteisio’n rhywiol ar blant penodol ar gael i fechgyn a dynion
ifanc, ond roedd cefnogaeth amserol i un o blant gwrywaidd yr astudiaeth achos yn unol
â dymuniadau ei rieni.876

Plant ag anableddau
15. Mae’n “ddyddiau gweddol gynnar” o ran yr ymagwedd at blant ag anableddau yn Durham,
gyda'i ffurflen asesu dim ond yn ddiweddar yn cynnwys “cydnabyddiaeth benodol ynghylch
unrhyw anabledd neu fregusrwydd ychwanegol”.877 Dim ond yn gymharol ddiweddar y mae'r
Cyngor hefyd wedi cynnwys anabledd fel ffactor penodol ar ei CEVT.878

Gweithio mewn partneriaeth
16. Roedd tystiolaeth o waith partneriaeth cryf ar gamfanteisio'n rhywiol ar blant
yn Durham, yn enwedig ar ôl ffurfio tîm ERASE (Addysgu a Chodi Ymwybyddiaeth o
Gamfanteisio Rhywiol) dan arweiniad yr heddlu. Er bod amrywiaeth, roedd cyfranogiad
cadarnhaol hefyd gan ysgolion, gwasanaethau iechyd ac asiantaethau eraill gyda rhai plant
astudiaeth achos yn Durham.

Pearce 23 Medi 2020 40/9-41/13
NAP000016_025-026; DHP000440_046 para 166; WSP000232_010 para 44
874
INQ005331_020-021
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29 Hydref 2020 19/25-21/15; DUC000739_005
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Pearce 23 Medi 2020 20/15-17; DUC000685_011 para 57
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Archwilio, adolygu a gwella perfformiad
17. Bu cryn dipyn o weithgarwch archwilio gwasanaethau mewnol ar gamfanteisio’n rhywiol
ar blant a phlant ar goll yn Durham ond nid yw hyn hyd yma wedi arwain at welliant sylweddol
mewn ymarfer gan Heddlu Durham, fel y dangosir yn adroddiad HMICFRS 2020.879

Abertawe
Proffilio problemau
18. Yn ardal Heddlu De Cymru, os nad oedd y 'cyfnewid' rhwng y dioddefwr a'r troseddwr
“yn gwbl glir o'r cychwyn cyntaf”, cofnodwyd achosion fel camdriniaeth plant yn rhywiol yn
hytrach na chamfanteisio.880 Nid yw hyn yn gyson â bwriad y canllawiau Cymreig sy'n datgan
fod cyfnewid yn dynodi ymelwa ar angen.881
19. Nid oedd Heddlu De Cymru na Chyngor Dinas a Sir Abertawe (Cyngor Abertawe)
yn gwybod yn gywir faint o blant oedd yn cael eu niweidio neu mewn perygl o gael eu
niweidio trwy gamfanteisio rhywiol. Oherwydd anghysondebau o ran adrodd a defnyddio’r
system fflagio, roedd proffilio problemau 2019 Heddlu De Cymru yn cydnabod y gallai fod
“nifer sylweddol fwy o ddigwyddiadau sy’n ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar blentyn nag a
adlewyrchwyd yn y proffil”.882 Er bod Cyngor Abertawe wedi derbyn bod “lleihad llym” mewn
achosion camfanteisio’n rhywiol ar blant rhwng 2018 a 2019, nid oedd ychwaith “yn gallu rhoi
esboniad clir o’r ffigwr hwn”.883
20. Gan ddefnyddio diffiniad yr Ymchwiliad, cafwyd enghreifftiau o gamfanteisio'n rhywiol
ar blant gan rwydweithiau dros y cyfnod hwn.884 Dylai'r heddlu a'r awdurdod lleol fod wedi
nodi enghreifftiau o'r fath o gamfanteisio gan rwydweithiau neu grwpiau. Dywedodd Heddlu
De Cymru wrthym yn anghywir nad oedd unrhyw ddata i awgrymu camfanteisio rhywiol gan
rwydweithiau cyfundrefnol, boed yn ôl diffiniad yr Ymchwiliad neu o gwbl.885
21. Ar draws ardal Heddlu De Cymru, gan gynnwys Abertawe, cofnododd llai na hanner y
56 digwyddiad o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn 2018/19 ethnigrwydd y dioddefwr.886

Tarfu
22. Cafwyd enghreifftiau o darfu llwyddiannus yn Abertawe. Gosododd Heddlu De Cymru
blentyn dan warchodaeth yr heddlu, tarfu ar gyfeiriad penodol ar y cynsail o ymddygiad
gwrthgymdeithasol, ac annog arolygiadau o leoliad arall y codwyd pryderon yn ei gylch.887
Gofynnodd Cyngor Abertawe am nifer o CAWNs, defnyddio marcwyr pasbort, ymgysylltu â'r
Mecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol, a chyfathrebu â gwasanaethau tai lle'r oedd eiddo sy'n
peri pryder.888
23. Ymhlith plant yr astudiaeth achos, fodd bynnag, collwyd cyfleoedd i darfu ar sawl
achlysur. Er enghraifft, roedd un troseddwr yn destun honiadau tebyg yn y gorffennol ond
cafodd yr achos ei gau heb unrhyw sail resymegol; ni osodwyd 'fflag' camfanteisio'n rhywiol
INQ005331_020-21
SWP000151_004 para 1.9
881
Richards 24 Medi 108/16-109/22
882
SWP000079_007,014; SWP000151_013-014 para 1.40–1.41
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SWP000085_011-012. Gweler hefyd 24 Medi 2020 37/6-38/12; SCC000550_028 para 148–152
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ar blant ar ei gofnod; ac ni wnaethpwyd cais am orchymyn risg rhywiol (SRO) er y byddai
“amlder a thebygrwydd yr honiadau wedi ei wneud yn ymgeisydd tebygol” ar gyfer gorchymyn
o’r fath.889

