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Mae’r fframwaith hwn yn darparu 
offeryn ar sail tystiolaeth ar 
gyfer datblygu ymatebion 
lleol amlasiantaeth cydlynol i 
ymddygiad rhywiol niweidiol 
ymysg plant a phobl ifanc. 
Hoffem ddiolch i bawb fu’n 
ymwneud â datblygu a pheilota’r 
fframwaith.

Dylai unrhyw un sy’n defnyddio’r deunydd hwn 
mewn cyhoeddiadau neu gyd-destunau eraill 
gydnabod y ffynhonnell¹ fel: Hackett, S, Holmes, 
D and Branigan, P (2016) Fframwaith gweithredol 
ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n arddangos 
ymddygiadau rhywiol niweidiol, Llundain, NSPCC.  

Mae’r prosiect wedi cael ei arwain a’i gydlynu gan yr 
NSPCC ac Research in Practice (RIP), er bod nifer 
fawr o sefydliadau cenedlaethol ac arbenigwyr 
pwnc wedi cyfrannu at ei gynhyrchu. 

Datblygwyd y fframwaith hwn gan is-grŵp datblygu 
ymarfer, a gadeiriwyd gan Yr Athro Simon Hacket, 
Prifysgol Durham, ac mae’n sylweddol seiliedig ar 
gyhoeddiad Hacket, S (2014) Plant a phobl ifanc ag 
ymddygiadau rhywiol niweidiol, a gyhoeddwyd gan 
Research in Practice. 

Croeso

1  Hoffem hefyd ddiolch i RIP am y cyfle i atgynhyrchu ac addasu adrannau priodol 
o’u cyhoeddiad; Hackett S (2014) Children and young people with harmful sexual 
behaviours: Research Review. Dartington: Research in Practice
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Diolch i 
Dymunwn ddiolch i, a chydnabod mewnbwn, aelodau’r 
grwpiau datblygu (a gadeiriwyd gan Jon Brown) a’r 14 
aelod o’r awdurdodau lleol ar y gweithgor ymarfer (a 
gadeiriwyd gan Julie Henniker) a helpodd hefyd i siapio 
a datblygu’r fframwaith. 

Grŵp datblygu cenedlaethol 
Andy Newson (YJB), Carlene Firmin (MsUnderstood 
Partnership), Cassandra Harrison (Barnardo’s), Dez 
Holmes (Research in Practice), Susannah Bowyer 
(Research in Practice), Pam Badger (CAPE), Duncan 
Shepard (Arweinydd cenedlaethol yr Heddlu ar 
gyfer MAPPA), Eileen Vizard (Uwch Ddarlithydd 
Anrhydeddus, Sefydliad Iechyd Plant, UCL), Elly 
Farmer (CEOP), Jon Brown (NSPCC), Julie Henniker 
(AIM Project), Juliet Hillier (Brook), Martin Quinn 
(Bwrdd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gogledd 
Iwerddon), Pat Branigan (NSPCC), Peter Clarke 
(Glebe House), Sheila Brotherston (Lucy Faithfull 
Foundation), Alice Scott (Gweithgor Ymchwilio 
i Gamdriniaeth Amddiffyn Plant Cenedlaethol), 
Simon Hackett (Prifysgol Durham), Graham Ritchie 
(Swyddfa’r Comisiynydd Plant), Susan Haacke 
(NCATS), A Kitchener (Siarad Da), David Derbyshire 
(Action for Children) a Stuart Allardyce (Barnardo’s). 

Gweithgor ymarfer 
A Adcock (Walsall), C Harrison (Lambeth), Charlie 
Beaumont (Kent), Deborah Maddocks (Suffolk), Jane 
Lloyd Griffiths (Gwynedd), Katie Hewitt (Sheffield), 
Laura Davies (Sir Gaerfyrddin), Lesley Ingleson 
(Gogledd Swydd Efrog), Louise Kemp (Merton), 
S Evans (Bro Morgannwg), Sarah Reeves (Swydd 
Caergrawnt) a Tess King (Newcastle NSPCC). 

Peilota  
Hoffem hefyd ddiolch i’r wyth awdurdod lleol a 
wirfoddolodd i brofi a datblygu mwy ar y fframwaith 
yn 2015. Trudy Potter (Swydd Caergrawnt), Denise 
Jackson a Christine Walker-Booth (Cernyw), Nathalie 
Fontenay (Leeds), Sarah Impey and Stef Fox (Gogledd 
Ddwyrain swydd Lincoln), Amanda Carpenter and 
Kathryn Brooks (Surrey), Tracey Goddard and Krishna 
Ridley (Waltham Forest), Rachael Osbourne (Dinas 
Nottingham), and Sarah Constable (Telford & Wrekin).
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Mae dros 20 mlynedd wedi mynd 
heibio ers y cynigiwyd strategaeth 
genedlaethol am y tro cyntaf ar 
gyfer y DU (NCH, 1992) i fynd i’r 
afael â’r her mewn perthynas â 
phlant a phobl ifanc ag ymddygiad 
rhywiol niweidiol (HSB). Er gwaethaf 
galwadau lu - a rhai arwyddion bod 
fframwaith traws lywodraethol ar 
fin cael ei gyhoeddi (Y Swyddfa 
Gartref, 2010) - ni chafwyd 
strategaeth. 

Yn ystod y blynyddoedd diweddar, 
mae gweithwyr proffesiynol wedi 
dysgu llawer am natur a maint y 
broblem, beth yw arferion asesu 
da, ac ymyriadau effeithiol ar gyfer 
plant, pobl ifanc a theuluoedd 
y mae’r mater hwn yn effeithio 
arnynt. 

Er gwaethaf tystiolaeth gynyddol 
o faint, natur a chymhlethdod 
y broblem, mae’r gwasanaeth 
a ddarperir ar draws y DU yn 
parhau i fod yn dameidiog ac yn 
gymharol anghydlynol, gyda rhai 
enghreifftiau o arfer dda. Mae 
lefelau hyder a chymhwysedd 
proffesiynol i fynd i’r afael â’r 
her yn amrywiol ar y gorau (CJJI, 
2013). Mae’n amlwg bod angen  
ymagwedd fwy cydlynol a chyson 
tuag at y mater, sy’n cydnabod y 
risgiau ac anghenion plant sy’n 
arddangos ymddygiadau rhywiol 
niweidiol. 

Sefydlwyd Grŵp Cenedlaethol Y 
Swyddfa Gartref ar Drais Rhywiol 
yn Erbyn Plant ac Oedolion sy’n 
Agored i Niwed yn sgil achos Savile, 
gwaith datblygu gan ganolfan 
iechyd cyhoeddus NICE ar fater 
HSB ac achosion proffil uchel o 
gamfanteisio’n rhywiol ar blant a 
chamdriniaeth ar-lein. Mae’n gyfle 
i ffurfio gwell ymagwedd tuag at 
HSB sy’n cael ei arddangos gan 
blant  a phobl ifanc.

Mae’n amser bwrw ymlaen â’r 
gwaith hwn a rhoi ysgogiad, siâp a 
ffocws iddo o fewn systemau lles, 
cyfiawnder troseddol, iechyd ac 
addysg plant yn y DU.

Nod y canllawiau yw 
darparu fframwaith er 
mwyn helpu ardaloedd 
lleol i ddatblygu a 
gwella ymatebion 
i’r her bwysig hon 
mewn perthynas ag 
amddiffyn plant 

Ar gyfer pwy mae’r 
canllawiau? 
Datblygwyd y canllawiau gan grŵp 
o sefydliadau darparu gwasanaeth 
ac arbenigwyr ym maes HSB. 
Maent yn amcanu at ddarparu 
fframwaith er mwyn helpu 
ardaloedd lleol i ddatblygu a gwella 
ymatebion i’r her bwysig hon mewn 
perthynas ag amddiffyn plant. 

Er mwyn ymgysylltu’n effeithiol 
â’r fframwaith, mae’r offeryn 
archwilio yn golygu bod ymateb 
lleol ar y cyd yn ofynnol. Rydym 
yn annog mewnbwn gan staff 
lleol sydd â rôl strategol mewn 
perthynas â chydlynu amddiffyn 

plant ac ymatebion lleol i HSB, 
rhai sy’n gyfrifol am gomisiynu’r 
cyfryw wasanaethau, a’r rhai sydd 
â chylch gwaith diogelu ehangach 
a chyfrifoldeb am archwilio, megis 
cadeiryddion ac aelodau Byrddau 
Diogelu Plant Lleol (LSCB). 

Amcan y fframwaith 
Mae’r fframwaith integredig hwn 
yn amcanu at gynorthwyo gwaith 
lleol gyda phlant a phobl ifanc sydd 
wedi arddangos HSB a’u teuluoedd, 
drwy ddarparu a datblygu polisïau 
a gweithdrefnau clir, a thrwy 
adnewyddu canllawiau ymarfer lleol 
ac offerynnau asesu.

Mae’n amcanu at ddarparu dull 
o weithio mwy cydlynol ar sail 
tystiolaeth o weithio gyda’r plant a’r 
bobl ifanc yma, ac i ddeall yn well 
sut mae gwella deilliannau iddynt. 

Er y bwriedir i’r fframwaith gyfrannu 
at ddatblygu strategaeth HSB 
cenedlaethol, fe’i datblygwyd i 
gychwyn ar gyfer Lloegr, oherwydd 
bod gwaith tebyg yn cael ei 
ddatblygu yng Nghymru, Yr Alban a 
Gogledd Iwerddon. 

Mae cydweithwyr o’r pedair gwlad 
wedi cyfrannu at ddatblygu’r 
fframwaith hwn, ac rydym yn 
gobeithio y bydd yn hysbysu 
datblygu gwaith i fynd i’r afael â 
HSB ar draws y DU.

Cyflwyniad 
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Mae’r fframwaith yn amcanu at: 

• ategu dealltwriaeth integredig 
o, ac ymatebion i, HSB  

• adndabod continwwm o 
ymatebion i blant a phobl 
ifanc sy’n arddangos HSB, 
gan ddechrau gydag adnabod 
cynnar yn y gymuned a 
chymorth gydag achosion 
risg isel, ac wedyn asesu, 
ymyrraeth a gwaith dwys 
gyda’r rheini sydd fwayaf 
mewn risg a’r rheini sydd â’r 
anghenion mwyaf   

• hyrwyddo asesu effeithiol 
fel yr allwedd i atal defnyddio 
amser arbenigol ac adnoddau 
dwys yn ddiangen mewn 
achosion risg isel, a chefnogi 
ymyriadau cynharach pan fo’n 
briodol  

• sicrhau y cynigir  y lefel briodol 
o gymorth i blant a theuluoedd 
gan weithwyr sgiliedig sydd 
wedi’u hyfforddi’n briodol

• hyrwyddo mantais cynnwys 
asiantaethau a gweithwyr 
rheng flaen (yn arbennig 
gwasanaethau addysg) 
mewn perthynas ag adnabod 
achosion yn gynharach, 
asesu ac ymyrryd, a thrwy 
hynny cynyddu’r gobaith o 
ymgysylltu’n gynharach 

• annog gwaith 
rhyngasiantaethau a ddylunnir 
i leihau’r arwahanrwydd a’r 
pryderon a deimlir yn gyffredin 
gan y grŵp yma wrth wneud 
penderfyniadau, ac a allai 
arwain at dan amcangyfrif  a 
goramcangyfrif risg 

• hyrwyddo defnyddio iaith 
gyffredin a chyfnewid sgiliau 
a hyfforddiant, a datblygu  
systemau cymorth cymheiriaid 
lleol priodol  

• hyrwyddo pwysigrwydd 
gwerthuso a monitro 
deilliannau i blant a phobl ifanc 
sy’n arddangos HSB
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Strwythur y fframwaith a sut mae 
ei ddefnyddio  
Mae’r fframwaith hwn yn hyrwyddo 
pum maes (meysydd ffocws) 
sy’n cynnwys elfennau allweddol 
datblygu a darparu gwasanaeth 
HSB integredig ac effeithiol i blant, 
pobl ifanc a’u teuluoedd. Mae yna 
gydberthynas agos rhwng y pum 
maes allweddol yma: 

1
Ymatebion 
Continwwm o 
ymatebion i blant 
a phobl ifanc sy’n 
arddangos HSB 

Atal 
Atal, adnabod ac 
ymyrraeth gynnar 

2
Asesu 
Asesu effeithiol a 
llwybrau atgyfeirio 

3
Ymyriadau 
Ymagwedd  
aml-foddol tuag at 
ymyrraeth 

4
Datblygu 
Datblygu gweithlu

5
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Mae pob maes  
wedi ei strwythuro  
yn yr un ffordd ac maent 
yn cynnwys: 
• crynodeb o’r dystiolaeth 

ddiweddaraf er mwyn ategu 
arferion a phenderfyniadau 
lleol a’r prif faterion a wynebir 

• offeryn archwilio er mwyn 
helpu i asesu cyflwr 
presennol eich darpariaeth 
HSB ac ymatebion y 
gwasanaeth  
 
yr egwyddorion allweddol i’w 
hystyried wrth ganolbwyntio 
ar ddarpariaeth, gydag 
enghreifftiau ymarferol. Gellir 
gweld rhestr o’r offerynnau 
ac adnoddau sydd ar gael ar 
gyfer pob maes ar-lein hefyd 
yn nspcc.org.uk

Sut mae defnyddio’r offeryn 
archwilio 
Mae pob maes yn cynnwys 
ymarferiad archwilio er mwyn 
galluogi ardaloedd lleol i asesu 
eu harferion, prosesau ac 
arweinyddiaeth yn erbyn y pum 
maes allweddol. Mae’r ymarferion 
hyn yn darparu 10 datganiad, nad 
ydynt mewn unrhyw drefn benodol, 
a dylid rhoi sgôr rhwng 0 a 4 yn eu 
herbyn, fel a ganlyn:

Dim o gwbl/byth/ dim 
tystiolaeth o hyn 

Ychydig iawn/anaml iawn/ 
ychydig iawn o dystiolaeth 
o hyn 

I ryw raddau/weithiau/peth 
tystiolaeth o hyn s

I raddau go lew/rheolaidd/ 
tystiolaeth dda o hyn

Bob amser/i raddau 
helaeth/toreth o 
dystiolaeth gref iawn o hyn

Er mwyn galluogi sgorio cywir, bydd 
angen i bartneriaid amlasiantaeth 
weithio gyda’i gilydd er mwyn 
myfyrio ac ymateb i’r datganiadau. 
Gall fod yn ddefnyddiol i gadeirydd 
y Bwrdd Diogelu Plant Lleol (LSCB) 
gydlynu cyflawni’r offeryn archwilio.
Mae’r datganiadau yn uniongyrchol 
gysylltiedig  â negeseuon ymchwil, 
ac maent yn fwriadol heriol - ac 
mae angen tystiolaeth i danategu 
pob sgôr, er enghraifft - ac fe’u 
dyluniwyd i ysgogi trafodaeth. 
Dylai’r ymarferiad archwilio fod yn 
gatalydd ar gyfer dysgu a gwella. 

Os bydd gwahaniaethau rhwng 
asiantaethau (ansawdd y data 
a gofnodwyd; yr ymagweddau 
tuag at asesu etc.) yn ei gwneud 
yn anodd pennu sgôr cytunedig, 
rydym yn argymell yn gryf eich bod 
yn defnyddio’r sgôr isaf. Yn yr un 
modd, efallai y bydd datganiadau 
sy’n defnyddio termau goddrychol 
megis ‘o safon uchel’ neu ‘hyderus’ 
yn amlygu gwahaniaeth barn rhwng 
grwpiau proffesiynol. Eto, rydym 
yn argymell defnyddio’r sgôr isaf 
ac ystyried pa gamau fyddai angen 
eu cymryd i’r holl grwpiau deimlo’n 
hyderus, neu deimlo sicrwydd 
mewn perthynas ag ansawdd. 

0

1

2

3

4

Rydym yn awgrymu eich bod yn 
cynnal yr ymarferiad archwilio er 
mwyn sefydlu gwaelodlin, fel y gellir 
cyfuno sgoriau er mwyn darparu 
trosolwg o ymarfer yn lleol. Mae 
offeryn sgorio fframwaith HSB 
ar gael yn nspcc.org.uk er mwyn 
helpu i goladu’r canfyddiadau a 
chynhyrchu graff radar (gweler yr 
enghraifft trosodd yn ffigwr1).

Dylai hyn alluogi ardaloedd lleol 
i ganolbwyntio eu hymdrechion 
ar y meysydd ble mae’r angen 
mwyaf i wella. Yna gallwch 
ddefnyddio’r enghreifftiau a’r 
adnoddu a ddarperir i ddrafftio 
cynllun gweithredu sy’n adlewyrchu 
anghenion a blaenoriaethau lleol.
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Ffigwr 1: Enghraifft o sgoriau ‘cyn ac ar ôl 
hunanasesu’ (T1 a T2) 
Dylid ailadrodd yr ymarfer archwilio ar ôl pump i 
chwe mis, ac eto ar ôl deg i 12 mis, er mwyn dangos 
cynnydd ac er mwyn hysbysu unrhyw newidiadau neu 
ddatblygiadau angenrheidiol.

Canllawiau HSB Y Sefydliad Cenedlaethol 
dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal 
(NICE)  
Dylid defnyddio’r fframwaith ochr yn ochr â 
chanllawiau NICE (2016) ar ymddygiad rhywiol 
niweidiol ymysg pobl ifanc. Mae’r canllawiau yn 
cynnig argymhellion ynghylch rolau gwasanaethau 
cyffredinol, asesu cymorth cynnar ac asesu risg, 
cysylltu â theuluoedd, ymyrraeth cyn ac ar  ôl, ac 
egwyddorion allweddol ac ymagweddau tuag at 
ymyrraeth. Mae’r canllawiau yn amcanu at sicrhau 
bod plant a phobl ifanc sy’n arddangos HSB yn cael eu 
hasesu mor gynnar â phosibl.

Continwwm o ymatebion i blant a 
phobl ifanc sy’n arddangos HSB

Datblygu 
gweithlu

Atal, adnabod ac 
asesu cynnar

Ymyriadau Asesu effeithiol a llwybrau 
atgyfeirio

T1  T2

Allwedd
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Continwwm 
o ymatebion i 
blant a phobl 
ifanc sy’n 
arddangos HSB

1
Ymatebion 

1

3
Asesiadau 

4
Ymyriadau 

5
Datblygu 

2
Atal 
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hon yn elfennol, gall gyfrannu at y 
darlun cyflawn pe gofynnid am fwy 
o wybodaeth am nifer yr achosion 
yr amheuwyd neu yr honnwyd 
bod HSB wedi digwydd mewn 
perthynas â hwy.²

Diffinio ymddygiad rhywiol 
niweidiol gan blant  a phobl 
ifanc 
Mae ystod eang o dermau wedi 
cael eu defnyddio i ddisgrifio plant 
a phobl ifanc sy’n arddangos 
problemau gyda’u hymddygiad 
rhywiol. Mae’r termau yn cynnwys 
‘troseddwr rhyw ifanc’, ‘camdriniwr 
ifanc’ a ‘chyflawnydd glasoed’. 
Gall camddefnyddio terminoleg 
anghywir ac amwys arwain at gam-
ddosbarthu plant a phobl ifanc, neu 
eu labelu’n amhriodol. Mae ystod 
o dermau ystyrlon, ac a ddefnyddir 
yn gyffredin, yn bwysig er mwyn 
galluogi cyfathrebu clir rhwng 
gweithwyr proffesiynol, ac er mwyn 
galluogi asesu plant , pobl ifanc a’u 
hymddygiadau yn gywir. 

Felly, at ddiben y fframwaith hwn, 
diffinnir ‘Ymddygiadau rhywiol 
niweidiol’ fel:

“Ymddygiadau rhywiol a fynegir 
gan blant a phobl ifanc o dan 18 
oed sy’n ddatblygiadol amhriodol, 
all fod yn niweidiol i’w hunain ac 
eraill, neu’n gamdriniol tuag at 
blentyn, person ifanc neu oedolyn 
arall.” (o Hackett, 2014).

Maint y broblem 
Nid yw camdriniaeth a gyflawnir 
gan blant a phobl ifanc yn 
ffenomena prin. Mae o leiaf 
traean o’r holl droseddau rhyw 
yn erbyn plant a phobl ifanc yn y 
DU yn cael eu cyflawni gan blant 
a phobl ifanc eraill, a gall maint 
problem camdriniaeth rywiol fod 
yn llawer mwy. Mewn sampl ar hap 
o boblogaeth y DU (2011) bu i 
Radford a’i gydweithwyr ganfod bod 
dwy ran o dair o’r unigolion oedd 
wedi cael profiad o gamdriniaeth 
rywiol fel plant wedi cael eu cam-
drin gan rywun o dan 18 oed.

Sgôp atgyfeirio plant a 
phobl ifanc sy’n arddangos 
HSB
Mae diffyg gwasanaethau 
cymharol a systemau cofnodi 
hygyrch yn golygu ei bod yn 
amhosibl cael darlun cywir o 
atgyfeiriadau i wasanaethau HSB 
ar draws y DU. Fodd bynnag, 
bu i adolygiad o’r gwasanaeth a 
ddarperir ar draws 20 y cant o 
awdurdodau lleol y DU (Smith, 
Bradbury-Jones, Lazenbatt a Taylor, 
2013) ddangos mai gwrywod a 
phlant hŷn oedd y rhan fwyaf o’r 
rhai y cynigwyd gwasanaeth iddynt 
o ganlyniad i HSB.

Gan awdurdodau lleol yn Lloegr 
a’r Alban oedd y nifer mwyaf 
o achosion o wrywod ifanc o 

grwpiau lleiafrifoedd ethnig, ac 
roedd pob ardal yn nodi bod pobl 
ifanc ag anableddau dysgu yn 
ddefnyddwyr gwasanaeth. Bu i 
nifer o awdurdodau lleol yn Lloegr, 
Yr Alban a Gogledd Iwerddon 
gofnodi’r un nifer o achosion ar 
adeg yr arolwg o’i gymharu â’r 
pum mlynedd blaenorol. Fodd 
bynnag, roedd rhai ardaloedd yn 
dangos cynnydd yn yr achosion 
o HSB: yn Lloegr, roedd ychydig 
dros chwarter yr ardaloedd a 
arolygwyd yn dangos cynnydd 
mewn achosion, ac roedd hanner 
y rhai hynny yn wrywod, pobl iau 
ag anableddau dysgu a phlant iau; 
yng Nghymru cofnodwyd cynnydd 
mewn benywod a phobl ifanc ag 
anableddau dysgu.  

Yn y DU mae dros un 
rhan o dair o’r troseddau 
rhyw yn erbyn plant a 
phobl ifanc yn cael eu 
cyflawni gan rai o dan 
18 oed 

Ar hyn o bryd mae ysgolion yn 
rhoi gwybodaeth bob tymor 
i’w hawdurdodau lleol am rai 
amgylchiadau mewn perthynas 
â HSB, megis secstio, bwlio a 
gweithgaredd sy’n gysylltiedig 
â gangiau. Er bod y wybodaeth 

Crynodeb o’r dystiolaeth a’r materion1.1

2  Mae secstio yn broblem mewn nifer o ysgolion, ac mae 
rheoli risg yn hanfodol mewn perthynas ag addysg

1
Ymatebion 

1

3
Asesiadau 

4
Ymyriadau 

5
Datblygu 

2
Atal 
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Mae’n fuddiol gwahaniaethu rhwng ymddygiad rhywiol  
problemus a chamdriniol: 

Problemus 
• Nid yw ymddygiadau 

problemus yn cynnwys erlid 
eraill yn agored, ond maent 
yn ddatblygiadol aflonyddgar 
a gallant  achosi trallod, 
gwrthodiad neu erlid mwy 
ar y plentyn sy’n arddangos 
yr ymddygiad. Diffinnir 
problemau ymddygiad rhywiol 
fel ymddygiadau sy’n cynnwys 
rhannau rhywiol o’r corff 
sy’n ddatblygiadol amhriodol 
neu’n niweidiol o bosibl i’r 
plentyn ac eraill. Mae hyn 
yn amrywio o ymddygiadau 
hunanysgogol ac anymwthiol 
problemus, i ryngweithio 
rhywiol â phlant eraill sy’n 
cynnwys ymddygiadau mwy 
difrifol na chwarae rhywiol, 
ac ymddygiadau rhywiol 
ymosodol. 
 
 
 
 
 
 

•  Pan fo’n ymddangos bod y 
math yma o ymddygiad yn 
gysylltiedig â thrawma - pan 
fo’r symptomau yn deillio o 
gamdriniaeth rywiol y mae’r 
plentyn wedi ei dioddef - efallai 
bydd yr ymddygiad yn cael ei 
alw’n adweithiol rywiol. Mae 
ymddygiadau adweithiol rywiol 
a rhywiol broblemus yn cael 
eu cysylltu’n fwy cyffredin â 
phlant  yn yr ystod oed cyn y 
glasoed. 

Camdriniol 
• Mae ymddygiadau camdriniol 

yn cynnwys elfen o gymell 
neu orfodi ac anghydbwysedd 
pŵer sy’n golygu na all y 
dioddefwr roi cydsyniad ar sail 
gwybodaeth, a phan fo gan yr 
ymddygiad y potensial i achosi 
niwed corfforol neu emosiynol. 
Gall anghydbwysedd pŵer 
ddeillio o oedran, gallu 
deallusol, hil neu gryfder 
corfforol. Efallai bod 
ymddygiad rhywiol camdriniol 

wedi, neu ddim wedi, arwain 
at euogfarn neu erlyniad 
troseddol. Mae ymddygiadau 
o’r fath yn cael eu cysylltu’n 
fwy cyffredin â phobl 
ifanc sy’n hŷn nag oedran 
cyfrifoldeb troseddol neu 
rai yn eu glasoed. Oherwydd 
bod ymddygiadau rhywiol 
problemus a chamdriniol 
yn ddatblygiadol amhriodol 
ac y gallant achosi niwed 
datblygiadol, term ambarél 
defnyddiol yw ymddygiadau 
rhywiol niweidiol neu HSB. 
Mae’r term yma wedi cael 
ei fabwysiadu’n eang yn y 
maes, ac fe’i defnyddir yn y 
fframwaith hwn drwyddo draw. 
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Continwwm  
o ymddygiadau 
Mae’n hanfodol bod gweithwyr 
proffesiynol yn gwahaniaethu 
rhwng ymddygiadau rhywiol normal 
ac annormal. Awgrymodd Chaffin 
et al (2002, p208) y dylid ystyried 
bod ymddygiad rhywiol plentyn yn 
annormal os ydyw: 

• yn digwydd yn amlach na fyddai’n 
ddatblygiadol ddisgwyliedig  

• yn ymyrryd â datblygiad y plentyn  

• yn digwydd o ganlyniad i gymell, 
bygythiad, neu orfodaeth  

• yn gysylltiedig â thrallod 
emosiynol  

• yn digwydd rhwng plant o wahanol 
oedrannau neu allu datblygiadol  

• yn digwydd yn gyfrinachol dro ar 
ôl tro ar ôl ymyrraeth gan rai sy’n 
rhoi gofal. 

Mae Hackett (2010) wedi awgrymu model 
continwwm er mwyn arddangos yr ystod 
o ymddygiadau rhywiol a arddangosir gan 
blant a phobl ifanc, o’r rhai sy’n normal, i’r 
rhai sy’n ddifrifol iawn: 

Amhriodol
•  Enghreifftiau unigol 

o ymddygiad rhywiol 
amhriodol 

• Ymddygiad 
derbyniol yn 
gymdeithasol 
ymysg grŵp 
cyfoedion 

• Efallai bod y cyd-
destun ar gyfer 
yr ymddygiad yn 
amhriodol 

• Cydsyniol a 
dwyochrog ar y 
cyfan

Normal
•  Datblygiadol 

ddisgwyliedig   

• Cymdeithasol 
dwyochrog 

• Cydsyniol, cilyddol, 
dwyochredd  

• Penderfyniadau ar 
y cyd 

Problemus 
• Ymddygiadau 

problemus a 
phryderus  

• Datblygiadol 
anarferol a 
chymdeithasol 
annerbyniol  

• Dim elfennau o 
erledigaeth amlwg  

• Efallai bod cydsynio 
yn aneglur  

•  Efallai bod diffyg 
dwyochredd neu 
rym cytbwys  

• Efallai’n cynnwys 
lefelau o orfoded

Camdriniol
•  Bwriad i erlid neu 

erledigaeth  

•  Yn cynnwys 
camddefnyddio 
grym  

• Cymell a gorfodi 
i sicrhau bod y 
dioddefwr yn 
cydsynio  

• Ymyrrol  

• Diffyg cydsyniad ar 
sail gwybodaeth, 
neu’r dioddefwyr 
ddim yn barod i roi 
hynny  

• Gall gynnwys 
elfennau o drais 
mynegiannol

Treisgar 
• Camdriniaeth rywiol 

gorfforol dreisgar 

• Ymyrrol iawn  

• Trais cyfrannol 
sy’n cynhyrfu’r 
cyflawnydd yn 
gorfforol a/neu 
rywiol 

• Sadistiaeth

1
Ymatebion 

1

3
Asesiadau 

4
Ymyriadau 

5
Datblygu 

2
Atal 



15

Continwwm o ymatebion 
Fel y nodir ym  model Hacket 
uchod, mae plant a phobl ifanc 
ag ymddygiadau rhywiol niweidiol 
yn grŵp amrywiol a chymhleth ag 
anghenion amrywiol na ellir mynd i’r 
afael â nhw gyda model o ddarparu 
gwasanaeth ‘unffurf’. 

Mae anghenion amrywiol y plant a’r 
bobl ifanc yma yn cynnwys y ffaith 
bod gan nifer ohonynt anawsterau 
dysgu anhysbys, anghenion 
addysgol penodol, ystod o 
ffactorau risg seico-gymdeithasol 
ac anhwylderau seiciatrig sy’n cyd-
ddigwydd (Bladon et al, 2005).

Mae’r ystod eang o ymddygiadau 
rhywiol niweidiol a arddangosir 
gan blant a phobl ifanc yn golygu 
y dylid bodloni eu hanghenion 
mewn amrywiaeth o wahanol 
gyd-destunau o ran lleoliad. Mae 
hynny’n amrywio o’u cartrefi eu 
hunain (y rhan fwyaf o’r plant a 
phobl ifanc), sefydliadau gofal (y 
bobl ifanc mwyaf difreintiedig ac 
anoddaf i’w rheoli sydd â phroffiliau 
risg cymedrol), a darpariaeth 
goruchwylio neu ddiogel (pobl ifanc 
sydd â risg uchel o achosi niwed 
sylweddol a difrifol i eraill).

Asesu plant a phobl ifanc a bodloni 
eu hanghenion yng nghyd-
destun y syniad o gontinwwm o 
ymatebion yw testun trydydd maes 
y fframwaith hwn: asesu effeithiol a 
llwybrau atgyfeirio.

Yn ychwanegol at yr ymateb 
cychwynnol a’r cymorth a 
gynigir i achosion lefel isel mewn 
sefydliadau rheng flaen, mae 
angen nifer o lefelau o wasanaeth 
a dwyster ymateb er mwyn delio 
ag amrywiol lefelau o angen a 
phryder, fel yr amlygir hynny yn y 
model canlynol a ddatblygwyd gan 
Morrison a’i gydweithwyr (2001).

Felly, mae angen rhwydwaith bach 
rhanbarthol o wasanaethau asesu 
a thrin arbenigol iawn  er mwyn 
bodloni rhai o’r anghenion mwy 
arbenigol a ddangosir gan nifer 
fach o achosion mwy cymhleth. 

Ffigwr 2: Continwwm o ddwyster 
gwasanaeth, Morrison a chydweithwyr 
(2001) addaswyd o Ryan (1999)

Llawer 

Ychydig

Asesu

Addysg rhieni i helpu’r plentyn 

Mewnbwn addysgol ychwanegol 

Help therapiwtig lleol 

Darpariaeth
Arbenigol
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Hefyd, dylid darparu triniaethau 
dychmygus ar sail tystiolaeth, 
megis MST (Therapi Aml Systemig)  
(Borduin et al, 2004) a gofal maeth 
fforensig (Chamberlain a Reid, 
1998; Yokely a Boettner, 2002) i 
bobl ifanc na ellir eu cadw mewn 
cyfleuster gofal arferol, ond nad 
ydynt angen yr oruchwyliaeth agos 
neu’r ddarpariaeth ddiogel sydd ei 
hangen ar bobl ifanc sy’n fygythiad 
mwy sylweddol i eraill.

Yn achos pobl ifanc y disgwylir 
iddynt gael eu trosglwyddo i 
garchar oedolion, dylai cynllunio 
dedfryd a phrosesau rheoli risg 
ystyried oedran y person ifanc a’i 
gam datblygiadol pan ddigwyddodd 
y drosedd.

Awgrymir y model canlynol fel fframwaith ar gyfer deall 
yr ystod o wasanaethau sydd eu hangen ar gyfer plant a 
phobl ifanc sy’n arddangos HSB: 

A.  Cymorth, rheoli achos a chydlynu 
mewn sefydliadau rheng flaen gyda 
chymorth gwasanaethau arbenigol 
yn ôl yr angen. 

B.  Timau cymunedol, yn cynnwys 
CAHMS a’r sector gwirfoddol 
(megis NSPCC neu Barnardos) 
ar lefel leol, allai asesu a chynnig 
ymyriadau i blant a phobl ifanc 
(a’u rhieni, gofalwyr a theuluoedd) 
sy’n arddangos ymddygiadau 
rhywiol problemus a chamdriniol, 
gyda chymorth mewnbwn pan fo 
angen gan wasanaeth arbenigol 
rhanbarthol gydag ymgynghoriad 
a hyfforddiant. Byddai timau 
cymunedol mewn sefyllfa dda i 
ddarparu ymgynghoriad a chyngor 
i ysgolion ar blant sy’n arddangos 
problemau ymddygiad rhywiol 
mewn sefydliadau addysgol.

C.  Rhwydwaith o wasanaethau 
rhanbarthol arbenigol sy’n darparu 
ymgynghoriad achos, rhaglenni 
addysgu a hyfforddiant er mwyn 
hwyluso gwasanaethau lleol a 
darparu ymyriadau uniongyrchol 
mewn achosion cymhleth pan fo 
pobl ifanc yn arddangos anghenion 
cymhleth a phroffiliau risg 
cymhleth, yn cynnwys pryderon 
am iechyd meddwl difrifol ac 
anawsterau/anableddau dysgu.

D.  Nifer fechan o gyfleusterau 
preswyl therapiwtig ar gyfer plant 
a phobl ifanc sy’n arddangos 
HSB o gwmpas y DU er mwyn 
galluogi rhoi triniaeth ddwys o dan 
oruchwyliaeth i blant na ellir bodloni 
eu hanghenion yn ddiogel yn y 
gymuned.

E.  Darpariaeth mewn lleoliadau diogel, 
ar gyfer asesiadau ac ymyriadau 
cynhwysfawr sy’n delio â risgiau 
ac anghenion y person ifanc, yn 
gysylltiedig â chynllunio dedfryd a 
phontio o fewn yr ystâd ddiogel ac i’r 
gymuned.

Y berthynas rhwng 
‘ymddygiadau rhywiol 
niweidiol’, ‘camfanteisio’n 
rhywiol ar blant’ a thermau 
eraill
Gan ystyried y drafodaeth uchod 
ar ddiffiniadau, mae’n bwysig 
gosod y term ‘ymddygiadau 
rhywiol niweidiol’ yng nghyd-
destun ehangach termau eraill a 
ddefnyddir i ddosbarthu mathau 
o gamdriniaeth rywiol a thrais 
rhywiol. 

Ar hyn o bryd yn y DU mae ystod 
o derminoleg wedi cael ei gynnig 
i ddisgrifio ymddygiadau rhywiol 
niweidiol a gyflawnir neu a 
ddioddefir gan oedolion a phlant. 
Mae’n bwysig cydnabod bod pob 
un o’r termau a gynigir yn  disgrifio 
ystod o ymddygiadau a phrofiadau. 
Nid ydynt yn gategorïau syml 
neu benodol o reidrwydd, ac mae 
profiadau nifer o bant a phobl ifanc 
yn berthnasol i nifer o dermau. 
Fodd bynnag, er mwyn osgoi 
dryswch, mae’n bwysig nodi rhai o’r 
ffyrdd y mae’r termau yn ymgyfuno 
ac yn wahanol. Yn benodol, mae 
angen egluro’r berthynas rhwng y 
termau ‘HSB’ a ‘CSE’.
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Ar adeg ysgrifennu hyn, er bod 
ymgynghoriad cenedlaethol ar 
ddiffiniad cenedlaethol o CSE 
yn cael ei gynnal, mae CSE yn 
gyffredinol yn cael ei ddiffinio fel 
“math o gamdriniaeth rywiol pan y 
camfanteisir ar blant yn rhywiol am 
arian, pŵer neu statws” (NSPCC). 
Mae CSE yn cael ei dderbyn yn 
gyffredinol fel math o gamdriniaeth 
pan fo plentyn yn derbyn rhywbeth 
(nwyddau materol, buddion 
seicolegol neu berthynol) o 
ganlyniad i weithgaredd rhywiol. 
Felly, ar hyn o bryd,  un diffiniad o 
CSE yw trais rhywiol yn erbyn plant 
glasoed ar sail perthynas, a hynny’n 
rheolaidd ond nid yn unig, yn erbyn 
merched ifanc gan naill ai unigolion 
neu grwpiau o ddynion.

Mae’n amlwg bod rhai pobl ifanc 
sy’n arddangos HSB yn cyflawni 
gweithredoedd fyddai’n gweddu i’r 
diffiniad uchod o CSE. Yn benodol, 
mae’r bobl ifanc hynny sy’n cam-drin 
pobl ifanc eraill yn rhywiol mewn 
cyd-destun perthynas, a ddisgrifir 
yn aml fel camdriniaeth ‘rhwng 
cyfoedion’, yn gweddu i’r diffiniad 
o HSB fel ymddygiad rhywiol sy’n 
erlid eraill, a CSE fel camdriniaeth 
camddefnyddiol ar sail cyfnewid. Fel 
y disgrifir hynny yn ffigwr 3, gall fod 
yn fwy priodol ystyried HSB a CSE 
fel mathau o gamdriniaeth rywiol 
wahanol ond sy’n gorgyffwrdd. Mae’r 
ddau yn rhannu elfennau o gymell, 
camddefnyddio pŵer, trais a diffyg 
cydsyniad  a dewis.

Ffigwr 3: Lle HSB a CSE yng nghyd-destun 
ehangach cam-drin plant yn rhywiol 

Gorfodaeth Camddefnyddio pŵer 

Trais 

Camfanteisio

Dim cydsyniad na dewis 

HSB CSE
Dioddefwr sy’n 
blentyn ifanc, rhyw 
gymysg, teulu, 
cyd-destun unigol

Dioddefwr yn 
ei arddegau, ar 
sail perthynas â 
benyw, cyd-destun 
unigolyn a grŵp 

Camdriniaeth rhwng 
cyfoedion 
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Datganiadau Sgôr Tystiolaeth sy’n ategu’r sgôr 
yma

Systemau sicrwydd sy’n bodoli’n 
lleol ar gyfer SA/tystiolaethu 
am y datganiad yma

1.1 
 

Rydym yn dal data cywir am nifer y plant a phobl ifanc sydd 
angen cymorth oherwydd eu HSB a’r nifer a glustnodir drwy 
brosesau atgyfeirio ond nad ydynt efallai yn derbyn cymorth. 

1.2 
 

Mae ein data yn rhoi darlun cywir i ni o blant a phobl ifanc  sy’n 
arddangos HSB yn ein hardal o ran oed, rhyw, ethnigrwydd a’r 
gyfran sydd ag anawsterau neu anableddau dysgu. Rydym yn 
defnyddio hynny er mwyn ein helpu i gynllunio ymatebion a 
datblygu’r gweithlu.

1.3 
 

Mae timau cymunedol lleol, yn cynnwys CAHMS a’r sector 
gwirfoddol (er enghraifft, yr NSPCC neu Barnardos) yn darparu 
gwasanaeth ymgynghori a chyngor i ysgolion ar HSB.

1.4 Mae rhieni neu ofalwyr plant sy’n arddangos HSB yn derbyn 
cymorth sy’n sensitif a hygyrch ac nad yw’n achosi stigma.

1.5 Mae yna gyd-ddealltwriaeth, ar draws yr holl bartner 
asiantaethau, o’r hyn yw ymddygiad rhywiol problemus a beth 
yw ymddygiad rhywiol camdriniol.

Sylwadau:

Allwedd 
sgorio: 

0

1

2

3

4

Mae hwn yn gopi drafft - wrth ddefnyddio’r offeryn, lawrlwythwch y PDF ar-lein

Dim o gwbl/byth/ dim  
tystiolaeth o hyn

Ychydig iawn/anaml iawn/ ychydig 
iawn o dystiolaeth o hyn

I ryw raddau/weithiau/peth  
tystiolaeth o hyn

I raddau go lew/rheolaidd/ 
tystiolaeth dda o hyn 

Bob amser/i raddau helaeth/
toreth o dystiolaeth gref iawn 
o hyn

Offeryn Archwilio - Parth 1 
Continwwm o ymatebion i blant a 
phobl ifanc sy’n arddangos HSB

1.2
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Datganiadau Sgôr Tystiolaeth sy’n ategu’r sgôr 
yma

Systemau sicrwydd sy’n bodoli’n 
lleol ar gyfer SA/tystiolaethu 
am y datganiad yma

1.6 Rydym yn hyderus bod plant a phobl ifanc sy’n arddangos HSB 
yn cael cymorth da mewn perthynas â’u HSB a’r hyn sy’n ei 
achosi:

1.6a Byw gartref (yn cynnwys cymorth i deuluoedd)

1.6b Plant a phobl ifanc mewn sefydliadau gofal (yn cynnwys 
cysylltiad â phontio a chynllunio dyfodol parhaol)

1.6c Plant a phobl ifanc mewn sefydliadau diogel/â goruchwyliaeth 
(yn cynnwys cysylltiad â phontio a chynllunio dyfodol parhaol)

1.7 Mae gennym drefniadau effeithiol ag ardaloedd ffiniol, sy’n 
galluogi comisiynu gwasanaethau asesu a thriniaethau 
arbenigol iawn ar y cyd er mwyn bodloni anghenion arbenigol yr 
achosion mwyaf cymhleth.

1.8 Mae arferion ac ymateb y gwasanaeth i blant a phobl ifanc sy’n 
arddangos HSB yn gymesur â lefel y risg a’r angen maent yn 
ei arddangos, a gellir dwysau’r ymyriadau’n gyflym er mwyn 
ymateb i fwy o risg.

Dyddiad cwblhau

Sylwadau:
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Mae plant a phobl ifanc yn 
wahanol iawn i oedolion. Ac 
mae’r rhai sy’n arddangos 
HSB yn grŵp cymhleth ag 
anghenion gwahanol.
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• Mae plant o deuluoedd 
difreintiedig sy’n dioddef nifer 
o wahanol anfanteision neu 
ffactorau risg yn anghymesur 
debygol o ddioddef deilliannau 
gwael yn yr hirdymor. Mae 
patrymau’r problemau neu’r 
anfanteision hyn yn amrywio 
llawer, felly dylai gwasanaethau 
fod yn ddigon hyblyg i 
gynorthwyo teuluoedd beth 
bynnag fo’u hamgylchiadau, heb 
eu trosglwyddo o un asiantaeth 
i’r llall. 

• Mae angen dulliau atal sylfaenol, 
eilaidd a thrydyddol. Mae angen 
ymagwedd haenog: un sy’n 
gwahaniaethu rhwng plant a 
phobl ifanc y gellir bodloni eu 
hanghenion drwy fonitro gan 
rieni, y rhai sydd angen cymorth 
seico-addysgol cyfyngedig, a’r 
rhai fyddai’n elwa o wasanaethau 
ymyrryd a lleoliadau llawer mwy 
arbenigol.

• Mae plant a phobl ifanc yn 
ddatblygiadol wahanol i oedolion 
a dylid ymateb iddynt yn unol â 
hynny. 

• Mae ymddygiadau rhywiol 
plant a phobl ifanc yn bodoli 
ar gontinwwm eang, o normal 
a datblygiadol ddisgwyliedig i 
annormal iawn a chamdriniol. 

• Mae’n rhaid ystyried ymddygiad 
rhywiol unrhyw blentyn mewn 
cyd-destun datblygiadol er mwyn 
cydnabod y gwahaniaethau 
allweddol rhwng cymhelliannau ac 
ystyron ymddygiadau o’r fath ar 
adegau gwahanol. 

• Dylai disgrifiadau o ymddygiad 
rhywiol niweidiol gynnwys oed 
cronolegol a statws datblygiadol, 
a beth yw ymddygiad rhywiol 
iach ymysg plant a phobl ifanc. 
Mae hynny’n arbennig o wir  
wrth drafod plant a phobl ifanc ag 
anhawster dysgu neu anhwylder 
datblygiadol.

• Dylid trefnu gwasanaeth lleol 
er mwyn delio â’r anghenion 
hynny mewn gwahanol gyd-
destunau ac ar lefelau gwahanol o 
oruchwyliaeth a diogelwch. 

• Dylai ymatebion i HSB plant a 
phobl ifanc adlewyrchu lefel y risg 
a’r angen maent yn ei arddangos, 
a dylai fod ar y lefel lleiaf ymyrrol 
sydd ei angen i ddelio’n effeithiol 
â’r ymddygiadau sy’n cael eu 
harddangos. 

• Mae plant a phobl ifanc sy’n 
arddangos HSB yn grŵp amrywiol 
a chymhleth ag anghenion 
amrywiol na ellir mynd i’r afael 
â nhw â model o ddarparu 
gwasanaeth ‘unffurf’.

Egwyddorion Allweddol1.3
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Arfer enghreifftiol 

Yn Yr Alban, mae’r Awdurdod 
Rheoli Risg a Llywodraeth Yr 
Alban wedi datblygu canllawiau 
ar gyfer awdurdodau lleol a 
phartneriaid o’r enw FRAME 
ar gyfer rhaid dan 18 oed 
(Fframwaith ar gyfer Asesu, 
Rheoli a Gwerthuso Risg).

Mae FRAME yn amcanu at 
sefydlu fframwaith cyson ar y 
cyd sy’n hyrwyddo asesu risg 
moesegol ac amddiffynadwy ac 
arferion rheoli gyda phobl ifanc 
sy’n troseddu. Fframwaith sy’n 
gymesur i’r risg, yn ddilys i’r rôl, 
yn briodol ar gyfer y dasg dan 
sylw ac a gyfathrebir yn ystyrlon.

Mae fersiwn fwyaf diweddar 
y canllaw hefyd yn cynnwys 
atodiad sylweddol o’r enw CARM 
(Cynllunio Rheoli Gofal a Risg 
ar gyfer Plant a Phobl Ifanc sy’n 
Arddangos Risg o Niwed Difrifol) 
sy’n amlinellu fframwaith ar 

gyfer gwneud penderfyniadau 
amlasiantaeth pan fo pobl 
ifanc yn  arddangos ymddygiad 
rhywiol niweidiol neu ymddygiad 
sy’n cynnwys trais difrifol.

Mae atodiad CARM yn awgrymu, 
pan fo pryderon ynghylch 
risg neu niwed i eraill, dylid 
cynnal cyfarfod gyda’r heddlu, 
gweithwyr iechyd cymdeithasol 
a gweithwyr ym maes addysg 
yn aelodau craidd. Dylai 
rhanddeiliaid eraill gyfrannu yn 
ôl yr angen; egwyddor CARM yw 
hyrwyddo cyfranogiad pobl ifanc 
mewn asesu a rheoli risg ynghyd 
â gweithio mewn partneriaeth â 
rhieni a gofalwyr. 

Bydd gan grŵp CARM 
gyfrifoldeb am reoli risg 
parhaus a ddylai gynnwys 
trefniadau mewn perthynas 
â monitro, goruchwylio, 
rhannu gwybodaeth, cynllunio 

diogelwch dioddefwyr a 
lleihau risg. Mae CARM yn 
amlinellu model yn seiliedig ar 
hawliau o waith uniongyrchol 
â phlant a phobl ifanc sy’n 
arddangos ymddygiadau rhywiol 
niweidiol, model sy’n hyrwyddo 
gwarchodaeth i’r cyhoedd, sy’n 
systemig ac sy’n canolbwyntio ar 
y plentyn. 
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Atal, adnabod 
ac ymyrraeth 
gynnar
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gwybodaeth ddibynadwy, gofyn 
cwestiynau anodd yn ddienw, a 
gallu cael mynediad hawdd i help a 
chefnogaeth pan maent ei angen.

Mae addysg ac iechyd yn 
wasanaethau cyffredinol y mae 
bron i bob plentyn a pherson 
ifanc yn cael mynediad iddo. 
Mae gan ysgolion rôl allweddol 
i’w chwarae mewn perthynas â 
gwaith atal sylfaenol HSB drwy 
amryw o fentrau; darparu cyngor a 
gwaith o safon ar gyfer plant, pobl 
ifanc a’u teuluoedd; a rheoli risg 
a gwaith achos yn sensitif. Dylai 
addysg bersonol, gymdeithasol, 
ac iechyd (ABGI) ac addysg rhyw a 
pherthnasoedd (ARhPh) 3 amcanu 
at ddarparu gwybodaeth a hwyluso 
trafodaeth am ryw a chydsynio, a 
sut y gall plant, pobl ifanc a’u rhieni 
gael mwy o gyngor a chefnogaeth. 
Gall mentora cyfoedion a chyngor, 
yn yr ysgol a thu allan, fod yn 
gyfraniad defnyddiol i atal HSB yn 
sylfaenol.

Atal ac addysg gyhoeddus
Er mwyn lleihau nifer yr achosion 
o gam-drin plant yn rhywiol a 
chamfanteisio’n rhywiol ar blant, 
mae’n rhaid cael ymagwedd 
amlasiantaeth gydlynol a chyson 
tuag at ataliaeth, sut i drin 
dioddefwyr a throseddwyr, ac atal.

Mae yna elfennau o atal yn perthyn 
i ataliaeth a thriniaeth, ac mae rôl 
atal sylfaenol - yn arbennig ar gyfer 
plant a phobl ifanc ag ymddygiadau 
rhywiol niweidiol (HSB) - yn 
arbennig o bwysig.

Nid yw’r rhan fwyaf o blant a phobl 
ifanc sy’n arddangos HSB yn mynd 
ymlaen i fod yn oedolion sy’n 
troseddu, yn arbennig o ganlyniad 
i ymyriadau a chymorth ataliol 
priodol. Mae ymchwil yn awgrymu 
bod aildroseddu anrhywiol yn fwy 
cyffredin nag aildroseddu rhywiol, 
ac mae hynny eto’n pwysleisio’r 
angen i ymyrraeth ganolbwyntio 
ar ymddygiad eang a nodau 
datblygiadol, ac nid ar atal mwy 
o gamdriniaeth rywiol yn unig 
(Hackett a Masson, 2011; Boswell 
et al, 2014).