Empathi a phryder am blant sy'n ddioddefwyr
24. Roedd iaith ac agweddau beio'r dioddefwr yn amlwg yn rhai o astudiaethau achos
Abertawe, er gwaethaf y canllawiau ar iaith a ddarperir i staff. Er enghraifft, disgrifiwyd
CS-A24 fel un oedd â “phartneriaid rhywiol o 11 oed ymlaen”, er na all unrhyw un o dan
13 oed byth roi caniatâd yn gyfreithlon.890

Asesu risg, amddiffyn rhag niwed a chanlyniadau i blant
25. O fis Tachwedd 2019, symudodd Llywodraeth Cymru i ffwrdd o ffurflenni asesu risg i
annog dull mwy cyfannol. Roedd ei ganllawiau diwygiedig yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer
arwyddion corfforol, arwyddion emosiynol, arwyddion materol ac arwyddion ymddygiad.891
Er gwaethaf hyn, parhaodd Cyngor Abertawe i ddefnyddio'r hen Fframwaith Asesu'r Risg o
Gamfanteisio'n Rhywiol (SERAF), y gwnaethant ei gamddehongli fel “gofyniad cenedlaethol”.892
Dylid cynnwys ysgogiadau ymarferydd ym mhob asesiad risg yn Abertawe fel mater o frys.
26. Fe wnaeth Cyngor Abertawe hefyd “nodi thema am symud cyn pryd”, gyda dau blentyn
astudiaeth achos (CS-A24 a CS-A25) wedi’u tynnu o’i brotocol camfanteisio’n rhywiol ar
blant tra’n dal i fod mewn perygl sylweddol.893
27. Roedd gwasanaethau arbenigol ar gael i bobl ifanc sy'n dioddef camfanteisio’n rhywiol
yn Abertawe, trwy brosiect Diogelu a Pharchu Barnardo's a Chymdeithas Genedlaethol er
Atal Creulondeb i Blant (NSPCC) De Cymru.894

Plant ar goll, cyfweliadau dychwelyd adref a phlant mewn gofal
28. Yn ystod cyfnod o bron i dair blynedd, aeth 10 plentyn ar goll dros 50 gwaith yr un;
aeth un ar goll 115 o weithiau.895 Nododd y bwrdd lleol diogelu plant fod plant a phobl
ifanc sydd ar goll ond yn cael cynnig cyfweliadau dychwelyd adref (RHIs) os oeddent
“yn cael eu gweld fel risg ganolig i uchel” ac nad oedd gwybodaeth gan RHIs yn cael ei
rhannu fel mater o drefn.896
29. Nid oedd yn bosibl pennu nifer y plant y camfanteisir yn rhywiol arnynt o Abertawe a
leolwyd y tu allan i ardal eu cartref o'r data a ddarparwyd.897 Pan fydd plentyn yn cael ei
leoli y tu allan i'r ardal, dylid cynnal cyfarfod trawsffiniol rhwng heddluoedd (a gweithiwr
cymdeithasol weithiau), ond nid yw cyfarfodydd o'r fath yn cael eu cynnal bob amser.898
30. Roedd arfer cadarnhaol yn ardal Abertawe yn cynnwys y ffaith bod llety addas a gofal
arbenigol yn cael eu rhoi i ddau o blant yr astudiaeth achos ar ôl eu pen-blwydd yn 18 oed,
wedi iddynt adael gofal.899
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Dioddefwyr gwrywaidd
31. Mae natur gudd aml camfanteisio'n rhywiol ar blant yn erbyn bechgyn a dynion ifanc
yn cael ei gydnabod yng Nghymru.900 Rhagwelodd Cyngor Abertawe y byddai ei beilot
diogelu cyd-destunol gyda brîff ehangach ar gamfanteisio troseddol yn ei alluogi i nodi mwy
o wrywod sydd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol. Canfu adolygiad systemau ym mis
Ionawr 2020 fod Cyngor Abertawe yn “nodi niwed teuluol ychwanegol o fewn arfer presennol
yn well na’r safleoedd eraill yr edrychwyd arnynt ledled y DU, ac yn ymateb i hyn mewn modd
cydgysylltiedig”.901

Plant ag anableddau
32. Er bod asesiad risg Cyngor Abertawe wedi nodi a oes gan blentyn mewn perygl o
gamfanteisio rhywiol anabledd, ni ysgogodd yr aseswr i ystyried effaith anabledd ar y
plentyn ac unrhyw fregusrwydd i gam-drin rhywiol.902

Gweithio mewn partneriaeth
33. Ar adeg ein gwrandawiadau, nid oedd tîm na chyfarfod amlasiantaethol ar gamfanteisio'n
rhywiol ar blant i fonitro bygythiadau i blant yn Abertawe. Yn hytrach, dywedwyd bod
perthynas waith anffurfiol agos rhwng y gweithwyr proffesiynol allweddol.903

Archwilio, adolygu a gwella perfformiad
34. Nid oedd systemau ar gyfer archwilio a gwella'n cael eu defnyddio'n dda ar y cyfan yn
Abertawe.904