Petai camdriniaeth a thrais 
rhywiol, yn cynnwys HSB yn cael ei 
ystyried a’i drin fel problem iechyd 
cyhoeddus - yn yr ystyr ei fod yn 
effeithio ar bob cymuned, mae ei 
effeithiau yn lluosog, hirhoedlog 
a chostus, ac y gellir ei atal rhag 
digwydd yn y lle cyntaf - gall hynny 
ddarparu fframwaith buddiol ar 
gyfer cynllunio a darparu
gweithgaredd atal. 

Dylai atal sylfaenol ac eilaidd 
gynnwys darparu gwybodaeth a 
chyngor anfeirniadol heb achosi 
stigma i blant, pobl ifanc a’u rhieni 
a’u gofalwyr. Mae’n rhaid i hynny 
fod yn hygyrch iawn. Mae angen 
i blant a phobl ifanc allu canfod 

Crynodeb o’r dystiolaeth a’r materion2.1

Mae’r angen i atal 
camdriniaeth a 
chamfanteisio rhywiol 
yn cwmpasu:
• atal sylfaenol: mentrau 

cymunedol neu’n eang drwy’r 
boblogaeth   

• atal eilaidd: ymyriadau, cyn 
cam-drin gyda risg uwch, 
a/neu angen, unigolion a 
chymunedau  

• atal trydyddol: ymyriadau ar 
ôl cam-drin er mwyn helpu 
dioddefwyr a throseddwyr  
i ddod atynt eu hunain a 
lleihau’r risg o ailadrodd yr 
ymddygiad niweidiol. 

3  Mewn rhai ardaloedd cyfeirir ao fel RSE – gan 
roi ‘perthnasoedd yn gyntaf er mwyn pwysleisio 
pwysigrwydd addysgu am berthnasoedd iach a 
pharchus
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Canfod ymddygiadau, 
adnabod, atgyfeirio ac 
ymateb
Mae’n anodd canfod ac adnabod 
ymddygiad rhywiol niweidiol yn 
gyson mewn plant a phobl ifanc 
oherwydd materion yn cynnwys 
hyfforddiant proffesiynol gwahanol, 
profiad, cefndiroedd diwylliannol a 
gwerthoedd. Efallai bod gweithwyr 
proffesiynol a theuluoedd hefyd 
yn amharod i drafod ymddygiad 
rhywiol plant - sy’n parhau i fod yn 
faes tabŵ - a gall hynny olygu bod yr 
ymddygiadau yn ‘guddiedig’ a dirgel.

Mae cynnydd mewn ymddygiad 
rhywiol niweidiol neu amhriodol 
sy’n gysylltiedig â’r rhyngrwyd gan 
blant a phobl ifanc hefyd yn her i 
rieni, gofalwyr ac asiantaethau sy’n 
gweithio â phlant a phobl ifanc.

Dylai edrych ar ymddygiadau 
rhywiol plant a phobl ifanc ar 
hyd continwwm, sy’n amrywio o 
normal i gamdriniol, fod yn arfer 
proffesiynol safonol (Hacket, 
2010). Dylid ystyried lefelau o 
bryder, yn hytrach na risg,  a 
dylid defnyddio ymagweddau 
yn seiliedig ar gryfder er mwyn 
darparu ymyriadau. Mae’n hanfodol 
bod gweithwyr proffesiynol yn 
ystyried y continwwm yn unol 
â datblygiad pobl ifanc, ac mae 
hynny’n ddeinamig.

Gall systemau goleuadau traffig 
(Brook, 2012) helpu gweithwyr 
proffesiynol i adnabod lefelau o 
bryder a darparu ysgogiad i ymateb. 
Dylid ystyried ymddygiad rhywiol 

Offeryn goleuadau traffig Brook (enghraifft isod ar gyfer plant 9-13 oed)

niweidiol plentyn mewn cyd-destun 
amddiffyn plant, a dylid cysylltu 
â Gwasanaethau Plant er mwyn 
darparu asesiad ac argymhellion 
os bydd angen help mwy arbenigol. 

Mewn rhai achosion, bydd gan 
blant a phobl ifanc sy’n arddangos 
HSB eu hanes eu hunain o gam-
drin y bydd angen rhoi sylw iddo.

Ymddygiadau gwyrdd  
 mastyrbio ar ei ben ei hun

 defnyddio iaith rywiol yn cynnwys 
rhegfeydd a geiriau slang 

 cael cariad o’r un rhyw, neu o’r rhyw 
arall neu unrhyw ryw 

 diddordeb mewn diwylliant poblogaidd 
e.e. ffasiwn, cerddoriaeth, cyfryngau, 
gemau ar-lein, sgwrsio ar-lein 

 angen preifatrwydd 

 cusanu, cwtsio, gafael dwylo cydsyniol 
â chyfoedion

Ymddygiadau ambr 
 ymddygiad annodweddiadol sy’n 
gysylltiedig â risg e.e. newid sydyn 
a/neu bryfoclyd mewn perthynas â 
gwisg, pellhau oddi wrth ffrindiau, 
cymysgu â phobl newydd neu hŷn, 
bod â mwy neu lai o arian nag arfer, 
mynd ar goll

 bwlio rhywiol geiriol, corfforol neu 
seiber/rhithwir yn cynnwys ymddygiad 
rhywiol ymosodol 

 bwlio sy’n targedu LGBT (lesbiaid, 
hoyw, deurywiol, trawsrywiol)

 arddangosiaeth e.e. fflachio neu 
ddangos pen ôl

 rhannu manylion cysylltu ar-lein 

 gwylio deunydd pornograffig 

 poeni am fod yn feichiog neu gael STI 

Ymddygiadau coch 
 dangos organau cenhedlu neu 
fastyrbio’n gyhoeddus

 delweddau noeth annymunol neu 
rywiol bryfoclyd o’u hunain neu eraill 

 siarad yn rhywiol iawn ymysg plant 

 aflonyddu rhywiol 

 trefnu i gyfarfod â chyfaill ar-lein yn 
gyfrinachol 

 anaf i organau cenhedlu ei hun neu 
eraill

 gorfodi plant eraill o’r un oedran, 
iau neu lai abl i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau rhywiol 

 haint a drosglwyddir yn rhywiol (STI)  

 tystiolaeth o feichiogrwydd 

9 i 13

Beth yw ymddygiad gwyrdd? 

Beth allwch chi ei wneud?

Beth yw ymddygiad coch? 

Beth allwch chi ei wneud?

Beth yw ymddygiad ambr?

Beth allwch chi ei wneud?
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Canllawiau ar adnabod 
yn y rheng flaen ar 
gyfer asiantaethau sy’n 
gysylltiedig ag addysg, 
gofal preswyl a maeth 
Mae cael teimlad o drothwyon 
HSB ar draws asiantaethau rheng 
flaen, ac ymysg rhai sy’n gofalu 
am - ac sy’n addysgu -plant a phobl 
ifanc yn ddyddiol, yn un o heriau 
allweddol ymateb effeithiol.  

Mae trothwyon yn amrywio’n 
ddaearyddol ac fel ymateb i lai o 
gapasiti i ddarparu gwasanaethau. 
Yn aml mae trothwyon sy’n bodoli 
yn  ddeinamig, yn ddibynnol ar 
ddatblygiad gwasanaethau lleol 
ac, yn y pen draw, ar ddealltwriaeth 
strategol o faterion HSB.

Mae’r sefyllfa’n cael ei chymhlethu 
gan arweiniad rhyngasiantaeth 
cyfyngedig ar y mater hwn, 
gweithdrefnau rhannu gwybodaeth 
aneglur, ac arferion gweithio 
ynysig. Ar lefel genedlaethol, nid yw 
diddymu nifer o adrannau Gweithio 
gyda’n Gilydd (2012), oedd yn 
cynnwys HSB, wedi helpu cyrff 
comisiynu lleol i flaenoriaethu’r 
gwaith hwn pan fo arian yn dynn.
 
Gwasanaethau addysg 
Mae ysgolion, colegau a 
sefydliadau blynyddoedd cynnar 
yn chwarae rôl allweddol mewn 
perthynas â datblygiad ac addysg 

plant a phobl ifanc; ac efallai y 
byddant yn gweld enghreifftiau 
cynnar o ymddygiadau rhywiol 
problemus, neu efallai byddant yn 
bwynt cyswllt cyntaf pan fo hyn yn 
cael ei riportio. 

Bu i’r Arolygiaeth Prawf (2013) 
gasglu bod yna ‘dystiolaeth barhaus 
o berthnasoedd amharod rhwng 
asiantaethau rheoli ac ysgolion 
sy’n gweithio â phlant a phobl ifanc 
sy’n arddangos  HSB’, ond mae’r 
canfyddiad hwn yr un mor gymwys 
i sectorau addysg eraill. 

Nid yw hyfforddiant LSCB ar gyfer 
staff addysg yn cynnwys adnabod 
ymddygiad rhywiol datblygiadol 
briodol, na sut mae ymateb i 
ymddygiad rhywiol amhriodol, ac 
mae gwybodaeth fanwl wedi ei 
hepgor o ganllawiau’r llywodraeth. 

Yn aml mae sefydliadau addysgol 
yn chwarae rhan allweddol o 
ran rheoli risg a darparu patrwm 
dyddiol ystyrlon parhaus i blant a 
phobl ifanc sydd wedi arddangos 
HSB, sydd wedi cael eu cyhuddo 
o arddangos HSB, neu sy’n 
destun ymchwiliad. Maent yn 
rhan anhepgor o waith mewn 
partneriaeth ac mae angen  eu 
cynnwys yn y broses rhannu 
gwybodaeth a chydlynu cynlluniau 
diogelwch a goruchwylio er mwyn 
cynnal lleoliadau addysgol priodol. 
 
Nid yw gwaith bugeiliol a wneir 
gan sefydliadau addysgol yn 
cael ei weld na’i fesur yn aml, 
ond gall effeithio’n gadarnhaol 
iawn, er enghraifft, drwy annog 
a chynorthwyo rhai sydd wedi 
dioddef HSB; drwy hyrwyddo 
safonau ymddygiad; neu drwy 
gyfeirio at ffynonellau cymorth. 

Gofal preswyl a maeth 
Ar brydiau mae lleoliadau preswyl 
a maeth yn angenrheidiol, yn 
arbennig i blant a phobl ifanc gaiff 
eu gwrthod gan deuluoedd ar ôl 

datgelu HSB, neu yn achos rhai 
yr ystyrir nad yw’n briodol iddynt 
barhau i fyw gartref. 

Mae Prosiect AIM yn darparu 
canllawiau ar gyfer lleoliadau 
preswyl a dylai gwaith mewn 
partneriaeth ategu gweithredu’r 
canllawiau hynny. Mae lleoliadau 
preswyl yn darparu cyfle i siapio 
amgylchedd y person ifanc 
a’u cyflwyno i ffyrdd priodol o 
ymddwyn, ynghyd â rhaglen 
therapiwtig ddwys er mwyn lleihau 
HSB drwy wella sgiliau rhag-
gymdeithasol.

Gall lleoliadau diogel4 i blant a phobl 
ifanc roi amser i gynnal asesiad 
cynhwysfawr o bobl ifanc na ellir 
rheoli eu hymddygiad yn effeithiol 
yn y gymuned, ond yn y pen draw 
mae angen pontio’r bobl ifanc yma 
yn ôl i’r gymuned. Yn yr achosion 
hyn, gall dull pontio mwy graddol 
- efallai drwy gyfrwng lleoliad 
preswyl neu faeth therapiwtig (mwy 
arbenigol a hyblyg na’r rhaglenni 
gadael gofal arferol) - fod yn fwy 
effeithiol cyn dychwelyd i unrhyw 
sefyllfa deuluol.

4  Naill ai drwy ‘ leoliadau llesiant’ neu’r broses cyfiawnder 
troseddol

Mae arolwg  
diweddar 
 (Kitchener, 2014) o 
reolwyr gwasanaethau 
proffesiynol wedi 
awgrymu bod y 
perthnasoedd gwael 
yma’n seiliedig ar: 
• amharodrwydd i rannu 

gwybodaeth â’r sector 
addysg, gan nodi materion 
ynghylch cyfrinachedd 

• tybiaethau ynghylch diffyg 
dealltwriaeth gweithwyr 
addysg proffesiynol am y 
maes hwn 

• pryderon ynghylch 
gorymateb. 
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Mae gofalwyr maeth yn aml yn 
amharod i ddarparu lleoliadau i blant 
a phobl ifanc sy’n arddangos HSB, 
oherwydd pryder ynghylch rheoli’r 
bai posibl fyddai’n gysylltiedig 
ag unrhyw  ymddygiad rhywiol 
troseddol ychwanegol. Gall fod yn 
anodd i awdurdodau lleol ganfod 
lleoliadau priodol, yn arbennig 
pan na chynhaliwyd asesiad 
cynhwysfawr o HSB person ifanc. 
 
Nodwyd bod ymddygiad rhywiol yn 
un o’r problemau yr oedd gofalwyr yn 
cael yr anhawster mwyaf wrth ddelio 
â hi, yn arbennig pan fo hynny’n 
effeithio ar blant eraill yn eu gofal 
(Head ac Elgar, 1999). Yn y pen 
draw, ystyrir bod ymddygiad rhywiol 
problemus neu niweidiol yn ffactor 
arwyddocaol pan fo lleoliadau yn 
methu (Head ac Elgar, 1999).  

Mae yna sgôp i 
ddatblygu lleoliadau 
maeth therapiwtig 
mwy arbenigol, pan 
fo gofalwyr maeth yn 
derbyn hyfforddiant 
mwy arbenigol 
ynghylch darparu 
lleoliadau ar gyfer y 
grŵp yma o gleientiaid 

Yn ychwanegol at ffurfio achos 
clir a helaeth am y plentyn a’i 
rannu â gofalwyr maeth (Farmer 
a Pollock, 1999), byddai addysg 
am ddatblygiad ymddygiad 
rhywiol normal - a sut i ddelio ag 
ymddygiad rhywiol problemus - yn 
helpu i leddfu’r pryder hwn. Mae 
yna sgôp i ddatblygu lleoliadau 
maeth therapiwtig mwy arbenigol, 
pan fo gofalwyr maeth yn derbyn 
hyfforddiant arbenigol ynghylch 
darparu lleoliadau ar gyfer y grŵp 
yma o gleientiaid. 

Mae angen ystyried a sicrhau bod 
y lleoliad yn cyfateb i’r plentyn neu 
berson ifanc, ac yn rheoli risg - er 
enghraifft, mae’r angen i ddiogelu 
plant eraill yn y lleoliad yn allweddol. 
Fodd bynnag, nododd Farmer a 
Pollock (1999) mai dim ond mewn 
30 y cant o’r achosion o HSB yr 
ymdrechwyd i gyfateb anghenion y 
plentyn â’r lleoliad.

Canllawiau ar adnabod  
yn gynnar 
Dylai plant iau (dan 12 oed) sy’n 
arddangos ymddygiadau rhywiol 
niweidiol neu broblemus gael eu 
hadnabod yn gynnar er mwyn 
atal sefydlu patrymau parhaus 
posibl yn ddiweddarach (Vizard, 
2007). Mae canllawiau yn dangos 
y dylai gweithwyr proffesiynol 
osgoi dadansoddi ymddygiadau 
unigol, ond ystyried yn hytrach yr 
ymddygiad rhywiol mewn cyd-
destun ehangach (Gil a Shaw, 2013). 

Dylai asesiadau ystyried anghenion 
a phryderon ehangach mewn 
perthynas â llesiant, yn cynnwys 
materion teuluol, a ffactorau 
cymdeithasol, economaidd a 
datblygiadol (Hacket, 2014) a dylid 
delio â hwy yn wahanol i’r glasoed, 
sy’n debygol o fod â chymhellion 
gwahanol am eu hymddygiad 
(Chaffin et al, 2002). 

Dylai gweithwyr proffesiynol 
sylwi ar unrhyw gynnydd mewn 
ymddygiad rhywiol plant rhwng 5 
a 12 oed nad yw’n unol â diwylliant 
gorllewinol (Friedrich, 1997) 
ac sydd efallai wedi datblygu o 
ganlyniad i erledigaeth rywiol, 
camdriniaeth gorfforol, trais 
teuluol, esgeulustod, rhianta gwael 
neu gysylltiad â deunydd rhywiol 
amhriodol (ATSA, 2006).

Yn aml mae camdriniaeth rywiol 
rhwng brodyr a chwiorydd yn 
digwydd heb ei ddatgelu, ond 
dyma’r math mwyaf cyffredin 
o gamdriniaeth rywiol mewn 
teuluoedd (Monahan, 2010). 
Amcangyfrifir bod hanner yr holl 
droseddau a gyflawnir gan lasoed 
yn ymwneud â brawd neu chwaer 
(Shaw, 1999), ond dim ond 19.5 y 
cant o ddioddefwyr camdriniaeth 
rywiol rhwng brodyr a chwiorydd 
sy’n datgelu hynny ar y pryd 
(Carlson et al, 2006). Yn aml mae 
ysgolion yn chwarae rôl bwysig 
mewn perthynas ag adnabod yn 
gynnar. I grynhoi, mae adnabod yn 

Gellir diffinio  
ymddygiad rhywiol 
problemus ymysg 
plant dan 12 oed fel 
ymddygiadau sydd: 
• yn brin, o ystyried cam 

datblygiadol a diwylliant y 
plentyn 

• yn rheolaidd 

• yn cynnwys elfen o 
ragfeddiant 

• yn methu ag ymateb i gywiro 
arferol gan oedolion neu’n 
parhau i ddigwydd ar ôl 
ymdrechion i gywiro 

• yn cynnwys gwahaniaethau 
sylweddol o ran oed a datblygiad 
rhwng y plant dan sylw 

• yn cynnwys defnyddio grym, 
bygythiad neu orfodaeth neu 
bresenoldeb unrhyw drallod 
emosiynol yn y plentyn neu 
blant o dan sylw 

•  yn achosi niwed corfforol 

gynnar yn rhoi cyfle i ymyrryd ac 
ymateb yn gynnar. Fodd bynnag, 
mae’n bwysig bod gan y bobl sydd 
â’r cyfle i ymateb yn gynnar y sgiliau 
i adnabod ymddygiadau normal, 
problemus a niweidiol, a sut i 
ymateb yn briodol.
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Datganiadau Sgôr Tystiolaeth sy’n ategu’r sgôr 
yma

Systemau sicrwydd sy’n 
bodoli’n lleol ar gyfer SA/
tystiolaethu am y datganiad 

2.1 Rydym wedi sefydlu mentrau atal ac rydym yn hyderus bod y 
rhain yn effeithiol a’u bod yn cael eu targedu’n briodol: 

2.1a 
 

Atal sylfaenol (yn y gymuned neu’n boblogaeth gyfan) 

2.1b 
 

Atal eilaidd (cyn camdriniaeth gyda chymunedau ac unigolion 
risg uwch neu anghenion uwch, a chynnig asesiad risg ar ôl 
digwyddiad o HSB) 

2.1c Atal trydyddol (ymyriadau ar ôl camdriniaeth gyda dioddefwyr a 
chyflawnwyr) 

2.2 Rydym yn cynnig gwybodaeth a chyngor anfeirniadol nad 
yw’n achosi stigma i blant, pobl ifanc a’u rhieni a gofalwyr, sy’n 
hygyrch i ystod o ddiwylliannau a lefelau llythrennedd. 

2.3 Gall plant a phobl ifanc yn ein hardal leol ganfod gwybodaeth 
ddibynadwy, gofyn cwestiynau anodd yn ddienw a chael 
mynediad i gymorth a chefnogaeth pan fo’r angen.

Sylwadau:

Allwedd 
sgorio: 

0

1

2

3

4

Mae hwn yn gopi drafft - wrth ddefnyddio’r offeryn, lawrlwythwch y PDF ar-lein

Dim o gwbl/byth/ dim  
tystiolaeth o hyn

Ychydig iawn/anaml iawn/ ychydig 
iawn o dystiolaeth o hyn

I ryw raddau/weithiau/peth  
tystiolaeth o hyn

I raddau go lew/rheolaidd/ 
tystiolaeth dda o hyn

Bob amser/i raddau helaeth/
toreth o dystiolaeth gref iawn 
o hyn

Offeryn archwilio - Parth 2 
Atal, adnabod ac ymyrraeth gynnar

2.2
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Datganiadau Sgôr Tystiolaeth sy’n ategu’r sgôr 
yma

Systemau sicrwydd sy’n bodoli’n 
lleol ar gyfer SA/tystiolaethu 
am y datganiad yma

2.4 Mae ysgolion yn ein hardal yn darparu addysg ABGI neu addysg 
rhyw a pherthnasoedd o safon uchel sy’n cynnwys trafodaethau 
am gydsyniad rhywiol.

2.5 Mae trothwyon clir a chyson ar gyfer HSB, sy’n ystyried  
cyd-destun datblygiad plant a’r glasoed, yn cael eu cymhwyso 
ar draws y sectorau addysg, iechyd ac asiantaethau eraill.

2.6 Mae gofalwyr maeth, staff preswyl a mabwysiadwyr yn derbyn 
hyfforddiant a chyngor o safon uchel ynghylch datblygiad 
ymddygiad rhywiol normal a sut mae ymateb i ymddygiad 
rhywiol problemus, ac mae hynny’n effeithio’n gadarnhaol ar 
bryder gofalwyr/ymarferwyr a sefydlogrwydd lleoliadau.

2.7 Mae asesiadau cynnar o blant sy’n arddangos HSB yn ystyried 
anghenion a phryderon ehangach mewn perthynas â llesiant, 
yn cynnwys materion teuluol, a ffactorau cymdeithasol, 
economaidd a datblygiadol.

2.8 Mae’r holl fentrau atal ac ymyriadau cynnar yn ein hardal leol 
wedi eu cysylltu’n eglur â systemau amddiffyn plant ac maent 
yn defnyddio cymorth arbenigol gofal cymdeithasol plant 
er mwyn sicrhau ymatebion effeithiol i risg ac unigolion sy’n 
agored i niwed.

Dyddiad cwblhau:

Sylwadau:
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Er mwyn lleihau’r achosion 
o gam-drin plant yn rhywiol 
a chamfanteisio’n rhywiol ar 
blant, mae angen ymagwedd 
gydlynol.
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• Mae angen dulliau atal sylfaenol, 
eilaidd a thrydyddol. Ymagwedd 
haenog tuag at ymyrraeth 
sydd fwyaf priodol, un sy’n 
gwahaniaethu rhwng plant a 
phobl ifanc y gellir bodloni eu 
hanghenion drwy fonitro gan 
rieni, y rhai sydd angen cymorth 
seico-addysgol cyfyngedig, a’r 
rhai fyddai’n elwa o wasanaethau 
ymyrryd a lleoliadau llawer mwy 
arbenigol. 

• Canlyniad camddeall llwybr pobl 
ifanc sy’n arddangos HSB yw mwy 
o debygolrwydd o naill ai ymateb 
yn ormodol neu dan ymateb gan 
asiantaethau. 

• Mae’r cysylltiad rhwng  ffactorau 
risg cyfrannol yn awgrymu 
na ddylai cymorth dargedu’r 
ymddygiad rhywiol problemus 
yn unig, ond hefyd y pryderon 
ehangach o fewn teulu’r plentyn, 
ac o bosibl profiadau fel dioddefwr 
camdriniaeth nad ydynt wedi eu 
datrys.  

• Mae’n hanfodol nad yw pobl ifanc 
yn cael eu labelu nac yn destun 
stigma o ganlyniad i ganfod HSB.

• Mae’n bwysig bod staff a 
gweithwyr proffesiynol sydd 
â’r cyfle i ymateb yn gynnar yn 
cael eu dysgu sut i adnabod 
ymddygiadau normal, problemus 
a niweidiol, a sut i ymateb yn 
briodol.  

• Mae angen i ni gydnabod 
a datblygu cysylltiadau 
proffesiynol yn well sy’n gwneud 
y defnydd gorau o arbenigeddau 
proffesiynol gwahanol (er 
enghraifft, sgiliau addysg wrth 
ddelio ag anawsterau cyfathrebu 
ac iaith ac anawsterau/
anableddau dysgu). 

Egwyddorion Allweddol2.3



32

Arfer enghreifftiol Enghraifft o atal 

Mae yna rai meysydd o arfer 
dda pan fo prosiectau atal 
sylfaenol sy’n targedu’r bwlch 
yma wedi cael eu rhoi ar waith. Er 
enghraifft, mae staff addysgol 
ym mwrdeistref Waltham 
Forest wedi cael cyfle i fynychu 
hyfforddiant Addysg AIM. Mae 
hynny yn eu galluogi i sgrinio 
unrhyw ymddygiad rhywiol 
niweidiol alla ddigwydd yn 
amgylchedd yr ysgol (asesiad 
cymorth cynnar). 

Mae hynny  yn eu helpu i roi’r 
ymddygiad yn ei gyd-destun 
a’r ymateb sydd ei angen. Ar 
hyn o bryd, mae gan 100 y 
cant o’r ysgolion cynradd yn y 
fwrdeistref aelod staff sydd wedi 
derbyn hyfforddiant AIM ac 80 y 
cant o’r ysgolion uwchradd. Mae 
hwn yn adnodd gwerthfawr er 
mwyn sicrhau bod yr ymateb i 
ymddygiad rhywiol niweidiol yn 
amserol a chymesur. 

NSPCC PANTS 

Drwy siarad PANTS, mae gan 
rieni a gofalwyr ffordd syml 
o siarad â phlant am aros yn 
ddiogel rhag camdriniaeth rywiol. 
Mae’n nodi rhai rheolau syml 
i’w cofio. Er enghraifft, dylent 
ddweud am eu pryderon wrth 
oedolyn yr ymddiriedir ynddo. 

nspcc.org.uk/pants

Stop It Now!

Mae Stop it Now! y DU ac 
Iwerddon yn ymgyrch atal cam-
drin plant yn rhywiol sy’n helpu 
oedolion i chwarae eu rhan 
wrth atal hynny drwy ddarparu 
gwybodaeth o sylwedd, addysgu 
aelodau’r cyhoedd, hyfforddi’r 
rhai sy’n gweithio gyda phlant 
a theuluoedd, a chynnal llinell 
gymorth gyfrinachol am ddim. 

stopitnow.org.uk

Prosiect rhieni 

Gwefan gwybodaeth ac 
adnoddau sy’n amcanu at godi 
ymwybyddiaeth am gam-
drin plant yn rhywiol, ateb 
cwestiynau, a rhoi gwybodaeth, 
cyngor, cymorth a ffeithiau y 
mae ei angen ar oedolion i helpu 
amddiffyn plant. 

parentsprotect.co.uk
Enghraifft o adnabod 

Offeryn goleuadau traffig 
ymddygiadau rhywiol Brook 

brook.org.uk/old/index.php/
traffic-lights

Mae Brook, elusen iechyd 
rhywiol pobl ifanc, wedi 
cynhyrchu offeryn goleuadau 
traffig ymddygiadau rhywiol 
ar-lein er mwyn helpu gweithwyr 
proffesiynol sy’n gweithio â 
phobl ifanc wahaniaethu rhwng 
tair lefel o ymddygiad rhywiol:

- Mae ymddygiadau gwyrdd yn 
adlewyrchu datblygiad rhywiol 
iach a diogel. 

 -  Mae gan ymddygiadau ambr 
y potensial i fod y tu hwnt i 
ymddygiad diogel ac iach. 

 -  Mae ymddygiadau coch y tu 
hwnt i ymddygiad diogel ac 
iach. 

Mae Brook wedi gwahaniaethu 
rhwng ystod o ymddygiadau 
rhywiol er mwyn helpu 
gweithwyr proffesiynol a 
theuluoedd nodi pryderon wrth 
ddelio â phlant a phobl ifanc.

  Awgrymiadau a thechnegau
•  Peidiwch ag ystyried y sgwrs fel 

rhywbeth sy’n digwydd unwaith yn 
unig. Mae’n well cael nifer o sgyrsiau 
byr yn aml. Bydd hyn yn eich helpu i 
gryfhau’r prif bwyntiau, ac i addasu’r 
neges wrth i’ch plentyn fynd yn hŷn.

•  Unwaith y byddwch chi’n barod i 
siarad, efallai na fydd eich plentyn yn 
barod. Mae hynny’n berffaith iawn. 
Y peth pwysicaf yw peidio â gorfodi’r 
mater. Ni fydd gwneud môr a mynydd 
o’r mater yn helpu eich plentyn.

•  Mae gwau sgyrsiau syml am gadw’n 
ddiogel i mewn i’r drefn ddyddiol 
yn ffordd wych o’u hatal rhag teimlo 
fel pregeth. Os yw’n teimlo’n llai 
annaturiol i’ch plentyn, bydd yn 
teimlo’n llai annaturiol i chi hefyd.

I helpu plant i gofi o’r Rheol Dillad 
Isaf, rydym eisiau i bawb siarad 
PANTS. Mae pob llinell o PANTS 
yn ymdrin ag elfen wahanol o’r Rheol 
Dillad Isaf ac yn darparu gwers syml, 
ond gwerthfawr, a all gadw plentyn 
yn ddiogel.  

Eich dewis chi yw sut a phryd i siarad 
PANTS â’ch plentyn. Wedi’r cyfan, 
rydych chi yn ei adnabod yn well na 
neb. Byddwch yn gwybod pryd mae’n 
barod, a faint o fanylion y dylech 
eu rhoi.

Mae’r canllaw hwn yn cynnwys popeth 
sydd ei angen arnoch i ddechrau’r 
sgyrsiau hynny. Yn ogystal, mae canol 
y llyfryn hwn wedi’i gynllunio fel y 
gallwch ei dynnu allan i’w ddefnyddio 
gyda’ch plentyn pan fydd yr amser 
yn iawn.

Mae’r Rheol Dillad Isaf yn 
ffordd syml o helpu i gadw 
plant yn ddiogel rhag cael 
eu cam-drin. Mae’n dysgu 
plant fod eu corff yn eiddo 
iddyn nhw, bod ganddyn 
nhw yr hawl i ddweud na, 
ac y dylen nhw ddweud 
wrth oedolyn os ydyn 
nhw’n ypset neu’n poeni.

Sgyrsiau syml 
i gadw’ch 
plentyn yn 
ddiogel rhag 
cael ei gam-drin 
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Asesu 
effeithiol 
a llwybrau 
atgyfeirio
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Gweithio rhyngasiantaethol 
Nodwyd bod datblygu fframwaith 
rhyngasiantaethol sy’n dogfennu’r 
broses o atgyfeirio, asesu, 
ymyrraeth a rheoli achos yn rhan 
annatod o reoli achosion HSB mewn 
plant a phobl ifanc yn effeithiol 
(Hackett, Masson a Phillips, 2003).

Mae polisïau rhyngasiantaethol yn 
dangos ymrwymiad asiantaethau 
i ymagwedd o bartneriaeth a chyd 
athroniaeth sy’n amlinellu beth sy’n 
ddisgwyliedig o weithwyr a phobl 
broffesiynol eraill. Maent yn arwain 
camau gweithredu, yn egluro rolau 
unigol a chyfrifoldebau, ac yn 
darparu meincnod ar gyfer arfer 
dda. Mae’r gydberchnogaeth yma 
yn allweddol ar gyfer y grŵp yma 
o blant, pobl ifanc a’ u teuluoedd: 
yn aml mae ganddynt anghenion 
cymhleth na all un asiantaeth 
ddelio â hwy, ac oherwydd hynny, 
mae angen ymateb cyfun a chyson.

Penodi cydlynydd 
gwasanaeth HSB 
Mae penodi arweinydd neu 
gydlynydd gwasanaeth HSB er 
mwyn delio â bylchau, ac er mwyn 
cynnal, ysgogi a chefnogi’r gweithlu, 
wedi galluogi rhai ardaloedd i 
fod yn fwy llwyddiannus o ran eu 
hymagwedd tuag at waith HSB. 
Mae rôl cydlynydd gwasanaeth HSB  
Leeds a rôl y gwasanaeth ACT yn 
Surrey yn enghreifftiau da.

Gall llwyddiant model asesu prosiect 
AIM Manceinion Fwyaf ( Print, 
Morrison a Henniker, 2001) o ran 
sicrhau bod asiantaethau lleol yn 
gweithio gyda’i gilydd mewn modd 
cydlynol, annog datblygu protocol 
atgyfeirio ac asesu cyffredinol 
ar gyfer plant sy’n arddangos 
ymddygiad rhywiol camdriniol.

Ymagweddau presennol 
tuag at asesu HSB 
Mae ystod eang o ymagweddau 
tuag at asesu HSB yn bodoli ar 
draws gwahanol asiantaethau o 
gwmpas y DU. Mae’r ymagweddau 
yma wedi cael eu hadolygu gan 
(Calder, 1997 a 1999; Lovell, 
2002; Vizard, 2002) ac mae nifer 
o fodelau asesu unigol wedi cael 
eu hamlinellu (O’Callaghan a Print, 
1994; Morrison a Print, 1995; 
Vizard et al, 1995; Calder, 1998; 
Print, Morrison a Henniker, 2001).

Mae’r amrywiaeth hwn yn deillio, 
yn rhannol, o’r angen i ddarparu 
gwasanaethau asesu ar gyfer 
is-grwpiau amrywiol o blant, 
yn cynnwys y rhai hynny ag 
anableddau dysgu (O’Callaghan a 
Print, 1994) a’r rhai sy’n wynebu 
risg uchel (Vizard et al, 1995) sy’n 
mynychu ystod o wasanaethau 
yn y gymuned neu sy’n byw mewn 
sefydliadau preswyl.

Mae’r ystyriaethau 
craidd wrth asesu  
pob plentyn a pherson 
ifanc sy’n arddangos 
HSB yn cynnwys: 
• gweithio mewn cyd-

destun amlasiantaeth, 
amlddisgyblaethol 

• sylw manwl i bryderon 
ynghylch amddiffyn plant 

• defnyddio modelau asesu ar 
sail tystiolaeth 

• cyfathrebu rhyng 
broffesiynol effeithiol

• dadansoddiad o’r ymddygiad 
mewn adroddiadau 
ysgrifenedig safonol. 

Mae’r hyn sy’n achosi HSB yn 
amlweddog - mae’n cynnwys 
newidynnau mewn perthynas 
ag unigolion, teulu, cyfoedion, 
ysgol a chymuned, yn ogystal 
â bioleg, anian ac economeg 
gymdeithasol (Rich, 2011). Mae 
plant a phobl ifanc sy’n arddangos 
ymddygiadau rhywiol niweidiol yn 
grŵp heterogenaidd sydd angen  
ymagwedd hyblyg a datblygiadol 
briodol tuag at asesu.

Mae dogfen UK Best Practice 
in Managing Risk (Yr Adran 
Iechyd, 2007) yn dweud: “Pan fo 
offerynnau priodol ar gael, dylai 
asesu risg fod yn seiliedig ar y 
dull barnu clinigol strwythuredig 
(gan gyfuno dulliau actiwarïaid a 
chlinigol).” Fodd bynnag, yn fwy 
diweddar, cynghorir gweithwyr 
proffesiynol i ddefnyddio 
offerynnau asesu risg ynghyd â 
barn broffesiynol strwythuredig er 
mwyn osgoi goramcangyfrif risg 
(Craig, 2003; Hackett, 2014).

Mae arferion wedi elwa o ddatblygu 
offerynnau asesu risg yn ystod 
y blynyddoedd diweddar, ond 
maent yn adnodd cyfyngedig 
sy’n canolbwyntio’n bennaf ar 
asesu gwrywod  12-18 oed o 
ddeallusrwydd cyfartalog, ac nid yw’r 
un ohonynt yn cael eu dilysu’n llawn5. 

5  Ymddygiad rhywiol niweidiol ymysg plan ta phobl ifanc 
drafft NICE ar gyfer ymgynghoriad Chwefror 2016

Crynodeb o’r dystiolaeth a’r materion3.1
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Bu i adolygiad NSPCC o’r 
gwasanaethau a ddarperir i bobl 
ifanc sy’n arddangos HSB ganfod 
mai AIM2 oedd yr offeryn asesu a 
ddefnyddir amlaf gan wasanaethau 
yn y DU  (Smith, Bradbury-Jones, 
Lazenbatt a Taylor, 2013)  ond 
mae’n fuddiol bod yn ymwybodol 
o offerynnau eraill: Juvenile Sex 
Offender Assessment Protocol 
(J-SOAP)-II (Prentley a Righthand, 
2003); Estimate of Risk of Adolescent 
Sexual Offender Recidivism 
(ERASOR; Worling a Curwen, 2001); 
Mae’n bwysig defnyddio’r offeryn 
sy’n fwyaf addas i’r person ifanc ac 
anghenion y system sy’n gweithio 
gyda nhw (gweler adran 3.3).

Dylai arferion asesu effeithiol 
gynnwys asesiadau holistig, 
amlasiantaeth sy’n canolbwyntio 
ar y plentyn. Dylai’r asesiadau 
archwilio’r anghenion a fodlonir gan 
yr ymddygiad, unrhyw resymau neu 
ysgogiadau tanategol, a ffactorau 
amddiffynnol a chryfderau a ellir 
eu defnyddio i reoli neu leihau HSB. 
Mae rheoli risg ac amddiffyn plant 
yn ystyriaethau allweddol, a, phan 
fo angen, dylid ystyried defnyddio 
offerynnau lluosog ar gyfer asesu 
risg6.

Trothwyon, asesiadau, 
amserlenni a drifft 
Ychydig o offerynnau asesu 
penodol ar gyfer plant  (dan 12 oed)  
sy’n arddangos HSB sydd ar gael, 

ac oherwydd hynny mae angen 
datblygu continwwm o ymatebion 
(Offeryn Goleuadau Traffig Brook, 
AIM, Hacket, 2014) sy’n amrywio 
o asesu cynnar ac ymyrraeth yn 
y gymuned mewn achosion lefel 
isel, i waith dwys mewn achosion 
mwy difrifol a chymhleth. Mae 
asesu cynnar effeithiol yn sicrhau 
bod achosion yn cael eu trin yn y 
system yn y man cywir, gan atal 
defnydd diangen o amser arbenigol 
ac adnoddau dwys gydag achosion 
risg isel, a sicrhau ymyrraeth 
gynharach mewn achosion sy’n 
achosi pryder mawr. 

Gallai gwaith ataliol a haenau o 
fewnbwn arwain at ostyngiad yn yr 
achosion sy’n dwysáu a throseddoli 
plant, a gostyngiad mewn adnoddau 
asiantaeth costus a lleoliadau allanol 
i bobl ifanc yn y pen draw. Dylai 
osgoi drifft gynyddu’r tebygolrwydd 
o ymgysylltu prydlon, lleihau 
gwadu a chynyddu’r posibilrwydd o 
gyflawni deilliannau da.

Gall fod yn anodd siarad am HSB 
pan fo iaith a thermau yn golygu 
gwahanol bethau i broffesiynau 
gwahanol, ond gellid ateb hynny 
drwy ddefnyddio modelau asesu ac 
ymyrryd cyffredin sy’n defnyddio iaith 
sy’n disgrifio’n gywir yr ymddygiadau 
heb achosi stigma neu labelu.

Dylai benywod sy’n achosi niwed 
rhywiol, pobl ifanc ag anableddau 

dysgu, rhai o dan oedran cyfrifoldeb 
troseddol, a rhai o gefndiroedd 
ethnig gwahanol, fod yn destun 
yr un  strategaethau atgyfeirio ac 
asesu â gwrywod yn eu glasoed (sef 
y rhan fwyaf o achosion HSB), ond 
dylai’r offeryn a’r model a ddefnyddir 
adlewyrchu’r unigolyn a asesir.

Asesiad y system 
cyfiawnder troseddol  
Dylai pob plentyn a pherson 
ifanc sy’n dod yn rhan o’r system 
cyfiawnder ieuenctid dderbyn 
asesiad o anghenion strwythuredig 
gan ddefnyddio’r offeryn asesu 
perthnasol a gymeradwyir gan 
y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid 
(Asset7), a ddyluniwyd i ganfod 
cryfderau’r person ifanc, y  
risgiau a’r ffactorau gwarchodol 
sy’n gysylltiedig â’r ymddygiad 
troseddol a niwed i eraill, a dewis 
rhaglen o ymyrraeth effeithiol.  

Er nad yw Asset yn darparu ar gyfer 
asesu arbenigol, mae’n cynnwys 
elfennau sy’n galluogi ymarferwyr i 
ganfod materion rhyng-gysylltiedig. 
Mae AssetPlus yn fframwaith 
ymyriadau asesu a chynllunio 
newydd a ddefnyddir gan dimau 
troseddu ieuenctid awdurdodau 
lleol (YOT) a sefydliadau diogel. 

6  Archwiliad ar y Cyd Cyfiawnder Troseddol ‘Examining 
Multi-Agency Responses to Children and Young People 
who sexually offend’. Chwefror 2013 

7  Bydd yn cael ei ddisodli gan AssetPlus
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Mae AssetPlus hefyd yn ei 
gwneud yn ofynnol i’r ymarferwr 
roi barn broffesiynol ar yr effaith, 
tebygolrwydd ac enbydrwydd  
pob ymddygiad niweidiol 
yn y dyfodol (yn cynnwys 
ymddygiad rhywiol niweidiol), 
yn cynnwys dioddefwyr tebygol 
a’r amgylchiadau. Mae’r cynllun 
ymyrraeth yn cysylltu targedau â 
deilliannau a bennir (megis ‘peidio 
ag anafu eraill’) ac anogaeth i 
grynhoi casgliadau allweddol o 
asesiadau perthnasol eraill.

Yn 20138, cyhoeddwyd 
adroddiad yn dilyn archwiliad 
ar y cyd gan Arolygiaeth Prawf 
EM i effeithiolrwydd gwaith 
amlasiantaeth gyda phlant a 
phobl ifanc yng Nghymru a Lloegr 
oedd wedi cyflawni troseddau 
rhyw ac oedd dan oruchwyliaeth 
yn y gymuned . Mae’r adroddiad 
yn rhoi nifer o arsylwadau ac 
argymhellion mewn perthynas â 
gweithio gyda’r grŵp yma o bobl 
ifanc. Bu i’r archwiliad ganfod y 
collwyd nifer o gyfleoedd i ymyrryd 
yn gynnar, ac mae’r adroddiad 
yn argymell bod ymyrraeth 

Wrth ddefnyddio AssetPlus i asesu ymddygiad rhywiol 
niweidiol, gofynnir i ymarferwyr cyfiawnder ieuenctid 
ystyried:

• a yw’r person ifanc ar y gofrestr 
troseddwyr rhyw

• a oedd yna ‘elfen rywiol’ yn nodweddu 
eu troseddau 

• a yw’r drosedd yn fwy difrifol na mae’r 
cyhuddiad yn ei awgrymu 

• beth sydd yn galonogol/pryderus 
ynghylch tueddiadau troseddau dros 
gyfnod o amser 

• a oes ganddynt wybodaeth neu 
dystiolaeth am unrhyw ymddygiad arall 
gan y person i fanc sy’n achos pryder 

• a yw’r person ifanc yn arddangos 
ymddygiad rhywiol amhriodol

• a yw’r person ifanc wedi cyflawni 
camdriniaeth ddomestig 

• a oes gennych unrhyw bryderon am 
berthnasoedd arwyddocaol y person 
ifanc  

• manylion MAPPA

gynnar yn cael ei gynnwys yn 
strategaethau cymorth cynnar 
LSCB. Gwnaethpwyd argymhellion 
hefyd mewn perthynas â gwella 
rhannu gwybodaeth, trosolwg o 
gyfathrebu a rheoli a goruchwylio 
staff sy’n gweithio â phobl ifanc 
sy’n arddangos ymddygiad rhywiol 
niweidiol neu amhriodol. Nododd 
yr adroddiad bod yr ymatebion i 
ymddygiad yn well pan fo gan y 
rhai sy’n ymateb wybodaeth neu 
hyfforddiant arbenigol yn y maes 
hwn.

Mae ymatebion asiantaethau 
i ddatgelu ymddygiad rhywiol 
niweidiol gan bobl ifanc yn 
amrywio’n sylweddol, ac mae 
gweithwyr proffesiynol yn ansicr 
ynghylch sut mae ymateb yn 
effeithiol i risgiau ac anghenion 
pobl ifanc. Yn amlwg, mae angen 
ymagwedd strategol fwy cydlynol 
ar lefel leol, yn cynnwys protocolau 
asesu ac ymyriadau ar sail 
tystiolaeth er mwyn adnabod ac 
ymdrin â’r ymddygiad.

8  Archwiliad ar y Cyd Cyfiawnder Troseddol Examining 
multi-agency responses to children and young people 
who sexually offend, February 2013 justice.gov.uk/
downloads/publications/inspectorate-reports/
hmiprobation/joint-thematic/children-yp-who-
sexually-offend-report.pdf
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Trefniadau amddiffyn y 
cyhoedd amlasiantaeth 
(MAPPA) a rheoli risg 
Roedd rhai o argymhellon allweddol 
archwiliad ar y cyd Arolygiaeth Prawf 
EM (2013) yn pryderu am ddiffyg 
perchnogaeth amlasiantaeth ar 
y mater a’r diffyg hyfforddiant ac 
arbenigedd oedd yn dylanwadu 
ar ymatebion proffesiynol, ac 
erbyn hyn mae partneriaid MAPPA 
- a gydlynir gan eu bwrdd rheoli 
strategol (SMB) - yn gweithio gyda’i 
gilyddd er mwyn dysgu o arfer dda 
yn genedlaethol ac yn lleol.

Y nod yw datblygu ymatebion 
cydnerth a phrydlon sy’n defnyddio 
cynlluniau rheoli risg effeithiol a 
dulliau adnabod lefel risg er mwyn 
amddiffyn dioddefwyr HSB. Ar hyn o 
bryd mae offeryn asesu risg safonol 
yn y diwydiant yn cael ei ddatblygu.  

Bydd hynny yn ategu darparu 
model sy’n seiliedig ar Fywydau Da 
o ymyrraeth a chymorth i bobl ifanc 
sydd wedi troseddu’n rhywiol, ac sy’n 
aml â’r anghenion mwyaf cymhleth. 
Bydd hefyd yn gweithio’n agos â’r 
model Pedair Colofn - ymagwedd 
rheoli risg holistig tuag at oruchwylio, 
monitro a rheoli, ymyriadau, triniaeth 
a diogelwch dioddefwyr.

Mae SMB MAPPA wedi ymgorffori 
argymhellion o Archwiliad ar y cyd 
Cyfiawnder Troseddol 2013 wrth 

ddatblygu cynllun gweithredu sy’n 
cychwyn mynd i’r afael â diffygion 
o ran hyfforddiant, datblygu 
adnoddau, darparu gwasanaethau 
etc. Defnyddiwyd cyfarfodydd 
MAPPA i hyrwyddo arferion da a 
chodi ymwybyddiaeth partneriaid 
mewn perthynas ag ymddygiad 
rhywiol niweidiol mewn pobl ifanc.

Ar hyn o bryd mae MAPPA yn 
canolbwyntio ar ymddygiad 
rhywiol niweidiol a throseddu 
ieuenctid cymhleth. Mae hyn yn 
allweddol o ran hyrwyddo darparu 
gwasanaethau a datblygiadau 
er mwyn cynhyrchu ymateb teg, 
yn arbennig mewn perthynas 
â’r pontio problemus o fod yn 
berson ifanc i fod yn oedolyn sy’n 
droseddwr rhyw. Gellid helpu’r 
broses hon drwy ddatblygu offeryn 
asesu risg ar sail tystiolaeth er 
mwyn cefnogi’r broes gwneud 
penderfyniadau.

Mae’r achosion cymhleth yma nid 
yn unig yn rhoi pwysau  anferth 
ar adnoddau megis amser staff 
a rheoli amlasiantaeth - gallant 
hefyd, ble mae darpariaeth leol 
yn ddiffygiol, fod yn gostus ac 
ataliol yng nghyd-destun lleoliadau 
asiantaethau a chomisiynu 
asesiadau arbenigol
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Asesu mewn sefydliadau 
preswyl 
Nid yw asesu HSB mewn plant 
a phobl ifanc mewn sefydliadau 
preswyl yn cael ei ddisgrifio llawer 
mewn llenyddiaeth yn y DU. Gall 
hynny fod oherwydd mai dim ond 
ychydig o ddarpariaethau preswyl 
sy’n bodoli, a bod nifer cynyddol o 
ddarparwyr yn y sector preifat. 

Mae nifer o ddarpariaethau preswyl 
arbenigol yn cael eu cynnal gan y 
sector preifat, ac mae profiad yn 
dangos mai ychydig iawn sydd yn 
aros yn agored ar ôl pedair neu bum 
mlynedd, a hynny’n aml oherwydd 
nad yw’r staff wedi’u hyfforddi i 
ddelio â natur drallodus y gwaith.

Yn ymarferol, mae’r rhan fwyaf o 
blant a phobl ifanc â HSB yn cael 
eu cartrefu mewn darpariaethau 
awdurdodau lleol - megis cartrefi 
plant a gofal preswyl - ble mae’n 
annhebygol y byddant yn derbyn 
gwasanaethau triniaeth arbenigol. 
Mae gan wasanaeth preswyl  sydd 
wedi ei hen sefydlu yn y DU, Glebe 
House, hanes rhagorol o ran asesu 
a thrin pobl ifanc, a gellir  ystyried 
ei fod yn fodel o wasanaeth, 
gyda thîm amlddisgyblaethol yn 
gweithredu o fewn cyd-destun 
amddiffyn plant llawn (Boswell et 
al 2014).

Fodd bynnag, hyd yma nid oes yna 
brotocolau asesu neu driniaeth 
gytunedig ar gyfer plant a phobl 
ifanc sy’n arddangos HSB mewn 
sefydliad preswyl, p’un a bod 
hwnnw’n cael ei redeg yn breifat, yn 
eiddo i awdurdod lleol, mewn ystâd 
ddiogel neu yn y sector elusennol. 
Canlyniad hynny yw bod tameidiau 
o ddulliau asesu a thriniaeth o’r 
llenyddiaeth - neu a drosglwyddir 
gan reolwyr neu staff sydd wedi 
mynychu cynadleddau hyfforddiant 
- yn aml yn cael eu rhoi ar waith gan 
staff gofal preswyl sydd wedi cael 
ychydig iawn o hyfforddiant yn y 
maes hwn, ac fel rheol ni oruchwylir 
y therapi a roddir.