Swydd Warwig
Proffilio problemau
35. Edrychodd proffilio problemau Swydd Warwig 2019 ar gyflawnwyr a dioddefwyr ond ni
chofnododd unrhyw grwpiau na rhwydweithiau sy'n ymwneud â chamfanteisio'n rhywiol ar
blant yn y sir neu'n cyflawni camfanteisio'n rhywiol yno.905 Dywedwyd bod gangiau troseddol
cyfundrefnol oedd yn camfanteisio ar bobl ifanc yn “gymharol brin”, er y cydnabuwyd bod
camfanteisio’n digwydd yn amlach gan grwpiau ‘anhrefnus’ gyda chysylltiadau llac.906
36. Ymddengys mai ychydig, os o gwbl, o ddadansoddiadau a wnaeth Heddlu Swydd
Warwig o’r graddau yr oedd camfanteisio’n rhywiol ar blant yn cael ei gyflawni gan grwpiau
neu rwydweithiau.907 Gan nad oedd graddau’r rhwydweithiau cyflawnwyr a’r bygythiad o
gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn cael eu deall yn iawn, ni ellid mynd i’r afael yn briodol
â chamfanteisio – er enghraifft yr hyn a adroddwyd gan CS-A2 ym mis Ebrill 2017.908
37. Ym mhroffil Swydd Warwig 2019, nid oedd ethnigrwydd dros 40 y cant o’r 137 o
gyflawnwyr a dros 50 y cant o 162 o ddioddefwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant yn hysbys.909
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Tarfu
38. Ni chofnodwyd pob tactegau tarfu’n ffurfiol, ac o ganlyniad ni allai Heddlu Swydd
Warwig asesu eu heffeithiolrwydd a'u hadolygu yn ôl yr angen. Cyhoeddodd nifer o CAWNs
yn 2018/19 ond derbyniodd y bu’n yn rhy araf i weithredu tactegau tarfu cymeradwy eraill
yn erbyn cyflawnwyr mewn rhai achosion.910

Empathi a phryder am blant sy'n ddioddefwyr
39. Rhoddwyd hyfforddiant wedi'i anelu at ddileu iaith ac agweddau beio dioddefwyr
i dimau rheng flaen Cyngor Sir Warwig a Heddlu Swydd Warwig. Gwelwyd iaith beio’r
dioddefwr mewn perthynas â dau o blant yr astudiaeth achos ond yn gyffredinol,
lle defnyddiwyd iaith beio’r dioddefwr, roedd yn cael ei herio a’i rheoli. 911

Asesu risg, amddiffyn rhag niwed a chanlyniadau i blant
40. Roedd dull mwy blaengar o asesu risg yn Swydd Warwig, sy'n defnyddio cronolegau
ym mhob asesiad ac sydd wedi mabwysiadu Offeryn Asesu Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant
y Gweithgor Cenedlaethol (NWG). Dangoswyd bod defnyddio’r asesiad hwn wedi gwella
barn broffesiynol, ac wedi hybu mwy o gyfranogiad gan blant a rhieni/gofalwyr mewn asesu
a chynllunio.912
41. Roedd pryderon am weithrediad y broses asesu risg yn Swydd Warwig yn achos
CS-A1. Er gwaethaf pryderon cynharach gan ei theulu, dim ond yn ddiweddarach y nodwyd
bod CS-A1 mewn perygl mawr o gamfanteisio rhywiol. Derbyniodd Cyngor Sir Warwig yr
oedi a phwysleisiodd newidiadau dilynol yn y broses asesu risg.913
42. Roedd tystiolaeth o anawsterau i blant o ran cael mynediad i Wasanaethau Iechyd
Meddwl Plant a Rhai yn eu Harddegau (CAMHS) yn Swydd Warwig.914 Fodd bynnag, roedd
enghreifftiau o gefnogaeth gadarnhaol, gan gynnwys mewn atal gyda gweithiwr prosiect
Hyfforddiant ac Allgymorth CSE Barnardo's, cymorth wedi'i dargedu gan weithwyr ieuenctid
ar gyfer plant yr ystyrir eu bod yn wynebu risg isel o gamfanteisio rhywiol, a darpariaeth
arbenigol gan Barnardo's ar gyfer pobl ifanc sy’n cael eu camfanteisio’n rhywiol.915

Plant ar goll, cyfweliadau dychwelyd adref a phlant mewn gofal
43. Roedd canlyniadau gwael ar gyfer CS-A1, a oedd yn derbyn gofal mewn cyfres o
leoliadau anaddas yn Swydd Warwig ac anwybyddwyd y risgiau o'i gosod yn agos at
droseddwyr.916 Amlygodd hyn fethiannau mawr a chymharol ddiweddar yn systemau
Cyngor Sir Warwig a Heddlu Swydd Warwig ar gyfer adnabod plant y camfanteisir yn
rhywiol arnynt mewn gofal a chymryd camau effeithiol i'w hamddiffyn.
44. Roedd yn ymddangos bod gan Gyngor Sir Swydd Warwig weithdrefnau da ar waith
ar gyfer cyfathrebu ag asiantaethau perthnasol cyn lleoli plentyn sy'n derbyn gofal y tu
allan i'r ardal. Roedd plant o ardaloedd eraill a leolwyd yn Swydd Warwig hefyd yn cael
eu monitro.917
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Dioddefwyr gwrywaidd
45. Nod ymgyrch aml-asiantaeth yn Swydd Warwig – 'Something’s Not Right’ – oedd
cynyddu ymwybyddiaeth o gamfanteisio rhywiol ar fechgyn a dynion ifanc a'u hannog
i siarad am eu profiadau a cheisio cymorth. Mae adnoddau pwrpasol wedi cael eu rhoi
ar waith ar gyfer dioddefwyr gwrywaidd, gyda thîm Barnardo's yn targedu bechgyn a
dynion ifanc gyda gwasanaethau i atal a tharfu ar gamfanteisio rhywiol.918

Plant ag anableddau
46. Mae'r prosesau a ddefnyddir yn Swydd Warwig yn sylfaen ar gyfer adnabod anableddau
yn effeithiol ond mae'r gyfradd isel o adnabod a chofnodi anableddau
mewn plant y camfanteisir yn rhywiol arnynt yn bryder. Ni chafodd anabledd un o
blant yr astudiaeth achos (CS-A300) ei gydnabod na'i gofnodi'n briodol gan y Cyngor.919

Gweithio mewn partneriaeth
47. Mae tîm aml-asiantaeth sydd wedi'i gydleoli ar gamfanteisio ar blant a phlant ar goll wedi
dod â'r asiantaethau statudol, Barnardo's ac ymarferwyr plant ar goll yn Swydd Warwig
at ei gilydd. Mae Cyngor Sir Swydd Warwig wedi ymgysylltu â’r Rhaglen Gymorth Taclo
Camfanteisio ar Blant i helpu gwella ei wasanaeth.920

Archwilio, adolygu a gwella perfformiad
48. Roedd gan Swydd Warwig broses archwilio ac adolygu sefydledig.921

St Helens
Proffilio problemau
49. Roedd casglu data am gamfanteisio'n rhywiol ar blant yn broblemus yn St Helens.
Nid oedd y proffil problem camfanteisio’n rhywiol ar blant wedi’i ddiweddaru ac roedd yn
ymddangos ei fod yn seiliedig ar ddadansoddiad oedd wedi dyddio.922 Roedd hyn oll yn
llesteirio gallu Heddlu Glannau Mersi i nodi troseddwyr ac amddiffyn dioddefwyr.
50. Roedd proffilio problemau 2018 St Helens yn ystyried troseddoldeb trefniadol ond
ni nododd unrhyw grŵp troseddau cyfundrefnol (OCG) sy’n ymwneud â chamfanteisio’n
rhywiol ar blant.923 Fodd bynnag, ym mis Medi 2019, roedd Heddlu Glannau Mersi wedi nodi
11 OCG ar gyfer rhanbarth Glannau Mersi gyda chamfanteisio’n rhywiol ar blant fel math
o drosedd sylfaenol neu eilaidd.924 Roedd achosion eraill o gamfanteisio’n rhywiol ar blant
a oedd yn cynnwys “grŵp/gang”.925 Gan mai dim ond “swm cyfyngedig o adnoddau” oedd i
adnabod plant sy’n agored i gamfanteisio rhywiol gan grŵp nad yw wedi’i ddosbarthu’n
ffurfiol fel OCG, nid oedd yn ymddangos bod rhwydweithiau yn St Helens nad oeddent
wedi’u dosbarthu’n ffurfiol fel OCGs yn ffocws i’r ymateb plismona i gamfanteisio’n rhywiol
ar blant.926
WCC000236_018 para 104
Minns 25 Medi 2020 108/7-15; WSP000125_003
920
WSP000232_005-006 para 24–26; WSP000226
921
WSP000232_007-011 para 35–40 a 43; WCC000236_025 para 151; WCC000363_024 para 139
922
Ian Critchley 28 Medi 2020 123/13-124/2
923
Ian Critchley 28 Medi 2020 124/15-125/5; MSP000322_001 para 3
924
Ian Critchley 28 Medi 2020 128/13-17
925
MSP000172_001
926
Ian Critchley 28 Medi 2020 124/15-125/5
918
919
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51. Rhwng Ebrill 2017 a Mawrth 2019, yn St Helens, nododd Heddlu Glannau Mersi
nad oedd 41 y cant o 435 o ddioddefwyr a 28 y cant o’r 217 o gyflawnwyr honedig o
gam-drin a chamfanteisio’n rhywiol ar blant yn rhoi eu hethnigrwydd.927

Tarfu
52. Derbyniodd Heddlu Glannau Mersi nad oedd y wybodaeth am i ba raddau yr oedd wedi
defnyddio pob un o’r tactegau tarfu o’r pecyn cymorth “ar gael yn hawdd”.928 Yn 2018, nododd
HMICFRS “ddefnydd cyfyngedig” o CAWNs fel tacteg ar gyfer tarfu ac atal. Araf fu gwelliant;
Derbyniodd Heddlu Glannau Mersi fod “nifer cyfyngedig iawn o CAWNs wedi’u cyhoeddi” a bod
“cyfleoedd wedi’u colli”, fel yr amlygwyd gan brofiadau nifer o blant yr astudiaeth achos.929
Ymddengys hefyd ei fod wedi gwneud defnydd cymharol fach o orchmynion sifil.930

Empathi a phryder am blant sy'n ddioddefwyr
53. Er bod hyfforddiant ac arweiniad ynghylch beio dioddefwyr wedi'u rhoi i staff rheng
flaen gofal cymdeithasol plant a'r heddlu yn St Helens, roedd agweddau beio dioddefwyr
yn parhau i fod yn amlwg am beth amser. Fodd bynnag, erbyn adeg yr archwiliad ym Medi
2020, dim ond un enghraifft o iaith amhriodol a ddarganfuwyd.931

Asesu risg, amddiffyn rhag niwed a chanlyniadau i blant
54. Methodd asesiad risg ag amddiffyn nifer o blant yr astudiaeth achos oedd yn dioddef
camfanteisio rhywiol yn St Helens. Nid oedd plant yr oedd angen cymorth arnynt i atal
camfanteisio rhywiol bob amser yn cael eu dosbarthu fel risg ddigon uchel i haeddu ymyrraeth
gan Catch22 (sy’n gweithio ochr yn ochr â phobl ifanc, eu teuluoedd a’r heddlu
yn St Helens i ddarganfod beth sydd wedi achosi iddynt redeg i ffwrdd, ac atal rhag
rhedeg i ffwrdd eto yn y dyfodol).932

Plant ar goll, cyfweliadau dychwelyd adref a phlant mewn gofal
55. Roedd enghreifftiau o leoliadau ac asesiadau o blant mewn gofal astudiaeth achos a
fethodd â'u cadw'n ddiogel. Yn 2018 a 2019, canfu HMICFRS fod gwaith yr heddlu ynghylch
plant coll yn St Helens yn waith desg yn rhy aml.933
56. Mae Cyngor St Helens wedi lleihau’n sylweddol nifer y plant sy’n cael eu lleoli bellter
o fwy na 30 milltir o St Helens.934