Rôl sefydliadau addysg 
Mae atgyfeiriadau gan sefydliadau 
addysg yn gyfran sylweddol 
o’r atgyfeiriadau i brosesau 
amlasiantaeth. Gall ysgolion a 
cholegau fod yn ymwneud â 
nifer o gamau yn y broses o reoli 
achosion o HSB - o atal i ymateb 
cynnar - o atgyfeirio i’r broses 
amlasiantaeth i roi cymorth i bobl 
ifanc a’u teuluoedd. Heb ganllawiau 
clir a chymorth amlasiantaeth, mae 
ysgolion yn cael anhawster sefydlu 
trothwyon er mwyn adnabod 
achosion o HSB, a’u cyfeirio at 
asiantaethau allweddol yn ogystal 
â rheoli a chynorthwyo’r unigolion 
dan sylw.

Rolau allweddol sefydliadau addysg: 

Atal 
• helpu pobl ifanc i wneud 

penderfyniadau ffordd o fyw 
cadarnhaol a dangos parch tuag 
at eraill, a gyflawnir drwy waith 
gwrth-fwlio, gweithgareddau ysgol 
estynedig, a hyrwyddo ffyrdd o fyw 
cadarnhaol

• y cwricwlwm ffurfiol (ABGI yn 
benodol) ac anffurfiol  

Ymateb asiantaeth unigol 
• adnabod plant a phobl ifanc sy’n 

agored i niwed yn gynnar 

• ymatebion cymesur ar sail 
gwybodaeth i ddangosyddion 
camdriniaeth neu HSB risg isel 

• gweithio gyda rhieni a’u cynorthwyo

Gwaith amlasiantaeth 
• adnabod, atgyfeirio, cyfrannu at 

asesiadau a chymorth parhaus drwy 
brosesau amlasiantaeth

• gweithio ag asiantaethau eraill 
er mwyn grymuso a chynyddu 
cydnerthedd pobl ifanc 

• gweithio ag asiantaethau eraill yn y 
gymuned 
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Dylai pob sefydliad gael arweinydd 
diogelwch dynodedig (DSL) sy’n 
cydlynu a datblygu trefniadau 
diogelu ac sy’n sicrhau bod y 
staff wedi eu hyfforddi’n llawn. 
Mae angen i’r holl staff fod yn 
ymwybodol o amgylchiadau 
camdriniaeth, yn cynnwys HSB, a 
bod yn hyderus i gymryd y camau 
priodol pan fo angen.

Er bod trefniadau ar gyfer 
cydweithio ar faterion diogelu 
wedi eu hen sefydlu, nid oes yna 
ganllawiau cyfredol ar HSB ym 
myd addysg fel sy’n bodoli, er 
enghraifft, mewn perthynas â 
phriodas dan orfod (FCO a HO 
2013) a thrais ieuenctid a gangiau 
(HO, 2013). Byddai sefydliadau 
addysg yn croesawu gwell cyngor 
a pholisi er mwyn hysbysu eu 
gwaith mewn perthynas â HSB. Er 
bod hyfforddiant yn ddefnyddiol i 
godi ymwybyddiaeth ymysg DSL, 
dylai’r holl staff gael mynediad 
i wybodaeth gyfredol er mwyn 
cynyddu eu hyder i ymateb yn 
briodol a chyson i bryderon.

Cydlynu ymatebion byd 
addysg 
Wrth ddelio gydag arddangos HSB, 
efallai bydd rhaid i sefydliadau 
addysg ystyried nifer o ffactorau 
sydd ond yn amlygu eu hunain ar 
adegau prin o dan amgylchiadau 
eraill:

• Efallai bod y person ifanc a’r 
dioddefwr yn mynychu’r un ysgol, 
felly efallai bydd angen asesiad 
risg a chytuno ar drefniadau i 
wasanaethu’r ddau ddisgybl. 

• Efallai bod nifer o bobl ifanc yn 
gysylltiedig â’r mater. 

• Gall lleoliadau ysgol fod o dan 
fygythiad, felly efallai y bydd 
symudiad wedi’i reoli neu wahardd 
yn cael ei ystyried. 

• Y risg y bydd rhai neu’r holl bobl 
ifanc dan sylw yn cael eu bwlio ar 
ôl dychwelyd i’r ysgol.

• Gall materion rhyngsefydliadol 
neu drawsffiniol arwain at 
drin y bobl ifanc dan sylw yn 
anghyfartal.

• Efallai bydd y gymuned yn 
ymwybodol o rai agweddau’r 
achos. 

• Mewn rhai awdurdodau, ond 
yn arwyddocaol nid yn yr holl 
awdurdodau, mae’r swyddog 
arweiniol dros ddiogelwch ym myd 
addysg yn cyfarfod gyda’r ysgol 
o fewn 24 awr ar ôl i’r achos ddod 
i’w  sylw, er mwyn cynnig cymorth 
a chymryd cyfrifoldeb am gydlynu 
neu ddatrys y materion hyn.

Fodd bynnag, bu i adroddiad 
y Cyd Archwilwyr (CJJI, 2013) 
ganfod bod...’rhai gweithwyr yn 
amharod i rannu gwybodaeth gyda 
sefydliadau addysg, oherwydd 
eu bod yn ofni y byddai hynny yn 
niweidiol i’r plentyn neu berson 
ifanc’. Mae’r ymagwedd ochelgar 
hon nid yn unig yn atal rhannu 
gwybodaeth a ddelir gan y sefydliad 
addysg am y plentyn neu berson 
ifanc gydag asiantaethau eraill, 
ond gall hefyd achosi risg i blant 
a phobl ifanc eraill os nad yw 
ysgolion wedi cynnal asesiad risg, 
neu wedi gwneud trefniadau i 
reoli symudiadau neu ymddygiad 
plentyn neu berson ifanc.

Gallai’r trefniadau a ddisgrifir uchod 
i gydlynu camau gweithredu wrth 
ymateb i bryderon cychwynnol 
helpu i annog a hwyluso gwell 
cyfathrebu rhwng y sector addysg 
ac asiantaethau eraill, a goresgyn 
y pryderon a amlinellir yn yr 
adroddiad hwn.

Mae’r adroddiad yn argymell 
bod LSCB yn cymryd camau i 
fonitro ‘effeithiolrwydd yr ymateb 
amlasiantaeth i’r cyfryw blant 
a phobl ifanc yn eu hardal, yn 
benodol yn cynnwys adnabod 
achosion o’r fath, asesu ar y cyd ac 
ymyrraeth iddyn nhw a’u teuluoedd, 
ac i’w dioddefwyr pan fo’n briodol. 

Er nad yw grwpiau eraill wedi cael 
eu cynnwys, bydd yr egwyddorion a 
ddisgrifir uchod yn gymwys mewn 
modd tebyg i grwpiau anstatudol 
megis grwpiau chwaraeon, 
sefydliadau eglwysi, a chlybiau 
ieuenctid. Mae’n debyg y bydd 
rolau a chyfrifoldebau, a’r angen am 
ganllawiau clir, yn drosglwyddadwy 
yn y sefyllfaoedd hyn, gan roi sylw i 
unrhyw faterion cyfrinachedd a godir.
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Materion ynghylch pontio: 
pobl ifanc hŷn 
Bydd raid i blant a phobl ifanc sy’n 
arddangos HSB fynd drwy nifer 
o gyfnodau pontio, yn cynnwys  
newidiadau mewn perthynas ag 
addysg a lleoliad, yn ogystal â 
newidiadau i wasanaethau sy’n 
gysylltiedig ag oed. Bydd angen 
ystyried bob amser y pontio rhwng 
lleoliad caethiwo a chymuned 
wreiddiol y person ifanc, er na 
fydd hynny bob amser yn cael 
ei gwblhau. Mae’n bwysig bod 
partneriaethau amlasiantaeth 
effeithiol yn parhau yn ystod pob 
cyfnod pontio; bod gwybodaeth 
berthnasol yn cael ei rhannu; 

bod cyfrifoldeb clir am unrhyw 
oruchwyliaeth barhaus yn cael ei 
aseinio; a bod cynllun gofal clir yn 
ei le sy’n caniatáu digon o amser i’w 
weithredu (Grimshaw, 2008).

Dylid rhoi sylw penodol i anghenion 
pobl ifanc sy’n pontio oherwydd 
oedran rhwng gwasanaethau yn 
y gymuned ac mewn cystodaeth. 
Dylid gofalu y sicrheir bod unrhyw 
bontio sy’n ymwneud â phobl ifanc 
ag anawsterau dysgu yn ystyried 
eu hanghenion datblygiadol a’u 
hanghenion dysgu.
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Yn achos pobl ifanc 18 i 21 oed, 
dylai asesiadau ac ymyriadau 
ystyried yr oedran a’r cam 
datblygiadol pan ddigwyddodd 
yr ymddygiad rhywiol niweidiol, 
unrhyw ailadrodd yr ymddygiad, 
y camau a gymerwyd i ymdrin â’r 
HSB, llwyddiant y camau hynny, 
pryderon presennol, ffactorau 
gwarchodol a chryfderau. 

Mae gan y ffactorau hyn 
berthnasedd penodol yn achos 
pobl ifanc sydd wedi cychwyn 
perthnasoedd neu wedi dod 
yn rhieni yn gynnar wrth droi’n 
oedolion, a’r rhai sy’n parhau i gael 
eu hystyried o dan broses MAPPA/
young-MAPPA  i’w cyfnod cynnar 
fel oedolion.

Ar draws y DU cydnabyddir bod yna 
fwlch yn y gwasanaeth ar gyfer rhai 
18 i 21 oed. Mewn achosion pan 
fo person ifanc yn bodloni meini 
prawf gwasanaethau oedolion 
(anableddau dysgu) neu’n gadael 
timau gofal, dylid ymdrechu i 
gynnwys y timau newydd yn gynnar 
yn y broses o gynllunio gofal. 

Protocolau atgyfeirio 
cyffredin 
Mae model asesu Prosiect AIM 
Manceinion Fwyaf yn dangos 
sut y gall 10 awdurdod lleol ac 
asiantaethau allweddol ar draws 
cytref o tua 4 miliwn o bobl ddilyn 
fframwaith cyffredin o ymateb a 
chydweithio mewn modd cydlynol 
(Print, Morrison a Henniker, 2001). 
Mae’r gwaith hwn yn annog 
datblygu protocol atgyfeirio ac 
asesu cyffredin ar gyfer plant 
a phobl ifanc sy’n arddangos 
ymddygiad rhywiol niweidiol.

Sylwir bod gwasanaethau 
addysg yn aml yn teimlo eu bod 
yn cael eu heithrio o gyfathrebu 
rhyngbroffesiynol a thrafodaethau 
ar reoli’r achosion anodd yma. 
Mae hyn yn hynod anffodus o 
gofio y sylwir gyntaf ar ymddygiad 
pryderus y plentyn neu berson 
ifanc yng nghyd-destun yr ysgol. 
Felly, mae’n rhaid i unrhyw brotocol 
atgyfeirio ac asesu sicrhau bod 
cydweithwyr yn y byd addysg yn 

cael eu cynnwys yn yr asesu a’r 
broses mewn perthynas â phlentyn 
neu berson ifanc sy’n arddangos 
HSB, a’u bod yn cael cymorth a 
gwybodaeth glir er mwyn deall y 
system atgyfeirio a sut mae angen 
ei halinio â’r llwybrau atgyfeirio 
Amddiffyn Plant arferol.

Mae nifer o fframweithiau a 
phrotocolau asesu yn bodoli 
i’w defnyddio i asesu plant a 
phobl ifanc. Os bydd protocol 
atgyfeirio ac asesu cyffredin yn 
cael ei ddatblygu bydd angen iddo 
gynffonni’n agos â fframweithiau 
presennol, fel na chrëir pwysau 
ychwanegol i ymarferwyr, na 
darnio gwybodaeth am blant. 
Mae angen i unrhyw fframwaith 
asesu newydd neu brotocol lleol 
fod yn ddatblygiadol gadarn ac yn 
seiliedig ar dystiolaeth ymchwil 
fel yr ymdrinnir yn ddigonol â’r 
amrywiaeth lawn o broblemau a 
wynebir gan y grŵp cymhleth hwn 
o blant a phobl ifanc.



42

Datganiadau Sgôr Tystiolaeth sy’n ategu’r sgôr 
yma

Systemau sicrwydd sy’n bodoli’n 
lleol ar gyfer SA/tystiolaethu 
am y datganiad yma

3.1 
 

Mae’r offerynnau asesu a ddefnyddir gan ymarferwyr yn rhai ar 
sail tystiolaeth ac sy’n addas ar gyfer poblogaeth briodol o blant 
a phobl ifanc (oed, gallu gwybyddol etc.)

3.2 
 

Mae asesiadau yn cynnwys golwg holistig ar y plentyn neu 
berson ifanc, yn cynnwys ystyriaeth i ymddygiadau niweidiol, 
datblygiad, teulu a’r amgylchedd.

3.3 
 

Mae ein fframweithiau asesu a’n protocolau mewn perthynas â 
HSB yn cynffonni’n agos â fframweithiau presennol perthnasol, 
a gall ymarferwyr lywio drwy’r rhain yn effeithiol (er enghraifft, 
mae’r arweinydd diogelwch dynodedig yn yr ysgol yn gwybod yn 
iawn beth yw ei rôl mewn perthynas â HSB; mae gwaith LSCB ar 
gamdriniaeth a chamfanteisio yn adlewyrchu HSB).

3.4 Mae asesu plant a phobl fanc sy’n arddangos HSB yn ein 
hardal yn amlddisgyblaethol ac fe’i hategir gan gydweithrediad 
amlasiantaeth effeithiol, ond mae hefyd yn rhoi sylw manwl i 
faterion amddiffyn plant.

3.5 Mae ein prosesau asesu cychwynnol yn canfod angen, yn 
effeithiol o ran sicrhau bod achosion yn mynd i mewn i’r lle cywir 
yn y system, maent yn derbyn y lefel briodol o adnoddau, ac 
fe’i cynorthwyir yn gyflym i ymgysylltu ar y lefel briodol. Mae 
hynny’n cynnwys achosion sy’n gysylltiedig â’r heddlu a CPS.

Sylwadau:

Allwedd sgorio: 0

1

2

3

4

Mae hwn yn gopi drafft - wrth ddefnyddio’r offeryn, lawrlwythwch y PDF ar-lein

Dim o gwbl/byth/ dim tystiolaeth 
o hyn

Ychydig iawn/anaml iawn/ ychydig 
iawn o dystiolaeth o hyn

I ryw raddau/weithiau/peth  
tystiolaeth o hyn

I raddau go lew/rheolaidd/ 
tystiolaeth dda o hyn

Bob amser/i raddau helaeth/
toreth o dystiolaeth gref iawn 
o hyn

Offeryn archwilio - Parth 3
Asesu effeithiol a llwybrau atgyfeirio

3.2
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Datganiadau Sgôr Tystiolaeth sy’n ategu’r sgôr 
yma

Systemau sicrwydd sy’n bodoli’n 
lleol ar gyfer SA/tystiolaethu 
am y datganiad yma

3.6 Mae sefydliadau addysgol yn ein hardal yn cael cymorth 
effeithiol i chwarae ystod o rolau yn effeithiol, yn cynnwys:

- helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau ffordd o fyw cadarnhaol a 
dangos parch i eraill

- adnabod

- atgyfeirio

- cyfrannu at asesiadau 

- cymorth parhaus drwy brosesau amlasiantaeth.

3.7 Mae ein prosesau atgyfeirio a llwybrau amlasiantaeth ar gyfer 
plant a phobl ifanc sy’n arddangos HSB yn ddealledig gan bob 
asiantaeth berthnasol, maent yn defnyddio iaith a therminoleg 
gyffredin, fe’i defnyddir yn briodol, ac maent wedi’u halinio â 
phrosesau perthnasol eraill ar draws ein hardal.

3.8 Mae ein prosesau asesu ac atgyfeirio yn cael eu hadolygu er 
mwyn sicrhau eu bod yn arwain at yr effaith orau, yn ymatebol i 
anghenion lleol ac yn hygyrch; mae’r adolygiad hwn yn cynnwys 
safbwyntiau plant, pobl ifanc a theuluoedd.

Dyddiad cwblhau:

Sylwadau:
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Mae plant a phobl ifanc sy’n 
arddangos ymddygiadau 
rhywiol niweidiol angen  
ymagwedd hyblyg a phriodol 
tuag at asesu.
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• Ym mhob achos mae’n bwysig 
cynnal asesiad holistig sy’n rhoi 
i ni ddarlun mor eglur â phosibl o 
ymddygiadau rhywiol y plentyn 
neu berson ifanc, ac i ba raddau, 
yn achos plentyn o’r oedran 
hwnnw, y dylid ystyried eu bod 
yn briodol, yn achos pryder neu’n 
niweidiol.

• Mae yna rai offerynnau asesu 
penodol a ddyluniwyd ar 
gyfer plant cyn y glasoed sy’n 
arddangos HSB, ond mae dulliau 
sy’n ymdrin â hanes datblygiadol 
a hanes o gamdriniaeth y plentyn 
- a’u cefndir cymdeithasol - yn 
bwysig. 

• Ni ddylid defnyddio dulliau a 
modelau asesu a ddyluniwyd 
ar gyfer troseddwyr rhyw yn 
eu glasoed gyda phlant cyn y 
glasoed.

• Dylid defnyddio offerynnau asesu 
arbenigol, megis J-SOAP-II, 
AIM2, ac ERASOR ochr yn ochr â 
modelau asesu mwy cyffredinol er 
mwyn hysbysu safbwynt ynghylch 
risg ac angen. 

rated.rmascotland.gov.uk/
risk-tools/youth-assessment-
sexuviolence-risk/

• Dylai ardaloedd lleol ystyried 
creu grŵp llywio amlasiantaeth 
a chanfod gweledigaeth ar y 
cyd, perchnogaeth ar y cyd 
ac amcanion strategol clir, yn 
cynnwys rhannu gwybodaeth.

• Mae proses rannu gwybodaeth 
amlasiantaeth dda -  yn 
cynnwys datgelu gwybodaeth i 
asiantaethau neu leoliadau eraill 
mewn perthynas â HSB pobl 
ifanc - yn hanfodol er mwyn creu 
ymateb effeithiol ac amserol yn 
lleol. Dylid rhannu deilliant unrhyw 
asesiad HSB ag asiantaethau 
sy’n gyfrifol am ffurfio cynlluniau 
gofal/triniaeth, neu am sefydlu 
gweithdrefnau diogelu (yn unol â 
pholisïau a gweithdrefnau rhannu 
gwybodaeth leol).

• Mae angen brys am ymagwedd 
gytunedig tuag at asesu a thrin 
plant sy’n arddangos ymddygiad 
rhywiol camdriniol yn y sector 
preswyl. Hefyd, mae hyfforddi 
staff a goruchwyliaeth i’r rhai sy’n 
gweithio â phlant a phobl ifanc 
mewn sefydliadau preswyl sy’n 
rhywiol gamdriniol yn flaenoriaeth.

Egwyddorion Allweddol3.3
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Arfer enghreifftiol 

Glebe House – cymuned 
therapiwtig  

Mae Glebe House yn gartref 
plant annibynnol, sy’n cael ei 
gynnal gan ymddiriedolaeth 
elusennol y Crynwyr. Fe’i 
sefydlwyd yn 1965 ac mae’n 
gweithredu fel cymuned 
therapiwtig ar gyfer dynion ifanc 
bregus a heriol, fel arfer rhwng 
16 ac 19 oed sydd hefyd wedi 
cyflawni ymddygiad rhywiol 
niweidiol. 

Yn dilyn astudiaeth beilot 
lwyddiannus yn 1999 i 2000, 
bu i’r ymddiriedolwyr gomisiynu 
astudiaeth hydredol sylweddol a 
gynhaliwyd rhwng 2002 a 2014 
(Boswell et al 2014). Mantais 
y dull hwn, na ddefnyddir ond 
ar adegau prin, oedd ei allu 
i werthuso effeithiolrwydd 
hirdymor Glebe House o ran: 
gostyngiad yn y math a maint 
y problemau a ganfuwyd pan 
gyrhaeddodd y dynion ifanc; 
unrhyw newidiadau allweddol o 

ran ffordd o fyw ar ôl gadael; ac 
unrhyw ostyngiad neu roi’r gorau 
i’w hymddygiad rhywiol niweidiol 
ar ôl hynny.

Roedd yr ymchwil yn defnyddio 
cyfweliadau cyfnodol lled 
strwythuredig â 43 o ddynion 
ifanc (a elwid yn gohort parhaus 
neu OC),  yn ystod ac ar ôl eu 
cyfnod preswyl, gyda 15 arall a 
adawodd y gymuned yn gynnar 
(y grŵp gadael yn gynnar , neu 
ELG) a gyda staff a gweithwyr 
proffesiynol allanol. Hefyd, roedd 
yn defnyddio cofnodion achos a 
data aildroseddu’r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder ar gyfer yr OC a 
grŵp cymharol (CG). Mae ei 
ganfyddiadau allweddol yn cael 
eu crynhoi yn y ddolen isod.

ftctrust.org.uk/imgstore/gh_
report_oct_2014.pdf

Bu i brosiect ymddygiad 
rhywiol niweidiol amlasiantaeth 
Gogledd Swydd Lincoln  ennill 
Gwobr Dedfrydau Cymunedol: 
Pobl Ifanc, yng Ngwobrau 

Rhaglen Gymunedol Cynghrair 
Howard dros Ddiwygio Cosbau 
2014. Mae’r prosiect HSB yn 
cynnwys tîm amlasiantaeth 
sy’n rheoli pob achos o HSB 
sy’n ymwneud â phobl ifanc 
10 oed a hŷn. Mae hefyd yn 
cynnwys panel o uwch reolwyr 
o amryw o sefydliadau, a grŵp 
o ymarferwyr ac o weithwyr 
proffesiynol sydd wedi cael 
hyfforddiant HSB. Mae’r panel yn 
cydlynu’r ymagwedd o adnabod 
i adolygu, tra bod ymarferwyr yn 
cydweithio ar gynnal asesiadau 
AIM ac ymyriadau yn seiliedig 
ar Fodel Bywydau Da. Mae 
asesiadau llwybr cyflym yn cael 
eu cynnal yn unol â chynlluniau 
statudol sy’n canolbwyntio 
ar y person ifanc fel plentyn 
mewn angen yn bennaf. Mae 
hyfforddiant ar Fyrddau Diogelu 
Plant Lleol (LSCB) yn cael ei 
rannu â phartner asiantaethau 
allweddol.
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Ymagwedd 
amlfoddol 
tuag at 
ymyrraeth
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Dulliau ymyrryd  
Dylai ymyriadau ganolbwyntio 
ar y plentyn a bod yn seiliedig ar 
asesu cydnerth. Dylid gwneud 
argymhellion yn seiliedig ar 
anghenion y plentyn a’r teulu ac 
argaeledd gwasanaethau lleol 
priodol. Dylai cymorth effeithiol 
dargedu problemau a amlygir 
yn ogystal â materion ehangach 
ym mhrofiadau cynnar y plentyn 
neu berson ifanc (trawma heb ei 
ddatrys, profiad o gamdriniaeth, 
problemau teuluol). Mae ymgysylltu 
â’r teulu neu ofalwyr yn allweddol 
mewn perthynas â chynorthwyo 
newid a lles plant a phobl ifanc sy’n 
cael triniaeth. 

Mae’r opsiynau o ran triniaeth yn cynnwys: 

• Mae Therapi Amlsystemig ar gyfer 
Ymddygiad Rhywiol Problemus 
(MST-PSB) yn ddatblygiad arbennig 
o addawol sydd â sail gynyddol o 
dystiolaeth, sy’n darparu fframwaith 
ar gyfer ymagwedd amlfoddol.

• Rhaglenni’n seiliedig ar addysg. 

• Mae ymyriadau therapi ymddygiadol 
gwybyddol (CBT) yn cynnwys rhai 
sy’n seiliedig ar fodelau sy’n seiliedig 
ar gryfder. Mae ymyriadau o natur 
ymddygiad gwybyddol - gyda 
ffactorau targed trosedd benodol er 
mwyn helpu person ifanc i ddatblygu 
strategaethau atal ailddigwyddiad - 
yn aml yn tanategu’r gwaith a gynigir 
i bobl ifanc. 

• Yn gynyddol, mae ymagweddau 
sy’n seiliedig ar gryfderau sy’n 
amcanu at feithrin cymwyseddau 
plant a phobl ifanc a’u teuluoedd, 
yn cael cefnogaeth. Mae modelau 
megis Model Bywydau Da (2007) 
yn arbennig o addawol. Mae hynny 
yn argymell bod llesiant seicolegol 
yn rhan ganolog o ymyriadau gyda 
throseddwyr rhyw, o benderfynu 
ar ffurf a chynnwys adsefydlu, yn 
ogystal â rheoli risg. 

• Rhaglenni triniaethau i grwpiau. 

Crynodeb o’r dystiolaeth a’r materion4.1
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Erbyn  hyn ffafrir ymagwedd 
amlfoddol, sy’n ymdrin â materion 
o fewn cyd-destun cymdeithasol 
ehangach y person ifanc, yn 
cynnwys perthnasoedd a chyd-
destun teuluol, yn ogystal â 
gweithio’n unigol â’r person 
ifanc  (Ryan, 1999; Hackett, 
2001; Masson a Hackett, 2003). 
Mae’r tabl isod yn dangos 
fframwaith ar gyfer ymyriadau 
ar sail cydnerthedd ar gyfer pobl 
ifanc sy’n arddangos HSB. Mae 
modelau ar sail cydnerthedd 
a modelau traddodiadol sy’n 
canolbwyntio ar ddiffyg yn rhannu’r 
un amcanion sylfaenol o ran 
atal mwy o erledigaeth, ond mae 
eu hymagweddau a’u dulliau yn 
wahanol.

Ffigwr 3: Modelau ar sail cydnerthedd yn erbyn 
modelau diffyg (addaswyd o Hacket, 2006)

Ffocws Atal mwy o gamdriniaeth Atal mwy o gamdriniaeth 

Cyfeiriadedd Canolbwyntio ar droseddau. 
Pwyslais ar ddiagnosis a 
dosbarthiad 

Canolbwyntio ar gymhwysedd. 
Pwyslais ar adnabod y 
ffactorau er mwyn atgyfnerthu 
cryfderau a ffwythiant 

Traddodiadol Ar sail cydnerthedd 

Ymagwedd Dan arweiniad arbenigwyr. 
Unigolion ifanc yn cael eu 
hystyried fel y broblem neu yn 
nhermau patholegol

Cydweithredol. Ffocws ar 
ddylanwadau cymdeithasol ac 
amgylcheddol sydd y tu cefn i 
ymddygiadau camdriniol

Dulliau Protocolau, offerynnau asesu 
risg, profi seicometrig safonol 

Trafodaeth, pwyslais ar 
ddealltwriaeth y person ifanc 
o ymddygiadau a’u hystyron, 
yn cynnwys dylanwadau 
cymdeithasol ac amgylcheddol

Canlyniad Adnabod risgiau allweddol 
a diffygion. Ymyriadau yn 
pwysleisio cyfyngu a rheoli risg 

Defnyddio/adnabod cryfderau 
a chymwyseddau allweddol. 
Y person ifanc a’r teulu yn 
ganolog yn y broses o ymyrryd 
ac yn weithredol yn y broses o 
ysgogi newid.
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Dylai ymyriadau gyda phlant a 
phobl ifanc ag ymddygiadau 
rhywiol niweidiol ymateb yn 
holistig a bod yn sensitif i 
statws datblygiadol y plentyn. 
Oherwydd bod angen i’r ymyrraeth 
ganolbwyntio ar y plentyn, mae’n 
ddefnyddiol adolygu tystiolaeth 
o beth ydym yn ei wybod am 
weithio ar HSB pan mae’n cael ei 
arddangos gan fathau gwahanol o 
blant a phobl ifanc a’u cysylltiadau 
â’u teuluoedd a’u cyfoedion. 

Plant cyn y glasoed â 
phroblemau rhywiol 
problemus 
Mae adroddiadau gan ddarparwyr 
gwasanaeth yn awgrymu bod 
oedran cyfartalog plant sy’n cael 
eu hatgyfeirio am ymyriadau 
therapiwtig o ganlyniad i’w 
hymddygiad rhywiol yn gostwng, 
a bod cyfran arwyddocaol o 
atgyfeiriadau yn gysylltiedig â 
phlant yn y blynyddoedd cyn y 
glasoed (Hacket, 2014). Mae 
plant iau ag ymddygiad rhywiol 
problemus yn wahanol mewn 
ffyrdd pwysig i lasoed sy’n 
arddangos HSB, yn cynnwys natur 
ac ystyr eu hymddygiad, eu hanes 
datblygiadol a’u statws cyfreithiol.

Mae ymddygiadau rhywiol normal yn ystod babandod a 
phlentyndod cynnar yn archwiliadol yn bennaf ac mae’n 
rhan o chwilfrydedd normal plentyn ynghylch eu cyrff eu 
hunain a chyrff pobl eraill. Fodd bynnag, gall plant cyn y 
glasoed arddangos ystod eang o ymddygiadau rhywiol 
problemus sydd y tu hwnt i’r hyn a ystyrir yn ddatblygiadol 
normal. Mae Johnson a Doonon (2005) yn awgrymu y 
dylid bodloni’r holl feini prawf canlynol er mwyn diffinio 
unrhyw blentyn 11 oed neu iau fel ‘rhywiol gamdriniol’: 

1. Mae’r plentyn yn fwriadol wedi 
cyffwrdd organau rhywiol neu 
rannau personol person arall, 
neu’n cymell plant eraill i gyflawni 
ymddygiadau rhywiol.

2. Mae ymddygiadau rhywiol 
problemus y plentyn wedi digwydd 
dros gyfnod o amser ac mewn 
gwahanol sefyllfaoedd.

3. Mae’r plentyn wedi dangos 
amharodrwydd parhaus i dderbyn 
‘na’ wrth bwyso ar berson arall i 
ymwneud â gweithgaredd rhywiol.

4. Cymhelliant y plentyn dros 
ymgysylltu â’r ymddygiad rhywiol 
yw mynegi emosiynau negyddol 

tuag at y person y mae ef neu hi 
yn cyflawni’r ymddygiad rhywiol 
gyda hwy, er mwyn gofidio trydydd 
person (megis rhiant neu frawd 
neu chwaer), neu er mwyn mynegi 
emosiynau negyddol cyffredinol 
drwy ddefnyddio rhyw.

5. Mae’r plentyn yn defnyddio 
grym, ofn, bygythiad corfforol 
neu emosiynol, cymhelliant, 
llwgrwobrwyo, a /neu ystryw i orfodi 
person arall i gyflawni ymddygiad 
rhywiol. 

6. Nid yw ymddygiad rhywiol 
problemus y plentyn yn ymateb o 
gwbl i ymyrraeth a goruchwyliaeth 
barhaus gan oedolion.
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Mae Gray a chydweithwyr 
(1999) yn adrodd am ddata ar 
ddemograffeg, addasiad seicolegol, 
erledigaeth a hanes cyflawni 
127 o blant 6 i 12 oed oedd wedi 
ymgysylltu â’r hyn yr oeddent 
yn ei alw’n ymddygiadau rhywiol 
‘datblygiadol annisgwyl’. Oedran 
cyfartalog y plant o dan sylw 
oedd 8.8 oed ac roedd ychydig 
dros ddwy ran o dair o’r plant (65 
y cant) yn fechgyn. Roedd y rhan 
fwyaf o’r plant wedi ymgysylltu 
ag ymddygiad rhywiol oedd yn 
cynnwys rhyw elfen o orfodi amlwg 
neu guddiedig. Roedd gan y rhan 
helaeth o’r rhain (84 y cant) hanes 
helaeth o gamdriniaeth rywiol, ac 
roedd mwy o enethod  wedi cael eu 
cam-drin yn rhywiol (93 y cant) na 
bechgyn (78 y cant).

Bu i Gray a’i gydweithwyr ganfod 
hefyd bod ychydig o dan hanner 
(48 y cant) y plant oedd yn 
arddangos ymddygiadau rhywiol 
problemus wedi profi camdriniaeth 
rywiol,  a bod dros eu hanner (56 y 
cant) wedi profi mwy nag un math 
o gamdriniaeth. Roedd gan nifer 
o’r plant anhwylder ymddygiad (76 
y cant yn gyffredinol), ac roedd 
bechgyn yn cael eu diagnosio’n fwy 
aml (83 y cant) na genethod (62 
y cant). Roedd Anhwylder Diffyg 
Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd 
(ADHD) hefyd yn gyffredin. Roedd 
ymddygiadau rhywiol y plant yma’n 

cael ei gyfeirio yn fwyaf aml at 
frodyr neu chwiorydd (35 y cant) a 
ffrindiau (34 y cant). Roedd y rhan 
fwyaf o’r ymddygiadau yn digwydd 
yng nghartref y plentyn ei hun, a’r 
ail leoliad mwyaf cyffredin oedd yr 
ysgol (19 y cant). 

Ychydig iawn o waith empirig 
sydd wedi cael ei wneud ar blant 
sydd wedi cael eu clustnodi’n 
gynnar iawn yn eu plentyndod 
ag ymddygiadau rhywiol 
problemus. Fodd bynnag, bu i 
Silovsky a Niec (2002) ymchwilio 
i hanes, ymddygiadau rhywiol ac 
amgylchedd cymdeithasol 37 o 
blant tair i saith oed oedd wedi 
cael eu hatgyfeirio ar raglen asesu 
a thriniaeth i blant â phroblemau 
ymddygiad rhywiol. Roedd eu 
cyfartaledd oedran ychydig o dan 
bump oed.

Yn wahanol i ymchwil arall ar 
blant a phroblemau ymddygiad 
rhywiol, roedd mwy o’r plant yma yn 
enethod (65 y cant) nag yn fechgyn 
(35 y cant). Roedd pob un ond 
un wedi cael cyswllt blaenorol â’r 
system amddiffyn plant, ac roedd 
dros eu tri chwarter (76 y cant) 
wedi bod yn destun ymchwiliad 
fel dioddefwyr camdriniaeth 
rywiol. Dim ond pedwar o’r 37 
plentyn oedd heb hanes hysbys o 
gamdriniaeth rywiol, camdriniaeth 
gorfforol neu drais domestig.
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Y glasoed ag ymddygiadau 
rhywiol niweidiol 
Fel yn achos plant â phroblemau 
ymddygiad rhywiol, mae pobl ifanc 
sy’n arddangos ymddygiadau 
rhywiol niweidiol yn y glasoed 
yn grŵp amrywiol iawn, o ran 
cefndir, cymhelliant, mathau 
o ymddygiadau a arddangosir, 
oed cychwyn yr ymddygiad, a’r 
dioddefwyr a dargedir (Righthand a 
Welch, 2001).

Er y tybir ar brydiau bod 
ymddygiadau rhywiol problemus 
pobl ifanc yn arbrofol neu o natur 
annifrifol, nid yw hynny’n cael ei 
adlewyrchu mewn llenyddiaeth. Yn 
astudiaeth Taylor (2003) yn y DU 
o 227 o bobl ifanc a atgyfeiriwyd 
oherwydd ymddygiadau rhywiol 
camdriniol mewn un ddinas 
dros gyfnod o chwe blynedd, 
atgyfeiriwyd 93 y cant am 
ymddygiadau oedd yn cynnwys 
cyswllt corfforol ag organau 
atgenhedlu’r dioddefwr, a dim ond 
saith y cant a atgyfeiriwyd am 
ymddygiadau digyswllt. Roedd 31 
y cant wedi treiddio eu dioddefwyr, 
ac roedd 15 y cant arall wedi ceisio 
treiddio.

Mae mwyafrif helaeth o’r glasoed 
sy’n ymgysylltu â HSB yn wrywod, 
hyd yn oed os ystyrir tanriportio 
merched ifanc a’r diffyg rhaglenni 
triniaethau arbenigol sydd ar gael 
i ferched ifanc. Er enghraifft, yn 
astudiaeth Ryan et al (1996) o 
1,600 o gamdrinwyr rhyw yn y 
glasoed, roedd 97.4 y cant o’r holl 
sampl yn wrywod.

Mae’n ymddangos bod y rhan 
fwyaf o ddioddefwyr HSB yn blant 
sy’n gyfarwydd i’r person ifanc. 
Yn astudiaeth Taylor (2003), dim 
ond tri y cant o’r cyfanswm o 402 
o ddigwyddiadau honedig oedd 
yn ymwneud â dieithriaid. Oedran 
cyfartalog y dioddefwyr oedd 
ychydig dros wyth oed, ac roedd 
dau begwn oedran: pump a 12. Er 
bod ymchwil yn nodweddiadol yn 
awgrymu bod dwywaith gymaint 
o fenywod na gwrywod yn cael 
eu cam-drin, mae’n ymddangos 
bod y rhan fwyaf o bobl ifanc sy’n 
arddangos HSB yn dewis naill 
ai dioddefwyr gwrywaidd neu 
fenywaidd. Er enghraifft, bu i Dolan 
a’i gydweithwyr (1996) ganfod  mai  
dim ond saith y cant o bobl ifanc 
oedd wedi cam-drin dioddefwyr o’r 
ddau ryw, a bu i Manocha a Mezey 
(1998) ganfod dim ond chwech y 
cant.
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Bu i astudiaeth Almond et al (2006) 
yn y DU ymchwilio i’r gwahaniaethau 
yn nodweddion cefndirol 300 o 
bobl ifanc oedd yn arddangos 
HSB. Bu iddo ddarganfod y 
gellid categoreiddio’r rhan fwyaf 
(71 y cant) o dan un o dair prif  
thema gefndirol: ‘wedi’u cam-
drin’, ‘delincwent’ neu ‘amharus’. 
‘Ieuenctid amharus’ oedd fwyaf 
cyffredin (88 achos: 29 y cant), ac 
yn ail agos roedd ‘ieuenctid wedi’u 
cam-drin’ (85 achos: 28 y cant), 
ac yna ‘ieuenctid delincwent’ (42 
achos: 14 y cant). Mae’r awduron yn 
awgrymu bod eu canfyddiadau yn 
cefnogi cynnig tri ‘syndrom’ neilltuol 
sy’n tanategu ymddygiadau rhywiol 
niweidiol mewn  pobl ifanc. Maent 
yn awgrymu:

• ‘Mae pobl ifanc ‘wedi’u cam-
drin’ wedi dioddef camdriniaeth 
gorfforol a rhywiol yn rheolaidd. 
Dylid eu dosbarthu fel pobl 
ifanc mewn angen, ac maent yn 
niweidio eraill fel rhan o ymateb i’w 
profiadau camdriniol eu hunain.

• ‘Nid yw pobl ifanc ‘delincwent’ 
yn ‘arbenigo’ mewn troseddu 
rhyw, ond mae eu hymddygiad 
rhywiol niweidiol yn cyd-
ddigwydd ag amrywiaeth o 
ymddygiadau gwyrdroëdig 
eraill, megis troseddau mewn 
perthynas ag eiddo, troseddau 
blaenorol yn erbyn unigolyn, 
ymddygiad gwrthgymdeithasol a 
chynnau tân. Mae’r bobl yma yn 

niweidio eraill fel rhan o batrwm 
o droseddu cyffredinol. Mae’r 
awduron yn awgrymu bod y 
bobl ifanc yma yn fwy tebygol 
o dramgwyddo ar hawliau pobl 
eraill, o ymgysylltu ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol arall, ac yn 
wynebu mwy o risg o aildroseddu 
(Butler a Seto, 2002).

• Mae pobl ifanc yn y grŵp 
‘amharus’ yn cynrychioli 
continwwm eang sy’n cynnwys 
nam emosiynol, seicolegol a 
chorffol (yn cynnwys nam ar y 
lleferydd a’r clyw), problemau 
ymddygiadol, anawsterau dysgu, 
ADHD ac anableddau dysgu. Fodd 
bynnag, mae angen i ymarferwyr 
fod yn ymwybodol o’r amrywiaeth 
enfawr yn y datblygiad emosiynol 
gymdeithasol, gwybyddol a 
chorfforol rhwng ieuenctid o’r 
un oedran. Efallai y bydd angen 
fframweithiau asesu arbenigol 
ar gyfer y bobl ifanc yma, rhai 
sy’n gallu adnabod problemau 
mewn perthynas â llythrennedd 
cyffredinol, namau lleferydd 
a chyfathrebu, dealltwriaeth 
gysyniadol ac awgrymiadedd.

Pobl ifanc ag anableddau 
dysgu ag ymddygiadau 
rhywiol niweidiol 
Mae yna ymwybyddiaeth gynyddol 
o gyffredinedd ymddygiadau 
rhywiol niweidiol ymysg pobl ifanc 
ag anableddau dysgu. Yn astudiaeth 

Hacket a’i gydweithwyr (2013) o 
sampl o 700 o bobl ifanc oedd yn 
arddangos HSB, roedd gan 38 y 
cant anabledd dysgu. Mae Hickey 
et al (2006) yn nodi bod gan un 
rhan o dair i hanner yr holl bobl ifanc 
sy’n arddangos HSB ddatganiad o 
anghenion addysgol arbennig.

Er bod pobl ifanc ag anableddau 
dysgu sy’n arddangos HSB yn 
rhannu nifer o nodweddion â phobl 
ifanc sydd heb anabledd dysgu, 
mae yna rai gwahaniaethau. Mae’r 
rhain yn cynnwys bod yn fwy 
tebygol o niweidio’n oportiwnistaidd 
a byrbwyll; bod yn llai penodol yn 
eu dewis o ddioddefwr; bod yn 
fwy tebygol o gyflawni troseddau 
yn erbyn dioddefwyr sy’n fwy 

agored i niwed; ac arddangos mwy 
o ymddygiadau oportiwnistaidd a 
byrbwyll (Fyson, 2007). 

Mae pobl ifanc ag anableddau 
dysgu sy’n arddangos HSB hefyd 
yn debygol o ddefnyddio llai o 
dechnegau meithrin amhriodol 
a bod  â llai o ymwybyddiaeth o 
normau cymdeithasol ac ymddygiad 
rhag-gymdeithasol (Timms a 
Goreczny, 2002). Mae’n ymddangos 
y dylanwadir yn arwyddocaol ar 
ymddygiad rhywiol niweidiol mewn 
plant a phobl ifanc ag anableddau 
dysgu gan ddiffyg perthnasoedd 
cyfoedion priodol ac addysg rhyw; 
ac o ganlyniad i hynny efallai nad 
yw’r bobl ifanc yma yn deall natur 
niweidiol eu hymddygiadau.
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Merched ifanc ag 
ymddygiadau rhywiol 
niweidiol 
Mae gwybodaeth mewn perthynas 
ag achosion o ymddygiad niweidiol 
ymysg merched yn y glasoed 
yn gyfyngedig, ac mae’n cael ei 
thanategu gan drafodaethau am 
ffactorau all arwain at danriportio. 
Ond mae’n dal yn ffaith y gall 
merched yn y glasoed ymddwyn 
yn ymosodol rywiol tuag at eu 
cyfoedion a phlant iau (Ford, 2006). 

Gall diffyg profiad proffesiynol 
a thybiaethau bod geneth yn y 
glasoed yn ‘mynegi’ ei phrofiadau 
ei hun o gamdriniaeth yn hytrach 
na’i bod yn cam-drin plant eraill, 
ei gwneud yn anodd adnabod 
merched yn y glasoed allai achosi 
risg i eraill. Mae Macartan et al 
(2011) yn awgrymu bod merched 
ifanc ag ymddygiadau rhywiol 
niweidiol yn debygol o gael eu 
hatgyfeirio at ystod o wasanaethau 
- yn cynnwys gwasanaethau 
iechyd meddwl - ac nid yn unig y 
rhai hynny sy’n cynnig darpariaeth 
arbenigol mewn perthynas â niwed 
rhywiol. Mae’r canfyddiadau yma 
yn ategu ymchwil cynharach LFF/
AIM (2003) na chyhoeddwyd a 
ganfu sut mae diffyg hyfforddiant 
a goruchwyliaeth briodol yn golygu 
bod gweithwyr proffesiynol - yn 
cynnwys rhai sy’n gweithio mewn 
sefydliadau gofal preswyl - yn 

ansicr ynghylch beth yw ymddygiad 
rhywiol niweidiol. Bu i weithwyr 
proffesiynol hefyd ganfod 
amharodrwydd i labelu ymddygiad 
fel ymddygiad amhriodol neu 
niweidiol rhag ofn i hynny arwain at 
ddeilliannau negyddol tybiedig.

Cydnabyddir yn gynyddol glir bod 
merched ifanc yn gallu arddangos 
HSB. Fodd bynnag, mae’r ymchwil 
yn gyfyngedig ac mae cyffredinedd 
riportio yn amrywio o 2.6 y cant 
i 8-12 y cant (Ryan et al, 1996; 
Kubik, Hecker a Righthand, 2002; 
Taylor, 2003; Johansson-Love 
a Fremouw, 2006; Hickey et al, 
2008; McCartan et al, 2011). Mae 
astudiaethau Prydeinig yn dangos 
bod menywod ifanc yn llai tebygol o 
gael euogfarnau pan y’u hatgyfeirir 
am HSB a’u bod yn tueddu i fod 
yn ieuengach (Kubik, Hecker a 
Righthand, 2002).
 
Mae is-fathau amlwg o fenywod 
ifanc sy’n niweidio’n rhywiol wedi 
cael eu hadnabod: mae un grŵp yn 
arddangos ymddygiad archwiliadol, 
wedi ei ysgogi gan chwilfrydedd, 
sy’n arwain at yr hyn sy’n tueddu 
i fod yn ddigwyddiad unigol; 
mae grŵp arall yn arddangos 
HSB sy’n deillio o’u herledigaeth 
rywiol eu hunain; mae trydydd 
grŵp yn cynnwys unigolion sydd 
wedi dod i gysylltiad â lefel uchel 
o gamdriniaeth, esgeulustod a 
chamdriniaeth rywiol rhyngdeuluol. 

Wrth adolygu’r  
ymchwil, mae  
Robinson (2009) yn 
nodi’r llwybrau posibl 
canlynol ar gyfer 
benywod yn y glasoed 
sy’n ymgysylltu ag 
ymddygiad rhywiol 
niweidiol: 
• aeddfedu’n gynnar - 

ymddygiadau rhywioledig 
nad ydynt yn ddatblygiadol 
barod amdanynt, drwy 
gysylltiad â gwrywod hŷn 

• iselder ac erledigaeth 

• troseddu yn y teulu 

• perthynas wael â rhieni, yn 
arbennig y fam 

• diffyg dilyniant gofal 

• rhwydweithiau cyfoedion 
gwael 

• effaith pornograffi mewn 
perthynas â’u profiadau 
camdriniol eu hunain.

Mae ganddynt lefelau uwch o 
broblemau iechyd meddwl ac mae’n 
ymddangos eu bod yn ymdopi 
â’u camdriniaeth eu hunain drwy 
arddangos HSB (Matthews et al, 
1997; Hunter et al, 2006; Kubik, 
Hecker a Righthand, 2002).

Wrth weithio â merched ifanc mae’n 
bwysig ystyried y gwahaniaethau 
rhwng datblygiad gwrywaidd a 
benywaidd yn ystod y glasoed ac 
effaith cymdeithasoli a datblygiad 
sgriptiau diwylliannol gymdeithasol 
ar lwybrau troseddu merched ifanc.

Mae ymchwil i hanes personol 
merched ifanc sydd wedi ymgysylltu 
ag ymddygiad rhywiol niweidiol, 
yn datgelu nifer o elfennau tebyg 
ag yn achos dynion ifanc. Mae 
amgylcheddau anhrefnus a 
chamdriniol yn y cartref, yn cynnwys 
cysylltiad â thrais domestig, yn 
broblemau cyffredin i fenywod 
a gwrywod yn y glasoed sy’n 
ymgysylltu ag ymddygiad rhywiol 
niweidiol. Fodd bynnag, mae 
astudiaethau yn awgrymu bod gan 
fenywod â phroblemau ymddygiad 
rhywiol lefel uwch o erledigaeth 
yn eu hanes, eu bod wedi dioddef 
camdriniaeth pan yn ieuengach, 
wedi cael eu cam-drin gan fwy 
nag un cyflawnydd, camdriniaeth 
fwy hirhoedlog a difrifol, a mwy o 
debygrwydd o ddatblygu problemau 
iechyd meddwl o ganlyniad i’r 
trawma (Ford, 2006).
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Ymddygiad rhywiol 
niweidiol a chysylltiad â 
gangiau 
Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, 
mae ymchwil i drais ieuenctid 
difrifol yn gynyddol wedi canfod 
ymddygiad rhywiol niweidiol ymysg 
gangiau stryd yn y DU (Beckett et 
al, 2013; Firmin, 2011, 2010; Khan, 
2013). Yn y cyd-destun hwn, mae 
ymddygiadau rhywiol treisgar a 
chamdriniol yn amlygu eu hunain 
mewn amryw ffyrdd, yn cynnwys:

• camfanteisio rhwng gangiau 
pan fo rhyw yn cael ei gyfnewid 
am statws, y teimlad o berthyn, 
cyffuriau a gwarchodaeth

• trais rhwng gangiau pan 
ddefnyddir trais rhywiol ac 
ymosodiadau rhywiol i reoli a 
sarhau, gan sicrhau bod aelodau’r 
gang yn ufuddhau i godau’r grŵp, 
a bod yr anffyddlondeb yn cael 
ei gosbi. Canfuwyd enghreifftiau 
hefyd pan fo angen i fechgyn a 
dynion ifanc yn bennaf ymosod 
yn rhywiol ar ferch ifanc fel rhan 
o broses dderbyn - fel ffordd o 
ddangos teyrngarwch i’r grŵp.

• trais rhwng gangiau pan 
ddefnyddir trais rhywiol ac 
ymosodiadau rhywiol i gosbi 
gelynion, ar brydiau drwy ymosod 
ar chwiorydd a chariadon aelodau 

o’r gangiau (i weld rhestr lawn 
o’r modelau gweler Beckett et al, 
2013).

Mae ymddygiadau o’r fath yn gyson 
â rhai a ganfyddir mewn ymchwil 
ehangach i drais rhywiol gan fwy 
nag un cyflawnydd (Franklin, 2013; 
Lambine, 2013). Mae astudiaethau 
wedi canfod bod rhai sy’n cael eu 
niweidio yn ystod ymosodiadau 
rhywiol gan grŵp yn gallu bod yn 
‘brop dramatig’ (Franklin, 2013) 
er mwyn hwyluso bondio o fewn 
y grŵp a galluogi aelodau’r grŵp i 
arddangos ffyddlondeb i’w gilydd. 