Dioddefwyr gwrywaidd
57. Roedd bechgyn a dynion ifanc a gyfeiriwyd oherwydd pryderon camfanteisio rhywiol
ac a drafodwyd mewn cyfarfodydd aml-asiantaeth yn St Helens yn cyfrif am 14 y cant yn
2017/18 ac 11 y cant y flwyddyn ganlynol o gyfanswm nifer y plant a ystyriwyd.935 Nid oedd
Cyngor Bwrdeistref St Helens wedi darparu unrhyw wasanaethau camfanteisio’n rhywiol ar
blant penodol ar gyfer bechgyn a dynion ifanc.936
Ian Critchley 28 Medi 2020 127/2-14; MSP000218_005-006 para 29–31; MSP000220_005. Ni ddarparwyr ffigurau ar
wahân ar gyfer camfanteisio’n rhywiol.
928
MSP000218_014 para 91-92; MSP000223_008 para 29
929
MSP000296_027; Critchley 28 Medi 2020 140/9-141/21; MSP000322_002 para 9; MSP000218_012 para 82
930
MSP000528_002 para 10
931
Leivers 28 Medi 2020 47/5-24, 48/17-49/12; STH001203_003 para 5.1; INQ004944_002 para 2.3
932
Leivers 28 Medi 2020 111/10-113/14
933
INQ005332_008; MSP000296_005_016
934
Leivers 28 Medi 2020 89/6-91/15
935
STH000818_030 para 6.1-6.2
936
STH000818_030 para 6.5
927
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Plant ag anableddau
58. Derbyniodd Cyngor St Helens fod cwmpas cyfyngedig i nodi anableddau neu anghenion
dysgu, neu i ymarferwyr gofnodi effaith anableddau ar y plentyn, ac nid oedd unrhyw
ganllawiau i staff ar sut i asesu a chofnodi anabledd. Nid oedd anableddau dau o blant yng
ngrŵp astudiaeth achos St Helens (CS-A27 a CS-A71) wedi'u nodi'n ddigonol a'u hystyried.937

Gweithio mewn partneriaeth
59. Cymysg oedd ansawdd y gwaith partneriaeth mewn perthynas â phlant yr astudiaeth
achos yn St Helens.938

Archwilio, adolygu a gwella perfformiad
60. Yn 2019, canfu Ofsted fod gofal cymdeithasol plant yn St Helens yn “annigonol” yn
gyffredinol (a’i fod wedi dirywio o ran ansawdd ers 2014).939 Dywedodd Cyngor St Helens
wrthym ei fod wedi dechrau datblygu systemau archwilio a sicrhau ansawdd ar gyfer ei
waith mewn perthynas â chamfanteisio’n rhywiol ar blant, ond megis dechrau datblygu
oedd y rhain.940

Tower Hamlets
Proffilio problemau
61. Nododd proffil y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan ar draws Llundain yn 2019, a oedd
yn cynnwys Tower Hamlets, fylchau mewn cudd-wybodaeth mewn sawl maes, gan gynnwys
oherwydd fflagio anghyson.941 Nid oedd 31 y cant o adroddiadau yn Tower Hamlets yn
nodi'r math o gamfanteisio'n rhywiol ar blant a ddioddefwyd gan ddioddefwr.942 Prin oedd y
wybodaeth ychwaith am lefel y risg i blentyn (a oedd ar goll mewn 39 y cant o adroddiadau
trosedd a ystyriwyd) a pha mor agored i niwed oedd y plentyn.943
62. Dywedodd y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan wrth yr Ymchwiliad nad oedd unrhyw
achosion na materion yn ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar blant gan rwydweithiau yn
Tower Hamlets, gan ddefnyddio diffiniad yr Ymchwiliad.944 O ystyried ehangder diffiniad yr
Ymchwiliad o rwydwaith, ni all hyn fod yn gywir. Nododd proffil problem 2019 fod 9 y cant
o adroddiadau camfanteisio’n rhywiol ar blant ar gyfer Tower Hamlets yn 2018/19 yn dangos
cysylltiadau â gangiau neu grwpiau cyfundrefnol; roedd hefyd yn derbyn bod “pobl ifanc yr
effeithir arnynt gan gangiau, neu sy’n gysylltiedig â gangiau, mewn perygl mawr o gamfanteisio
rhywiol”.945
63. Nododd Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain hefyd nad oedd wedi nodi unrhyw
achosion o gamfanteisio rhywiol gan rwydweithiau sy'n cymhwyso'r diffiniad o OCG, er y
byddai pedwar gweithrediad o fewn y Fwrdeistref yn dod o dan ddiffiniad yr Ymchwiliad.946

STH000649_001; STH000631_007_014-015; Leivers 28 Medi 2020 107/10-19
Leivers 28 Medi 2020 93/21-25 a 110/4-111/9; INQ004294_037 para 4.14;
939
OFS012534_001
940
MSP000322_007-008 para 25-28
941
MPS004318_014-015 para 60-61
942
MPS004576_040; Williams 29 Medi 2020 124/20-125/6
943
MPS004300_003
944
MPS004584_005 para 22-23
945
MPS004300_002,007
946
Richard Baldwin 29 Medi 2020 21/9-24; LBT004289_018 para 61
937

938
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64. Ni chofnodwyd ethnigrwydd ym mhroffil 2019 ar gyfer 86 y cant o droseddwyr a oedd
yn ymwneud â 147 o adroddiadau o gamfanteisio’n rhywiol ar blant a 14 y cant o 166 o
ddioddefwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant yn BCU Ardal y Canol Dwyreiniol.947

Tarfu
65. Roedd Cymdeithas y Plant (sy'n darparu gwasanaeth wedi'i gomisiynu i gefnogi plant
sydd ar goll ac sy'n derbyn gofal a phlant ag anableddau yn Tower Hamlets) yn feirniadol o
arfer Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain o ran amhariad.948 Er y dylai tactegau tarfu
gael eu hanelu at gyflawnwyr a lleoliadau lle mae camfanteisio’n digwydd, defnyddiodd y
Gwasanaeth Heddlu Metropolitan CAWNs yn Tower Hamlets i darfu ar grwpiau o blant a
oedd yn ddioddefwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant.