Mae tystiolaeth ymchwil yn 
awgrymu bod pobl ifanc sy’n 
niweidio eu cyfoedion yn rhywiol, yn 
hytrach na phlant iau, yn fwy tebygol 
o fod yn ymwneud â mathau eraill 
o ymddygiad gwrthgymdeithasol, 
o achosi niwed rhywiol yn yr awyr 
agored (o’i gymharu â mewn tŷ 
preifat), ac yn llai tebygol o fod yn 
unigolion sydd wedi eu hynysu’n 
gymdeithasol (Beckett and Gerhold, 
2003; Finkelhor et al, 2009; 
Hackett, 2014). O ganlyniad i hynny, 
canfuwyd bod ymyriadau MST ar 
gyfer pobl ifanc sy’n arddangos 
mathau eraill o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol neu dreisgar, yn 
fuddiol i bobl ifanc sy’n niweidio eu 
cyfoedion (Letourneau et al, 2009). 

Er bod angen datblygu’r maes 

ymchwil hwn, mae’n awgrymu y 
gall y llwybr i gamdriniaeth achosi 
rhai pobl ifanc sy’n niweidio eu 
cyfoedion yn rhywiol - yn arbennig 
rhai sy’n ymwneud ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a throseddu 
yn gysylltiedig â grwpiau - fod yn 
wahanol i’r rhai sy’n niweidio plant iau.

Ar hyn o bryd, mae’r ymateb i bobl 
ifanc sy’n gysylltiedig â gangiau, a 
rhai sy’n ymddwyn yn droseddol yn 
seiliedig yn bennaf ar ddiogelwch 
cymunedol lleol, plismona a’r 
ddarpariaeth cyfiawnder ieuenctid. 
O ganlyniad i hynny, mae’n bwysig 
ystyried y berthynas rhwng y 
gwasanaethau hyn ac ymatebion 
lleol i ymddygiad rhywiol niweidiol. 

Mae ymatebion i bobl ifanc 
sy’n gysylltiedig â gangiau yn 
dibynnu ar “gyfarfodydd gangiau 
amlasiantaeth” ac asesiadau 
risg penodol ar gyfer gangiau 
(Beckett et al, 2014; Firmin, 2013). 
Mae sicrhau bod pobl ifanc a 
ganfyddir drwy’r sianelau hyn yn 
cael eu hatgyfeirio i brosesau neu 
wasanaethau ar gyfer pobl ifanc 
sy’n arddangos HSB yn allweddol. 
Heb y dull cydweithredol hwn, mae 
gwasanaethau lleol mewn perygl o 
ddatblygu ymatebion cyfiawnder 
troseddol i bobl ifanc sy’n niweidio 
mewn gangiau, yn hytrach nag 
ymatebion therapiwtig ar gyfer y 
rhai sydd eu hangen.
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Fel yn achos pobl ifanc sy’n niweidio’n 
rhywiol mewn grwpiau o gyfoedion 
- o’i gymharu â rhai sy’n niweidio ar 
eu pennau eu hunain - dylid ystyried 
dylanwad ffrindiau neu gydnabod ar 
eu hymddygiad (gweler isod). 

Delio â chyswllt â grwpiau 
cyfoedion 
Yn ddiweddar mae astudiaethau 
wedi canfod cysylltiad rhwng natur 
grwpiau cyfoedion pobl ifanc a’u 
cysylltiad ag ymddygiad rhywiol 
niweidiol  (Henggeler et al, 2009; 
Letourneau a Borduin, 2008).

Mae canfyddiadau o’r fath yn 
gyson ag ymchwil ehangach i drais 
rhywiol gan fwy nag un cyflawnydd 
(Franklin, 2013; Lambine, 
2013), trais ieuenctid difrifol a 
thrais yn gysylltiedig â gangiau 
(Beckett et al, 2013), a cham-drin 
perthnasoedd yn y glasoed (Chung, 
2005; Connolly et al, 2000). Mae 
pob un wedi canfod bod pobl 
ifanc sy’n niweidio’n rhywiol eu 
cyfoedion a’u partneriaid yn fwy 
tebygol o fod wedi profi trais o fewn 
eu grwpiau cyfoedion nag mewn 
sefyllfa deuluol (Barter et al, 2009; 
Catch 22, 2013; Firmin, 2013).  O 
ganlyniad i hynny, awgrymodd 
Firmin (2003) y dylai ymatebion 
i gamdriniaeth rhwng pobl 
ifanc ystyried yr amgylcheddau 
cymdeithasol y mae pobl ifanc 
yn ffurfio eu hunaniaeth a’u 
perthnasoedd eu hunain, mewn 

modd tebyg i’r ymyriadau MST a 
gynigwyd gan Letourneau et al 
(2009).

Nid yw elfen o hyn yn annisgwyl, o 
ystyried beth ydym yn ei wybod am 

Yn ei astudiaeth i 
ymddygiad  
grwpiau, canfu Warr 
(2002) bod ffactorau 
penodol yn bondio pobl 
i’w gilydd, yn cynnwys: 
• gweithio mewn cyd-

destun amlasiantaeth, 
amlddisgyblaethol 

• sylw manwl i bryderon 
ynghylch amddiffyn plant 

• defnyddio modelau asesu ar 
sail tystiolaeth 

• cyfathrebu rhyngbroffesiynol 
effeithiol

• dadansoddiad o’r ymddygiad 
mewn adroddiadau 
ysgrifenedig safonol. 

Gall y nodweddion hyn arwain 
at grwpiau o gyfoedion yn 
cael mwy o ddylanwad ar 
ymddygiadau pobl ifanc na’u 
teuluoedd (Catch 22, 2013; 
Chung, 2005).Chung, 2005).

bobl ifanc ac ymddygiad grwpiau 
yn gyffredinol. Felly, gall ymddygiad 
rhywiol niweidiol pobl ifanc sy’n 
treulio eu hamser â chyfoedion 
gwrthgymdeithasol, treisgar neu 
gamdriniol, fod yn gyson â rheolau 
neu godau cymdeithasol y grŵp 
cyfoedion. O ganlyniad i hynny, 
mae’r canlynol i gyd yn gritigol: 

• Mae natur grwpiau cyfoedion pobl 
ifanc (a grwpiau cyfoedion ar-
lein), a maint eu dylanwad, yn rhan 
o’r broses asesu. Mae hynny’n 
cynnwys cadarnhau a yw person 
ifanc yn chwarae rôl arweiniol 
mewn grŵp cyfoedion camdriniol, 
neu a ydynt yn ddilynwr. A yw wedi 
niweidio’n rhywiol ar ei ben ei hun 
yn ogystal â gyda’i gyfoedion?

• Efallai y bydd ymyriadau er mwyn 
delio ag ymddygiad rhywiol 
niweidiol pobl ifanc angen 
ymyriadau cyfochrog gyda’u 
grwpiau cyfoedion ehangach. 
O dan amgylchiadau o’r fath, 
gall gweithio  â’r gwasanaeth 
ieuenctid, ysgolion neu 
wasanaethau cyffredinol eraill 
chwarae rôl allweddol mewn 
partneriaeth.

Gweithio gyda theuluoedd 
plant a phobl ifanc sy’n 
arddangos HSB 
Yn aml mae teuluoedd plant a phobl 
ifanc ag ymddygiadau rhywiol 
niweidiol yn cael eu disgrifio fel 

teuluoedd â thrafferthion lluosog a 
chamweithredol. 

Bu i Thornton a’i gydweithwyr 
(2008) archwilio teuluoedd 
troseddwyr rhyw rhyngdeuluol yn y 
glasoed oedd yn mynychu rhaglen 
gymunedol. Roedd y teuluoedd 
yn amharod i gyfathrebu, yn 
wrthwynebol ac yn llawn gwrthdaro. 
Bu i Hackett a’i gydweithwyr 
(2014) ymchwilio i natur ac effaith 
ymatebion rhieni i ymddygiadau 
rhywiol niweidiol eu plant mewn  
117 o achosion. Roedd ymatebion 
rhieni yn amrywio o fod yn gwbl 
gefnogol i’r plentyn, i ansicrwydd 
ac amwysedd i wrthodiad pendant. 
Roedd rhieni yn fwy tebygol o 
fod yn gefnogol pan nad oedd y 
dioddefwyr  yn perthyn i’r teulu, 
ac yn gondemniol pan roedd y 
dioddefwyr yn perthyn i’r teulu.

Mae’r trallod a achosir i deuluoedd 
pan fo plentyn yn gweithredu 
mewn modd camdriniol rywiol yn 
cael ei waethygu pan fo’r dioddefwr 
hefyd yn aelod o’r teulu agos. Pan 
fo camdriniaeth rywiol yn  cynnwys 
brodyr a chwiorydd, gall rhieni deimlo 
eu bod mewn sefyllfa amhosibl, 
wedi eu dal rhwng ceisio bodloni 
anghenion y cyflawnydd a’r dioddefwr. 
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Mae rhwng un rhan o dair a hanner 
yr achosion o gam-drin rhywiol a 
gyflawnir gan blant a phobl ifanc 
yn ymwneud â dioddefwyr sy’n 
aelodau o’r teulu agos (Beckett, 
2006; Worling, 1995). Er y gall
rhyngweithio rhywiol nad yw’n 
gamdriniol ddigwydd rhwng 
brodyr a chwiorydd a phlant eraill 
mewn teuluoedd, mae ymchwil 
wedi awgrymu bod cam-drin 
rhywiol rhwng brodyr a chwiorydd 
yn digwydd dros gyfnodau mwy 
estynedig, a bod ymddygiad 
rhywiol yn fwy tebygol o fod yn 
dreiddiol o’i gymharu ag ymddygiad 
rhywiol niweidiol y tu allan i’r teulu 
(O’Brien, 1991).

Er gwaethaf difrifoldeb yr 
ymddygiad, mae camdriniaeth 
rywiol rhwng brodyr a chwiorydd yn 
aml yn cael ei ystyried gan weithwyr 
proffesiynol fel rhywbeth ‘arbrofol’ 
ei natur yn unig. Mae angen asesu 
cryfderau, anghenion a deinameg 
y teulu yn ofalus er mwyn sefydlu 
beth sydd angen ei sefydlu os 
yw brodyr a chwiorydd am fyw 
gyda’i gilydd yn ddiogel yn dilyn 
datgeliad. Mewn rhai amgylchiadau 
bydd angen gwahanu brodyr a 
chwiorydd er mwyn cynnal mwy o 
asesiadau ac ymyrraeth o bosibl. 
Mewn sefyllfaoedd pan nodir bod 
angen gwaith gyda’r teulu, gall 
aduno fod yn nod, er bod rhaid i les 
a diogelwch y dioddefwr barhau i 
fod yn bwysicach na dim. 

Mae’r angen i ymgysylltu â rhieni 
plant a phobl ifanc sy’n arddangos 
HSB yn amlwg. Mae Hackett 
(2204) yn awgrymu y dylid rhoi sylw 
i ganfod ac adeiladu ar gryfderau 
a chymwyseddau’r teulu - ac nid 
risgiau a diffygion yn unig. Gall 
darganfod bod plentyn yn cyflawni 
camdriniaeth rywiol fod yn brofiad 
ynysig ac anodd eithriadol i rieni, 
a gall arwain at ymatebion ôl-
drawmatig eilaidd. 

Bu i ymchwil Duane et al (2002) 
i ymatebion rhieni i ddarganfod 
ymddygiad camdriniol rhywiol 
eu mab ddatgelu proses oedd 
yn cynnwys sioc, dryswch, 
hunan feio, euogrwydd, dicter a 
thristwch. Maent yn awgrymu bod 
sioc, anghrediniaeth a dryswch 
yn ymatebion cyffredin. Mewn 
gwirionedd, mae rhieni yn debygol o 
brofi ystod o ymatebion emosiynol 
sydd yn tanseilio mwy ar eu 
cymhwysedd ac adnoddau fel rhieni. 

Mae rhwng un rhan o 
dair a hanner yr achosion 
o gam-drin rhywiol a 
gyflawnir gan blant a 
phobl ifanc yn ymwneud 
â dioddefwyr sy’n 
aelodau o’r teulu agos

Y rhyngrwyd a chyfryngau 
newydd
Mae plant yn cael eu niweidio’n 
gynyddol drwy ddefnyddio’r 
rhyngrwyd, ac mae yna bryder eang 
ynghylch beth all plant a phobl 
ifanc ddod ar ei draws pan maent 
ar-lein (Ymchwiliad Seneddol 
Annibynnol i Amddiffyn Plant Ar-
lein, Canfyddiadau ac Argymhellion, 
2012). Mae hynny’n cynnwys 
gwylio pornograffi oedolion 
amhriodol neu ddelweddau 
anweddus anghyfreithlon, ac 
mae’n cynnwys anfon neu ofyn 
am ddelweddau, a elwir ar lafar yn 
‘secstio’.

Mae’r rhyngrwyd wedi dod yn rhan 
sylweddol o fywydau plant. Mae’r 
Swyddfa Archwilio Genedlaethol 
(2010) wedi adrodd bob pobl 
ifanc 11 i 16 oed, ar gyfartaledd 
yn treulio 2.5 awr y dydd ar-
lein, ac mae plant iau yn dod yn 
ddefnyddwyr rhyngrwyd rheolaidd 
a hyderus. Mae tri chwarter y bobl 
ifanc 11 i 16 oed yn defnyddio 
negeseua gwib er mwyn cyfathrebu 
â ffrindiau, tra bod 62 y cant yn 
defnyddio’r rhyngrwyd ar gyfer 
gwneud gwaith cartref. 

Mae cymryd, creu, caniatáu 
cymryd, rhannu, dangos, meddu 
ar, meddu ar gyda’r bwriad o rannu 
neu hysbysu lluniau neu ffug 

luniau o unrhyw berson o dan 18 
oed yn drosedd. Mae Cymdeithas 
Prif Swyddogion yr Heddlu (2011) 
yn ymwybodol o’r canlyniadau 
i bobl ifanc gaiff eu harestio. 
Maent yn dweud: ‘Nid yw’r ACPO 
yn cefnogi erlyn na throseddoli 
plant am gymryd delweddau 
anweddus o’u hunain a’u rhannu. 
Mae cael eu herlyn drwy’r system 
cyfiawnder troseddol yn debygol o 
fod yn brofiad trallodus a digalon 
i blant, yn arbennig os cânt eu 
barnu’n euog a’u cosbi. Mae 
label ‘troseddwr rhyw’ fyddai’n 
cael ei gymhwyso i blentyn neu 
berson ifanc a fernid yn euog o 
droseddau o’r fath yn destun gofid, 
yn anghyfiawn ac yn amlwg yn 
niweidiol i’w hiechyd a’u lles yn y 
dyfodol.’



58

tra bod 62 y cant yn 
defnyddio’r rhyngrwyd 
ar gyfer gwneud 
gwaith cartref.

Yn ei hanfod, mae natur, maint 
a nodweddion glasoed sy’n 
arddangos ymddygiadau rhywiol 
problemus neu gamdriniol gan 
ddefnyddio technolegau newydd 
gan fwyaf yn ansicr ac aneglur. 
Tra bod hynny’n parhau i fod yn 
wir, mae’n debyg y bydd gallu 
gweithwyr proffesiynol i adnabod 
ac ymateb i achosion a rheoli 
unrhyw risg tybiedig yn anghyson. 

Offerynnau a chymorth ar 
gyfer HSB mewn perthynas 
â’r rhyngrwyd a’r cyfryngau 
newydd
Wrth weithio gyda phobol ifanc 
sydd wedi ymhél ag ymddygiad 
rhywiol niweidiol ar-lein, mae’n 
bwysig ystyried yr anghenion a 
fodlonwyd gan ymddygiad y person 
ifanc, a sicrhau eu bod yn gallu 
defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel 
yn y dyfodol. Mae Prosiect AIM ym 
Manceinion Fwyaf wedi datblygu 
llawlyfr (iAIM) er mwyn darparu 
fframwaith i weithwyr cymdeithasol 
ac ymarferwyr cyfiawnder ieuenctid 
ar gyfer arwain eu hasesiadau a’u 
hymyriadau gyda gwrywod 12 i 18 

Mae’n anodd canfod data mewn 
perthynas â chyffredinedd 
troseddu gan y glasoed ar y 
rhyngrwyd yn y DU - yn cynnwys 
rhai a rybuddir neu a fernir yn 
euog am ddefnyddio delweddau 
o gam-drin plant - oherwydd 
nid yw ystadegau swyddogol yn 
gwahaniaethu rhwng troseddwyr 
sy’n oedolion ac yn y glasoed 
(Gillespie, 2008). Mae’r prinder 
cymharol yma yn cael ei waethygu 
gan brinder ymchwil empirig 
ac absenoldeb modelau asesu 
troseddau rhyngrwyd a ddilyswyd 
ac sy’n ddatblygiadol sensitif. 
Ychydig iawn o ymchwil sydd 
ar gael ar HSB a hwylusir gan 
dechnoleg mewn plant a phobl 
ifanc. Mae’r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder (2013; a nodir yn 
Hacket, 2014) yn adrodd bod 51 
o wrywod ac un fenyw 10 i 17 
oed, yn 2010 i 2011, wedi derbyn 
cerydd neu rybudd am brosesu 
lluniau anweddus neu luniau ffug 
neu ddelweddau gwaharddedig o 
blant. Cafwyd un ar ddeg yn euog o 
HSB a hwyluswyd gan dechnoleg, a 
chafodd dau ddedfryd o garchar.

Mae ymchwil ar raddfa fechan 
wedi dangos, o’i gymharu â phobl 
ifanc sy’n cyflawni HSB â chyswllt, 
bod y grŵp yma’n tueddu i beidio 
â bod â hanes o gamdriniaeth neu 
drawma, a’u bod yn hytrach yn dod 
o deuluoedd sefydlog a breintiedig 

ac wedi llwyddo ym myd addysg 
(Moultrie, 2006). Mae’n ymddangos 
bod yna batrwm o ddilyniant o 
ddefnyddio ystafelloedd sgwrsio 
a phornograffi oedolion, roedd 
sgyrsiau ar-lein yn dod yn gynyddol 
rywiol, a throi at lasoed iau a phlant 
(Moultrie, 2006). 

Mae’r rhyngrwyd wedi 
dod yn rhan sylweddol 
o fywydau plant. Mae’r 
Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol (2010) 
wedi adrodd bob pobl 
ifanc 11 i 16 oed, ar 
gyfartaledd yn treulio 
2.5 awr y dydd ar-lein, 
ac mae plant iau yn 
dod yn ddefnyddwyr 
rhyngrwyd rheolaidd 
a hyderus. Mae tri 
chwarter y bobl 
ifanc 11 i 16 oed yn 
defnyddio negeseua 
gwib er mwyn 
cyfathrebu â ffrindiau, 

oed sydd mewn addysg prif lif 
sydd wedi ymhél ag ymddygiadau 
rhywiol niweidiol ar-lein gan 
ddefnyddio technolegau newydd. 
Gall ymddygiad atgyfeirio 
gynnwys lawrlwytho, rhannu 
a chynhyrchu delweddau o 
gam-drin plant gan ddefnyddio 
technolegau newydd.
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person ifanc a’i deulu neu ofalwyr 
yn y dyfodol. Dylai deilliannau 
hysbysu penderfyniadau eraill 
mewn perthynas â lles a diogelwch 
plant ac amddiffyn y cyhoedd, a 
dylai fod yn gyfochrog ag unrhyw 
asesiad holistig o risg HSB.

Dulliau adferol o drin HSB 
Gall cyfiawnder adferol gynnig 
dimensiwn ychwanegol 
arwyddocaol i waith gyda 
throseddwyr, dioddefwyr a 
chymunedau a niweidir gan 
drais rhywiol. Mae yna gronfa 
gynyddol o dystiolaeth sy’n dangos 
buddion ‘cyfiawnder adferol 
cymhleth a sensitif ‘ i’r dioddefwr, 
a chydnabyddiaeth bod dulliau 
adferol yn ategu’r ymdrech i 
ymdrin â HSB sy’n canolbwyntio 
ar atgyfnerthu ymataliad ac sy’n 
galluogi ymgysylltu ehangach ag 
ecoleg gymdeithasol y troseddwr.

Yn rhyngwladol mae nifer 
o awdurdodaethau wedi 
symud ymlaen o ran cynnwys 
ymagweddau adferol tuag at niwed 
rhywiol. Mae’r Project Restore 
arloesol yn Seland Newydd yn 
cynnig ymagwedd gyfyngedig ond 
diogel a phriodol tuag at oedolion 
sydd wedi goroesi HSB.

Mae’r canllaw wedi cael ei ddylunio 
er mwyn helpu ymarferwyr sy’n 
gweithio â phobl ifanc y mae eu 
hymddygiad ar y rhyngrwyd yn 
rhan o bryder cyffredinol mewn 
perthynas â’u hymddygiadau 
niweidiol, yn ogystal â phan mai 
hynny yw’r unig achos pryder neu 
brif achos pryder mewn perthynas 
â phobl ifanc. Bwriad iAIM yw 
darparu ffrâm gyfeirio eang er 
mwyn ategu barn glinigol, a gellir ei 
ddefnyddio ar y cyd â model asesu 
cychwynnol AIM2.

Hefyd, mae Sefydliad Lucy 
Faithfull wedi datblygu rhaglen 
fer addysgol ar gyfer pobl ifanc 
sydd ag ymddygiad problemus ar-
lein - InformYP - ac mae hefyd yn 
darparu seminarau diogelwch ar y 
rhyngrwyd i rieni ac ysgolion.
Mae’r NSPCC ac AIM yn cydweithio 
ar ddatblygu canllawiau ymarfer 
ar gyfer gweithwyr proffesiynol 
er mwyn eu cynorthwyo wrth 
ddelio â phlant a phobl ifanc sy’n 
arddangos troseddu rhywiol ar y 
rhyngrwyd. Bydd y canllawiau hyn 
yn helpu i ddatblygu’r broses o 
ffurfio achosion er mwyn rheoli’r 
risg o aildroseddu neu ail ymddwyn, 
o ran clustnodi ffactorau achosol 
tebygol, a hysbysu anghenion 
therapiwtig neu driniaethau’r 

Mae Canolfan Gyfiawnder Arloesol, 
ym Mhrifysgol RMIT ym Melbourne, 
Awstralia, wedi cyhoeddi ymatebion 
cyfiawnder arloesol i droseddu 
rhyw: llwybrau i well deilliannau 
i ddioddefwyr, troseddwyr a’r 
gymuned (RMIT, 2014), sy’n 
amlinellu ymagwedd adferol 
systemig tuag at HSB mewn 
oedolion ac ieuenctid.

Yn Lloegr mae gan Brosiect AIM 
dros 10 mlynedd o brofiad a 
gwybodaeth mewn perthynas â 
defnyddio gwaith adferol gyda 
HSB ieuenctid. Mae wedi datblygu 
fframwaith asesu cyfiawnder 
adferol a HSB sy’n ategu ei asesiad 
troseddwyr AIM2, yn ogystal â 
chanllawiau ymarfer gorau ar gyfer 
Timau Troseddau Ieuenctid sy’n 
gweithio ym maes cyfiawnder 
adferol a HSB.

Yng Nghrymu a Lloegr, mae’r Cod 
Ymarfer Dioddefwyr a adolygwyd 
yn ddiweddar yn caniatáu ystyried 
gwaith adferol diogel a phriodol 
gyda holl ddioddefwyr troseddu. 
Hefyd, mae’r arbenigedd a phrofiad 
adferol sylweddol a geir yng 

Nghymru a Lloegr erbyn hyn yn 
galluogi mwy o ffocws ar achosion 
yr ystyrir eu bod yn ‘sensitif a 
chymhleth’ (Canllawiau Ymarfer 
Gorau Cyfiawnder Adferol, Y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder, 2011).

Mae’r holl ddatblygiadau yma 
yn cynnig cyfle i safbwyntiau’r 
dioddefwr, y troseddwr a’r 
teuluoedd wrth sefydlu’r niwed a 
achoswyd a chynllunio ar gyfer 
dyfodol mwy diogel.
Mae yna beth dystiolaeth sy’n 
rhybuddio yn erbyn defnyddio 
cyfiawnder adferol gyda rhai 
grwpiau o blant a phobl ifanc sy’n 
arddangos HSB, yn cynnwys rhai 
ag anableddau dysgu penodol (yn 
arbennig lleferydd ac iaith, ac yn 
arbennig problemau goddefol a 
mynegiannol).
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Datganiadau Sgôr Tystiolaeth sy’n ategu’r sgôr 
yma

Systemau sicrwydd sy’n bodoli’n 
lleol ar gyfer SA/tystiolaethu 
am y datganiad yma

4.1 Ymyrraeth a chymorth a ddarperir i blant a phobl ifanc sy’n 
arddangos HSB yn ein hardal:

4.1a 
 

mae’n targedu’n effeithiol broblemau sy’n cael eu harddangos 
a phroblemau eang ym mhrofiadau cynnar y plentyn neu 
berson ifanc (trawma heb ei ddatrys, profiadau o gamdriniaeth, 
problemau teuluol), ac mae’r ymagwedd yn amlfoddol.

4.1b 
 

maent yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn cael eu gweithredu yn 
unol â’r hyn y gwyddys sy’n effeithiol; ac maent yn cynnwys 
gwerthuso

4.1c maent yn seiliedig ar gydnerthedd (mae’r cymorth yn seiliedig 
ar gryfderau, yn canolbwyntio ar y plentyn a’r teulu, ac ar 
ddealltwriaeth y plentyn o’i ymddygiadau etc.) yn hytrach na 
mabwysiadu model diffygion.