Empathi a phryder am blant sy'n ddioddefwyr
66. Roedd rhywfaint o dystiolaeth o feio dioddefwr mewn perthynas â CS-A22 a CS-A77.949

Asesu risg, amddiffyn rhag niwed a chanlyniadau i blant
67. Roedd methiannau gan Fwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain yn yr asesiad o'r risg
o gamfanteisio'n rhywiol ar blant cyn 2019, megis yn ei hasesiad o'r risg o CS-A81.950 Yn
fwy diweddar mae wedi datblygu ffurflen asesu gyflawn a symudodd i ffwrdd o ddull ticio
blychau.951 Fodd bynnag, erys pryderon ynghylch pa mor hir y mae'n ei gymryd i gwblhau
ac adolygu asesiadau risg.952

Plant ar goll, cyfweliadau dychwelyd adref a phlant mewn gofal
68. Yn 2016, canfu arolygiad allanol fod ymateb y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan i blant
sy'n mynd ar goll yn wael. Erbyn 2018, roedd rhai arwyddion o welliant. Ymhlith plant yr
astudiaeth achos, roedd CS-A77 a CS-A90 yn aml yn mynd ar goll o gartref neu ofal heb
unrhyw ymatebion effeithiol.953
69. Roedd Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain yn lletya 80 y cant o'i phlant mewn gofal
o fewn 20 milltir i neuadd y dref. Erbyn mis Hydref 2020, nid oedd unrhyw blant Tower
Hamlets mewn lleoliadau heb eu rheoleiddio.954

Dioddefwyr gwrywaidd
70. Derbyniodd Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain fod nifer y gwrywod a gyfeiriwyd at
ei thîm camfanteisio'n rhywiol ar blant yn isel, a dywedodd ei fod wedi rhoi nifer o welliannau
ar waith ar gyfer nodi goroeswyr gwrywaidd.955

MPS004300_010; MPS004318_005 para 15. Mae Gwasanaeth yr Heddlu Metropolitanaidd yn gweithredu ar draws
Llundain mewn 12 o Unedau Rheoli Sylfaenol (BCU) sy'n cwmpasu gwahanol fwrdeistrefi Llundain. Mae BCU Ardal Dwyrain
Canolog yn cwmpasu bwrdeistrefi Hackney a Tower Hamlets.
948
INQ005080_007-008_013 para 42–45 a 77.3
949
Williams 29 Medi 2020 159/23-160/1; MPS004363_041; Williams 29 Medi 2020 160/2-4
950
Gweler Rhan F, para 37; 29 Medi 2020 6/14-9/7; Baldwin 29 Medi 2020 83/2-86/17
951
Baldwin 29 Medi 2020 13/4-14/20
952
LBT004214_014 para 49
953
29 Medi 2020 9/9-11/7
954
LBT004289_015 para 53; LBT004337_007 para 19
955
LBT004214_052-053 para 200-201
947
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Plant ag anableddau
71. Yn yr un modd â meysydd eraill, mae angen gwella systemau yn Tower Hamlets i gynyddu
adnabyddiaeth o risg camfanteisio rhywiol ar gyfer plant ag anableddau.956

Gweithio mewn partneriaeth
72. Roedd Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain o'r farn bod strwythurau effeithiol
ar waith, er y bu rhywfaint o weithio digyswllt yn y gorffennol, yn rhannol o ganlyniad
i newidiadau i strwythurau cyfarfodydd partneriaeth a throsiant staff uchel.957

Archwilio, adolygu a gwella perfformiad
73. Mae'r Fwrdeistref wedi gwneud gwaith sylweddol i fynd i'r afael â chanfyddiad Ofsted
yn 2017 bod ei adran gofal cymdeithasol plant yn “annigonol”.958 Yn yr un modd, canfu
adolygiad ôl-arolygiad HMICFRS 2019 o ardal y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan y bu
newid strwythurol a gwelliannau yn y dull o amddiffyn plant.959
74. Yn 2018, nododd HMICFRS bryderon ynghylch i ba raddau yr oedd swyddogion a staff y
Gwasanaeth Heddlu Metropolitan yn gwrando ar blant sy’n adrodd am gamfanteisio rhywiol
yn Tower Hamlets.960

Bryste
Proffilio problemau
75. Ym Mryste, gallai achosion a amlygwyd fel camfanteisio rhywiol fod wedi cynnwys
achosion camfanteisio troseddol, hyd nes y byddai'r system yn cael ei newid fel y gellid
fflagio achosion ar gyfer camfanteisio troseddol a rhywiol.961
76. Er gwaethaf nifer sylweddol o oedolion a oedd yn peri risg i blant, roedd llai o
wybodaeth am rwydweithiau troseddwyr.962 Nododd proffil problem 2019 Heddlu Avon a
Gwlad yr Haf:
• nad oedd yr heddlu wedi nodi ymwneud sylweddol gan OCG mewn camfanteisio’n
rhywiol ar blant;963
• bod mwyafrif y troseddwyr yn troseddu ar eu pen eu hunain “neu gyda grwpiau bach
sydd â chymhelliant cymdeithasol”; ac
• nad yw unrhyw ddigwyddiadau sydd wedi ymwneud â grwpiau “wedi bod o fewn
strwythur grwpiau trefniadol traddodiadol ond yn hytrach yn gasgliad llac o gymdeithion
a all fod yn ymwneud â gweithgaredd troseddol arall”.964

LBT004214_055 para 210-211
LBT004318_025 para 75
958
LBT004216_001-002
959
INQ005334_010-012
960
INQ005333_050-060
961
Ann James 30 Medi 2020 43/25-45/4, 89/4-8; BSC000186_007-008 para 27–31; BSC000082_004; BSC000317_002;
BSC000284_010 para 40; ASP000438_021
962
ASP000438_015
963
ASP000438_015-017
964
ASP000438_015-016
956
957
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Byddai'r ail a'r trydydd grŵp yn cael eu hystyried yn rhwydwaith cyfundrefnol yn unol
â diffiniad yr Ymchwiliad.965 Eglurodd Heddlu Avon a Gwlad yr Haf ei bod yn anodd
“segmentu” rhwydweithiau gan ddefnyddio diffiniad yr Ymchwiliad.966
77. Ym Mryste, roedd cyfres o faterion yn arwain at anghywirdeb wrth dynnu sylw at
achosion troseddol ar gyfer camfanteisio’n rhywiol ar blant.967
78. Defnyddiodd yr asiantaethau ym Mryste fecanweithiau algorithmig i helpu asesu risg a
phroffilio problemau. Mae system Proffil Asesiad Risg Topaz (TRAP) Heddlu Avon a Gwlad yr
Haf yn nodi pobl a ddrwgdybir yn seiliedig ar sgôr sy'n dangos eu risg o gyflawni troseddau
camfanteisio'n rhywiol ar blant, gan ystyried ffactorau amrywiol.968 Yna mae swyddogion
yn ystyried a ddylid fflagio unigolyn ar sail y sgôr hwnnw a gwybodaeth arall.969 O TRAP,
dosberthir rhestr o 'droseddwyr' wythnosol rhwng partneriaid aml-asiantaeth, sy'n cynnwys
y rheswm pam y mae pob pwnc wedi'i nodi.970 Mae Cyngor Dinas Bryste yn defnyddio ei
Gronfa Ddata Think Family i greu proffil o blant sydd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol,
gan ddod â 35 o setiau data gwahanol am blant a ffactorau risg hysbys (fel cyfnodau o
fynd ar goll) ynghyd.971 Mae’r tîm ‘Insight’, a ariennir ar y cyd â’r heddlu, yn defnyddio’r data
hwnnw i greu model risg rhagfynegol i ddadansoddi i ba raddau y mae plant mewn perygl
o gamfanteisio rhywiol.972 Mae'n cynhyrchu rhestr wythnosol, awtomataidd o blant sy'n
wynebu risg uwch o gamfanteisio rhywiol.973
79. Mae'r defnydd o ddadansoddeg ragfynegol i nodi plant sydd mewn perygl ym Mryste
ac mewn mannau eraill wedi bod yn destun sylwadau yn y wasg ac adolygiad academaidd.974
Mae pryderon wedi’u codi ynghylch safon y data a fewnbynnwyd i’r model, y risg o
atgyfnerthu gwallau a thueddiadau’r rhai sy’n gwneud y cofnodion gwreiddiol, a’r potensial
i ganolbwyntio ar ffactorau sy’n gysylltiedig â gwahaniaethu economaidd-gymdeithasol a
hiliol.975 Canfu dadansoddiad ystadegol Cyngor Dinas Bryste o'r model ym mis Medi 2020
fod ganddo drachywiredd 'Cryf Iawn' a gallu dwyn i gof 'Cryf Iawn'. Fodd bynnag, roedd
ymchwil arall yn fwy gochelgar ynghylch modelau rhagfynegi mewn meysydd eraill, gan
ganfod bod pedwar o bob pump o blant mewn perygl yn cael eu methu (negyddion ffug)
ac, o’r plant y nododd y modelau eu bod mewn perygl, eu bod yn anghywir chwech o bob
deg gwaith (cadarnhaol ffug). Mae casglu a defnyddio data’n well yn hollbwysig i’r ymateb i
gamfanteisio’n rhywiol ar blant ond mae’n bwysig nad yw asiantaethau’n dibynnu’n ormodol
arno. Ar ei ben ei hun, mae dadansoddeg ragfynegol yn cynhyrchu gormod o asesiadau
camarweiniol; gall fod yn atodiad defnyddiol ond ni ddylid ei ddefnyddio fel prif offeryn.976
80. Roedd ethnigrwydd 28 y cant o 137 o bobl dan amheuaeth a 19 y cant o 474 o
blant mewn perygl o gamfanteisio'n rhywiol ym Mryste yn anhysbys neu heb ei gofnodi.977
Amlygodd ymchwil fewnol gan Heddlu Avon a Gwlad yr Haf yn 2020 nad oedd rhai o’i
ASP000438_017
William White 30 Medi 2020 113/11-114/21; ASP000199_021 (ffigwr 5)
967
Gweler Rhan H, para 7.4
968
ASP000321_014-015 para 57–58; ASP000434_003-004 para 10–15; William White 30 Medi 2020 103/19-104/7
969
ASP000484_004-005 para 14–16; William White 30 Medi 2020 105/16-23
970
ASP000484_004-005 para 14–16; William White 30 Medi 2020 105/16-23. Gweler, er enghraifft, ASP000473_001,003.
971
BSC000290; ASP000218_002
972
BSC000288; INQ005324_048
973
ASP000321_012-014 para 51-55
974
INQ005323; INQ005325; INQ005328_001-005,028-036,075-083; INQ005324; INQ005322
975
Er enghraifft, mae gan rai setiau data (fel cofnodion arestio) lawer o wallau INQ005328_034. Nododd adolygiad moeseg
a gyflawnwyd yn Ionawr 2020 mai problem fawr gyda defnyddio dadansoddeg rhagfynegol yng ngofal cymdeithasol plant
yw fod “y nodweddion sy’n fynegol o anfantais cymdeithas ac amddifadedd, ac sydd ar yr un pryd yn gysylltiedig i wahaniaethu
economaidd-gymdeithasol a hiliol, hefyd yn ragfynegol iawn o’r deilliannau andwyol a ddefnyddir i fesur camdriniaeth ac esgeuluso
plant”; INQ005322_035
976
Gweler Rhan H, para 25
977
ASP000221
965

966
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systemau yn ei gwneud hi’n hawdd cofnodi ethnigrwydd; nid oedd yn glir weithiau pwy sy'n
gyfrifol am gofnodi ethnigrwydd; roedd rhywfaint o ddiffyg gwybodaeth am sut i gofnodi
ethnigrwydd a pham ei fod yn bwysig; ac nid oedd rhai swyddogion yn hyderus i ofyn i
aelodau'r cyhoedd ddiffinio eu hethnigrwydd.978

Tarfu
81. Roedd yna gyfarfodydd rheolaidd Ymgyrch Topaz lle rhannwyd y bygythiadau a
achosir gan gyflawnwyr a risgiau i ddioddefwyr. Roedd Ymgyrch Topaz wedi bod yn rhan
o weithgarwch tarfu ar sail cudd-wybodaeth yn erbyn cyflawnwyr ac erlyniadau ar sail
tystiolaeth, mewn partneriaeth â Gwasanaeth Erlyn y Goron. Roedd hyn wedi cynnwys
defnyddio gorchmynion sifil a throseddol, arestiadau, ac ymchwilio i droseddau cysylltiedig
o gyffuriau a lladrad. Roedd Ymgyrch Topaz wedi canolbwyntio ymdrechion partneriaeth
yn llwyddiannus ar olrhain ac arestio troseddwyr.979

Empathi a phryder am blant sy'n ddioddefwyr
82. Nodwyd rhai enghreifftiau o iaith beio'r dioddefwr yn nhystiolaeth Bryste.980

Asesu risg, amddiffyn rhag niwed a chanlyniadau i blant
83. Dros y tair blynedd diwethaf, bu gostyngiad cyson yn nifer yr asesiadau lle nodwyd
camfanteisio'n rhywiol ar blant fel ffactor ym Mryste. Mae'n annhebygol bod hyn yn
adlewyrchu dirywiad gwirioneddol mewn camfanteisio. Mae'n fwy tebygol bod hyn yn
gysylltiedig â materion yn ymwneud â chasglu data.981
84. Mae prosiect Barnardo's Against Sexual Exploitation (BASE) wedi datblygu ffyrdd
penodol o gefnogi plant sy'n ddioddefwyr. Ymhlith yr enghreifftiau roedd clinigau iechyd
rhywiol i blant agored i niwed a gynigir o safle BASE sawl gwaith yr wythnos a nyrs CAMHS
bwrpasol yn y prosiect BASE i ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl cyflym a hyblyg.982

Plant ar goll, cyfweliadau dychwelyd adref a phlant mewn gofal
85. Roedd cwblhau RHIs ym Mryste ar lefel isel iawn ym mis Ebrill 2018, pan mai dim ond
29 y cant o blant a aeth ar goll a dderbyniodd RHI. Erbyn mis Mehefin 2020, o ganlyniad i
gamau gwella gan y Cyngor, roedd 92 y cant o 114 o blant cymwys wedi cael cynnig RHI ac
roedd 52 y cant ohonynt wedi derbyn RHI.983

Dioddefwyr gwrywaidd
86. Un ateb i’r diffyg cynrychiolaeth o ddioddefwyr gwrywaidd sy’n cael ei fabwysiadu
ym Mryste fu i BASE Barnardo’s (gwasanaeth arbenigol sy’n cefnogi oedolion ifanc rhwng
18 a 25 oed sydd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol neu lle mae pryderon hysbys
ynghylch camfanteisio rhywiol) ostwng y trothwy ar gyfer mynediad i wasanaethau cymorth
camfanteisio rhywiol pan fydd bechgyn a dynion ifanc yn cael eu hatgyfeirio.984

ASP000484_002-003 para 6-11
ASP000438_015_024; ASP000321_025-029 para 107–116 a 121–123; ASP000487;
980
BSC000132
981
James 30 Medi 2020 43/13-45/4; BSC000284_009-010; BSC000082_004; BSC000317_003; ASP000438_021-022
982
BRD000278; INQ005293_009-010 para 44–49
983
Ann James 30 Medi 2020 62/10-63/2-8; BSC000316_012; BSC000118_005; BSC000139_006-007;
BSC000186_016-017 para 75–79; BSC000284_020 para 84; OFS012558_002
984
BRD000278 para 25
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Atodiad 4

Plant ag anableddau
87. Yn 2019, archwiliodd Cyngor Dinas Bryste 12 achos yn ymwneud â phlant ag anabledd
yr ystyriwyd eu bod mewn perygl o gamfanteisio rhywiol. Nododd y gwaith hwn gryfderau
a meysydd diriaethol i'w gwella, sydd wedi'u rhoi ar waith.985

Gweithio mewn partneriaeth
88. Roedd tystiolaeth o waith partneriaeth da ym Mryste.986

Archwilio, adolygu a gwella perfformiad
89. Mae Cyngor Dinas Bryste a Heddlu Avon a Gwlad yr Haf wedi cynnal archwiliadau
mewnol helaeth o'u harferion mewn perthynas â chamfanteisio'n rhywiol ar blant,
gan gynnwys gweithio gyda'r NWG.987
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