4.2 Mae’r cymorth a ddarperir i blant iau (cyn y glasoed) sydd ag 
ymddygiadau rhywiol problemus yn cael ei deilwra i fodloni eu 
hanghenion datblygiadol, ac maent yn ystyried eu nodweddion 
bregus penodol (er enghraifft, profiad o gamdriniaeth eu 
hunain); gallwn dystiolaethu am effeithlonrwydd y cymorth hwn.

4.3 Mae’r cymorth a ddarperir i’r glasoed sy’n arddangos HSB yn ein 
hardal yn cydnabod yr anghenion amrywiol gaiff eu canfod yn 
rheolaidd yn y bobl ifanc yma, yn cynnwys namau emosiynol, 
seicolegol a chorfforol; nam ar y lleferydd a’r clyw, problemau 
ymddygiadol; anawsterau addysgol ac ADHD.

Sylwadau:

Allwedd sgorio: 0

1

2

3

4

Mae hwn yn gopi drafft - wrth ddefnyddio’r offeryn, lawrlwythwch y PDF ar-lein

Dim o gwbl/byth/ dim tystiolaeth 
o hyn

Ychydig iawn/anaml iawn/ ychydig 
iawn o dystiolaeth o hyn

I ryw raddau/weithiau/peth  
tystiolaeth o hyn

I raddau go lew/rheolaidd/ 
tystiolaeth dda o hyn

Bob amser/i raddau helaeth/
toreth o dystiolaeth gref iawn 
o hyn

Offeryn archwilio - Parth 4
Ymagwedd amlfoddol tuag at 
ymyrraeth

4.2
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Datganiadau Sgôr Tystiolaeth sy’n ategu’r sgôr 
yma

Systemau sicrwydd sy’n bodoli’n 
lleol ar gyfer SA/tystiolaethu 
am y datganiad yma 

4.4 Rydym wedi sefydlu cymorth penodol ar gyfer plant ag 
anableddau dysgu a SEN sy’n arddangos HSB, sy’n adlewyrchu 
eu hangen am gymorth mewn perthynas â pherthnasoedd a 
chyfoedion yn ogystal ag addysg rhyw ddatblygiadol briodol.

4.5 Gallwn arddangos cydnabyddiaeth o’r lefel uchaf o erledigaeth a 
thrawma yn hanes merched ifanc sy’n arddangos HSB. Rydym yn 
cynnig iddynt wasanaethau effeithiol sy’n cynnwys ymatebion i 
effaith debygol y gamdriniaeth hon (er enghraifft, y tebygolrwydd 
cynyddol o ddatblygu anawsterau iechyd meddwl).

4.6 Pan fo pobl ifanc sy’n arddangos HSB yn wynebu cyhuddiadau 
troseddol (megis pobl ifanc sy’n gysylltiedig â gangiau sy’n 
arddangos HSB) ymdrinnir â’u hanghenion a’u risgiau mewn ffordd 
gydgysylltiedig drwy gysylltiadau ar draws asiantaethau diogelwch 
cymunedol a chyfiawnder ieuenctid (yn hytrach na mabwysiadu 
ymateb cyfiawnder troseddol ar gyfer y bobl ifanc yma, tra bod 
eraill yn derbyn ymateb therapiwtig).

4.7 Mae teuluoedd plant a phobl ifanc sy’n arddangos HSB yn 
derbyn gwasanaethau a chymorth ar sail cryfderau yn ein 
hardal. Mae gan ein hymarferwyr ddealltwriaeth dda o’r trallod 
a’r cywilydd y mae rhieni yn ei brofi, a’r camweithredu teuluol 
tanategol sy’n aml yn ategu HSB.

4.8 Gall ein hardal leol ddangos bod plant a phobl ifanc yn  derbyn 
cymorth ac addysg effeithiol mewn perthynas â HSB gan 
ddefnyddio cyfryngau newydd a thechnoleg; mae ysgolion lleol yn 
hyderus ac yn fedrus mewn perthynas â diogelwch ar-lein, ac mae 
asiantaethau eraill (yn cynnwys asiantaethau cyfiawnder troseddol 
a sefydliadau diogelwch ar-lein arbenigol) wedi eu cysylltu’n 
effeithiol â’r gwaith hwn.

Dyddiad cwblhau:

Sylwadau:
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Dylai cymorth effeithiol 
dargedu hanes y plentyn  neu 
berson ifanc, a’r problemau 
maent yn eu harddangos ar 
hyn o bryd.
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Egwyddorion Allweddol4.3

• Mae angen i ymyriadau ddelio 
a grŵp amrywiol iawn o blant a 
phobl ifanc a’u teuluoedd:

 – Mae’r rhan fwyaf o’r glasoed 
sydd ag ymddygiadau 
camdriniol rhywiol yn wrywaidd. 

 – Daw genethod ag ymddygiadau 
rhywiol camdriniol o gefndiroedd 
teuluol camweithredol penodol, 
â lefelau uwch o erledigaeth 
rywiol a chamdriniaeth arall. 

 – Mae pobl ifanc ag anableddau 
dysgu yn grŵp sy’n arbennig o 
agored i niwed ac a orgynrychiolir.  

• Mae’r glasoed sy’n arddangos 
HSB yn rhannu nifer o 
nodweddion â phobl ifanc eraill 
sydd ag ystod eang o anawsterau, 
ac mae’n bwysig ymdrin â’u 
problemau ehangach yn ogystal â 
delio â phryderon ynghylch HSB; 
a chofio mai pobl ifanc ydynt yn 
gyntaf, a ‘throseddwyr rhyw’ yn ail. 

•  Mae’n rhaid i ymatebion ystyried 
camau datblygiadol plant a phobl 
ifanc, a dylent fod yn gymesur 
i’w risgiau ac anghenion. Mae’n 
bwysig peidio anghofio am statws 
y plentyn cyfan yng nghanol 
pryderon am natur rywioledig rhai 
agweddau o’u hymddygiad. 

• Dylai ymyriadau gael eu teilwra 
i anghenion penodol y plentyn 
a’i deulu, yn hytrach na’u 
cymhwyso’n gyffredinol i bawb.

• I grynhoi, mae angen i ymyriadau 
fod yn: 

 – seiliedig ar dystiolaeth 

 – holistig  

 – amlfoddol 

 – seiliedig ar gryfderau ac yn 
cynnig cymorth 

 – cymesur 

 – haenog  

 – seiliedig ar gydnerthedd 

 – amlasiantaeth.

• Mae angen dulliau atal sylfaenol, 
eilaidd a thrydyddol. Ymagwedd 
haenog tuag at ymyrraeth 
sydd fwyaf priodol, un sy’n 
gwahaniaethu rhwng plant a 
phobl ifanc y gellir bodloni eu 
hanghenion drwy fonitro gan rieni 
ac ymyrraeth rhag-gymdeithasol, 
y rhai sydd angen cymorth 
seico-addysgol cyfyngedig, a’r 
rhai fyddai’n elwa o wasanaethau 
ymyrryd a lleoliadau llawer mwy 
arbenigol.

• Dylid defnyddio ymagweddau 
adferol, megis Model Bywydau 
Da, er mwyn atgyfnerthu 
ffactorau gwarchodol, hyrwyddo 
perthnasoedd sefydlog a 
chefnogol a helpu pobl ifanc 
ddatblygu cymhwysedd personol 
a ffyrdd o fyw’n iach.

• Drwy leihau risg ac adeiladu 
cydnerthedd, mae’n allweddol nad 
yw plant a phobl ifanc yn cael eu 
labelu a’u gwarthnodi’n ddiangen. 

• Yn gynyddol, mae’r gwahaniaeth 
rhwng y byd ffisegol a’r byd 
digidol yn peidio â bod. Mae 
addysg felly’n allweddol. Ni ddylai 
rhieni, gofalwyr ac athrawon 
ofni siarad â phobl ifanc am eu 
gweithgareddau ar-lein.

• Mae’n hanfodol asesu gallu rhieni 
i warchod eu plant,  eu gallu i 
reoli cynllun diogelwch a’u gallu i 
fodloni anghenion eu plant tra’n 
ystyried y gofynion ehangach ar 
y teulu.
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Arfer enghreifftiol 

Gweithio gyda chamdriniaeth 
rywiol rhwng brodyr a 
chwiorydd 

Mae Barnardos Skylight/
Lighthouse yn gweithio â phlant 
sydd wedi cael eu cam-drin 
yn rhywiol, yn ogystal â phlant 
a phobl ifanc sy’n arddangos 
ymddygiad rhywiol niweidiol. 
Mae gan y gwasanaeth dros 
ddeng mlynedd o brofiad o 
weithio ar achosion sy’n cynnwys 
camdriniaeth rywiol rhwng brodyr 
a chwiorydd, ac o weithio’n 
therapiwtig er mwyn helpu’r teulu 
cyfan symud ymlaen o’r trawma 
a’r trallod cysylltiedig.

Gan adeiladu ar y llenyddiaeth 
gynyddol ar y pwnc hwn (Caffaro 
a Conn-Caffaro, 2005; Thomas 
a Viar, 2005), mae’r gwasanaeth 
wedi canfod y canlynol:

• Mae’n rhaid i asesiadau ystyried 
perthnasoedd teuluol a rhwng 
brodyr a chwiorydd yn fanwl. 
Mae offerynnau asesu risg 
cyfredol yn gymharol wan o ran 
edrych ar ddeinameg teuluol, a 
bydd asesiad trylwyr yn cynnwys 

cyfweld â rhieni ynglŷn â’r 
brodyr a chwiorydd, yn ogystal 
â chyfweld â’r cyflawnydd. Os 
yn bosibl, dylid hefyd gyfweld 
â’r brawd neu chwaer sy’n 
ddioddefwr, a’r brodyr neu 
chwiorydd na dargedwyd.

• Gall fformwleiddiad ecolegol - yn 
seiliedig ar ymchwil perthnasol 
ac yn benodol ar gyfer pob 
teulu, helpu i amlinellu sut y 
cychwynnodd yr ymddygiad 
rhywiol rhwng brodyr a 
chwiorydd, beth gynorthwyodd 
ei barhad, a beth allai leihau’r 
risg bod yr ymddygiad (neu 
ymddygiadau cyfochrog eraill) 
yn digwydd eto. Hyn yw sail yr 
ymyrraeth â’r teulu.

• Mae ymgysylltu â’r teulu yn 
hanfodol ym mhob agwedd 
o waith gyda phlant sy’n 
arddangos ymddygiad rhywiol 
niweidiol, ond mae gwreiddiau 
teuluol camdriniaeth rywiol 
rhwng brodyr a chwiorydd yn 
awgrymu y bydd gwaith mwy 
dwys â’r teulu bron bob amser 
yn briodol wrth ddelio â’r mater.

• Mae’n ymddangos bod 
cyfiawnder adferol yn  
arbennig o addas ar gyfer 
cynorthwyo’r rolau cymhleth 
a lluosog sy’n bodoli mewn 
teuluoedd pan fo camdriniaeth 
rhwng brodyr a chwiorydd yn 
digwydd. Mae’n debyg i therapi 
teuluol, ac mae’n rhoi cyfle i 
aelodau’r teulu fynegi, yn aml 
am y tro cyntaf, y gwrthdaro 
o ran eu rolau, ac osgoi 
gorfod gwrthod un plentyn a 
gwarchod y llall.

• Mae’n darparu proses ar gyfer 
atgyweirio perthnasoedd a 
gwella poen emosiynol. Fel 
mae Daly (2000) yn ei nodi, 
mae dioddefwyr nid yn unig 
angen amddiffyniad a dilysiad, 
mae rhai yn dymuno parhau 
â’u perthnasoedd, neu helpu’r 
teulu i wella a symud ymlaen ar 
ôl y trawma.
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Gwasanaeth Taith 
Barnardos - genethod sy’n 
arddangos ymddygiad 
rhywiol niweidiol 
Cymharol ychydig o astudiaethau 
sy’n bodoli mewn perthynas â 
genethod ag ymddygiadau rhywiol 
niweidiol. Mae llenyddiaeth gyfredol 
yn adlewyrchu’r consensws bod 
yna dueddiad i ddiystyru neu 
dan ymateb i ymddygiad rhywiol 
niweidiol ymysg genethod. Mae 
fframweithiau asesu a dulliau 
ymyrryd  ar gyfer pobl ifanc yn 
bennaf seiliedig ar ddealltwriaeth 
gweithwyr proffesiynol o fechgyn.

Mae Gwasanaeth Taith Barnardos 
yn darparu gwasanaethau asesu, 
ymyrryd a hyfforddiant i blant a 
phobl ifanc ag ymddygiad rhywiol 
niweidiol, eu teuluoedd a gweithwyr 
proffesiynol. Mae ei brosiect 
genethod yn brosiect tair blynedd 
parhaus a ariennir gan Y Loteri 
Fawr. Mae’r prosiect yn amcanu 
at ddatblygu offerynnau asesu 
safonol ac adnodd ymyrraeth ar 
gyfer genethod sy’n ymgysylltu 
ag ymddygiad rhywiol niweidiol, 
er mwyn adnabod angen, lleihau 
risg a’u galluogi i symud tuag at 
berthnasoedd iach fel oedolion.

Ers i’r prosiect gychwyn bu i 
gyfraddau atgyfeirio genethod 
gynyddu’n arwyddocaol, o wyth 

y cant yn 2010/11 i 29 y cant yn 
2013/14. Ym mhrofiad y gweithwyr 
proffesiynol sy’n gweithio yn y 
gwasanaeth, mae genethod sy’n 
arddangos ymddygiad rhywiol 
niweidiol yn tueddu i gael eu rheoli 
gan wasanaethau lles, ac mae 98 
y cant o’r atgyfeiriadau yn cael eu 
gwneud gan Wasanaethau Plant 
yn hytrach na Gwasanaethau 
Troseddu Ieuenctid. Mae hynny’n 
cyd-daro â’r ffaith bod oedran 
cyfartalog y genethod a atgyfeirir 
yn ieuengach na’r bechgyn.

Mae yna dueddiad i ystyried 
genethod sy’n arddangos 
ymddygiad rhywiol niweidiol 
fel ‘dioddefwyr’ a bechgyn fel 
‘cyflawnwyr’. Ar adeg atgyfeirio 
i’r gwasanaeth, mae profiadau 
genethod a merched ifanc o 
erledigaeth yn tueddu i fod yn fwy 
hysbys ac o gael eu blaenoriaethu 
gan yr asiantaethau sy’n atgyfeirio 
o’i gymharu â bechgyn.

Mae ymchwil ac ymarfer mewn 
perthynas â genethod sy’n 
arddangos ymddygiad rhywiol 
niweidiol yn y Gwasanaeth Taith 
wedi amlygu’r angen am wahaniaeth 
yn y dulliau asesu ac ymyrryd, a 
hynny’n ddibynnol ar y rhyw. Mae 
hefyd wedi amlygu’r amrywiaeth 
ymysg gweithwyr proffesiynol o ran 
y systemau a chymorth a gynigir, yn 
ddibynnol ar y rhyw.
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Prosiect Llwybrau 
Barnardos - cynorthwyo 
rhieni a gofalwyr drwy waith 
grŵp 
Mae Gwasanaeth Teuluol Dundee 
Barnardos yn darparu cymorth 
a chefnogaeth un i un sylweddol 
i rieni a phlant sy’n arddangos 
ymddygiad rhywiol niweidiol, sy’n 
ymdrin ag achosion unigryw ac 
unigol. Bu iddo sefydlu Prosiect 
Llwybrau fel ymateb i ymchwil gan 
Hackett a Masson (2006) i beth 
mae plant sydd wedi niweidio’n 
rhywiol a’u rhieni ei eisiau gan 
weithwyr proffesiynol.

Mae Prosiect Llwybrau yn rhaglen 
wyth wythnos dan arweiniad 
ymarferwyr a fforwm cymorth 
cymheiriaid sy’n galluogi pobl i 
gyfarfod â, a dysgu gan, rieni a 
gofalwyr eraill mewn ffordd ddiogel 
a chefnogol. Mae’n rhoi cyfle i 
gaffael mwy o ddealltwriaeth o 
ymddygiadau ac anghenion, ac 
mae’n galluogi pobl i rannu sgiliau 
a dysgu strategaethau newydd 
ar gyfer rheoli ymddygiadau. Mae 
pob unigolyn sy’n cymryd rhan yn y 
sesiynau grŵp yn derbyn cymorth 
un i un gan y gwasanaeth, ac maent 
ond yn cymryd rhan yn y grŵp 
pan fo’r ymarferydd neu’r unigolyn 
yn teimlo eu bod yn barod, neu y 
byddant yn elwa o hynny.

Mae’r broses yn  
amcanu at: 

• gynyddu cydnerthedd: 
helpu cyfranogwyr i reoli o 
dan amgylchiadau anodd a 
phwysau

• gwella gallu gofalwyr i atal 
ymddygiadau niweidiol, 
a thrwy hynny galluogi 
gofalwyr i deimlo’n hyderus 
wrth rianta eu plant yn y 
dyfodol.

• lleihau arwahanrwydd drwy 
bwysleisio bod unigolion eraill 
mewn sefyllfa debyg.
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Crynodeb o’r dystiolaeth a’r materion5.1

Canlyniadau diffyg 
strategaeth drosfwaol 
Yn ystod y degawd diwethaf mae 
ein gwybodaeth mewn perthynas 
â phobl ifanc sy’n arddangos HSB 
wedi cynyddu’n arwyddocaol, 
ond nid oes yna strategaeth 
drosfwaol na chanllawiau er 
mwyn datblygu’r maes mewn 
ffordd gydlynol. Gall hynny arwain 
at arferion ‘tiriogaethol’, pan fo 
rhai awdurdodau wedi datblygu 
polisïau a gweithdrefnau tra bod 
eraill yn defnyddio dulliau mwy ad 
hoc. Mae’r dull olaf yn atal rhannu 
sgiliau, gwybodaeth a syniadau 
mewn ffordd deg a chyson, a 
gobaith y person ifanc a’i deulu 
i dderbyn ymatebion priodol 
oherwydd hynny.

Heb fframwaith statudol mae’r 
gwaith yn dibynnu ar ewyllys da 
gweithwyr proffesiynol unigol 
ac ymrwymiad asiantaethau, ac 
mae hynny’n amrywio. Mae gwell 
deilliannau yn golygu bod angen 
arweiniad adrannol clir, ymrwymiad 
ysgrifenedig y bydd adrannau eraill 
yn cydweithio a mecanwaith ar 
gyfer adolygu cynnydd. Yna mae 
angen ailadrodd hynny ar lefel 
ranbarthol a lleol gyda model o 
bolisi a gweithdrefn cytundebau 
amlasiantaeth.

Mae gan y grŵp yma o bobl ifanc 
anghenion lluosog a chymhleth yn 
aml. Mae newid eu hymddygiad 
yn golygu bod angen gwasanaeth 
mwy nag un asiantaeth, tra bod 
rheoli risg yn effeithiol a chymorth 
yn golygu cyfranogiad gan yr 
holl weithwyr proffesiynol sy’n 
gysylltiedig â’r person ifanc a’i 
deulu. 

Mae angen i’r systemau yma gael 
eglurder mewn perthynas â risg, 
cyfrifoldeb a’u rolau a’u tasgau 
perthnasol. Mae’n hanfodol 
bod cynrychiolwyr o’r gwahanol 
systemau yn cyfarfod yn rheolaidd 

i adolygu sut mae’r gwaith yn cael 
ei reoli.

Mae’r diffyg eglurder presennol 
ynghylch rolau a chyfrifoldebau yn 
golygu bod asiantaethau yn ymateb 
ag ymrwymiad amrywiol. Mae 
yna angen amlwg i integreiddio 
polisïau mewn cyrff presennol 
mewn perthynas â gwerthoedd, 
gwybodaeth ac arfer dda. Bydd 
darparu fframwaith o’r fath yn 
helpu i resymoli’r gwaith, ac i leihau 
rhwystrau ofn ac anniddigrwydd. 
Bydd ymarferwyr yn deall y 
materion yn fwy eglur, yn meddu ar 
ddealltwriaeth gadarn o’r broses ac 
yn fwy agored i ymdrin â’r ‘broblem’.

Ar hyn o bryd, mae asiantaethau 
sy’n gweithio ar eu pennau eu 
hunain yn debygol o fod yn dyblygu 
gwaith, o golli cyfathrebiadau 
allweddol (rhannu gwybodaeth) 
ac o beidio â chydnabod gwerth 
cyfraniad asiantaethau eraill - gall 
hynny arwain at ddiwylliant o feio. 
Mae’n rhaid i weithwyr proffesiynol 
gydnabod nad un asiantaeth yn 
unig sy’n gyfrifol am y gwaith hwn, 
ac nad y gofynnir iddynt ddelio â 

thasgau ychwanegol, ond i ddelio 
â’r mater hwn yn fwy effeithiol, ac 
mewn ffordd sy’n gweddu i’w rolau 
a’u cyfrifoldebau presennol ac sy’n 
eu hatgyfnerthu.

Mae hyfforddiant 
amlddisgyblaethol yn rhan 
greiddiol o waith amlasiantaeth; 
a thrwy hynny crëir iaith 
gyffredin o ddealltwriaeth a chyd 
werthfawrogiad o rolau pawb. 
Dylai hyfforddiant gynnwys yr 
holl ddisgyblaethau allweddol, yn 
cynnwys gweithwyr  cymdeithasol, 
gweithwyr iechyd (meddygon teulu, 
ymwelwyr iechyd a nyrsys ysgol), 
gweithwyr tîm troseddau ieuenctid, 
iechyd meddwl plant a’r glasoed, 
addysg, staff preswyl,  gofalwyr 
maeth, ac mae’n rhaid ei deilwra i 
amgylchedd yr unigolyn.

Bu i brosiect ymchwil ar draws 
dau awdurdod yng Nghymru 
(Warr, 2012) ganfod mai mwy o 
hyfforddiant arbenigol oedd un o’r 
ffactorau pwysicaf i ymarferwyr 
(rhwng 80 ac 82 y cant o adborth 
ymarferwyr).
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Mae hyfforddi ac arfogi rheolwyr 
ar draws asiantaethau yn hanfodol. 
Rheolwyr rheng flaen yw conglfeini 
darparu gwasanaeth da, ac ni 
all arloesedd mewn perthynas â 
pholisi a gwasanaeth ddigwydd heb 
eu hymrwymiad.

Mae LSCB mewn sefyllfa dda 
i arwain y broses hyfforddi, a 
byddai sefydlu grŵp o gydlynwyr 
cenedlaethol  dan nawdd 
llywodraeth ganolog - yn galluogi 
nifer o ddatblygiadau cadarnhaol 
yn y maes.

Mae’n hanfodol creu 
iaith gyffredin o 
ddealltwriaeth a chyd 
werthfawrogiad o rolau 
pawb

Hyfforddiant 
rhyngasiantaeth 
Ychydig iawn o lenyddiaeth 
sydd ar gael ynghylch hyfforddi 
ymarferwyr i weithio gyda HSB 
(Dadds, Smallbone a Nisbet, 2003) 
er bod yna bryder cyffredinol am 
y diffyg cyfleoedd i ymarferwyr 
sy’n gweithio gyda’r grŵp hwn 
o gleientiaid (Hackett, Masson 
a Phillips, 2003). Mae angen 
gwybodaeth am  ddulliau asesu ac 
ymyrryd mewn perthynas â HSB 
ym mhob asiantaeth. Dylai’r holl 
hyfforddiant ymarferwyr gyfateb 
i’r dull pedair haen o ddarparu 
gwasanaeth, er mwyn sicrhau bod 
gan yr ystod o bobl sy’n gweithio â 
phlant a phobl ifanc sy’n arddangos 
HSB y wybodaeth briodol. Er 
enghraifft, ar haen un, mae angen 
i athrawon, gwirfoddolwyr a 
mentoriaid gael mynediad i addysg 
briodol am ymddygiad rhywiol 
normal, problemus a niweidiol. Ar 
haenau tri a phedwar, mae angen 
i ymarferwyr gael hyfforddiant 
arbenigol mewn therapïau sy’n 
seiliedig ar dystiolaeth sy’n 
datblygu er mwyn eu defnyddio â 
phobl ifanc sy’n arddangos HSB.

Mae canllawiau cenedlaethol 
yn rhoi’r awgrym lleiaf yn unig o 
anghenion hyfforddiant pobl sy’n 
gweithio â phlant a phobl ifanc 
sy’n arddangos HSB. Maent yn 
tueddu i roi datganiadau cyffredinol 

megis: ‘dylai arbenigwyr ddarparu 
ymyriadau’ (Bwrdd Cyfiawnder 
Ieuenctid, 2008) a dylai rheolwyr 
‘gael hyfforddiant llawn a phrofiad 
digonol o weithio â phobl ifanc 
sy’n cam-drin yn rhywiol’ (Bwrdd 
Cyfiawnder Ieuenctid, 2008). Mae 
canllawiau Bwrdd Cyfiawnder 
Ieuenctid (2008) ar hyfforddiant 
yn awgrymu canolbwyntio ar: 
godi ymwybyddiaeth elfennol, 
ac yna hyfforddiant mwy trylwyr; 
ymyrraeth ac asesu; a chynyddu 
dealltwriaeth o weithio â rhai sydd 
â phroblemau iechyd meddwl a 
phobl ifanc o gefndiroedd ethnig 
lleiafrifol. Mae’r argymhellion hyn yn 
adleisio’r  rhai a wnaed gan Hackett, 
Masson a Phillips (2003).

Yn adolygiad yr NSPCC o 
ddarpariaeth gwasanaethau i bobl 
ifanc sy’n arddangos HSB ar draws 
y DU (Smith, Bradbury-Jones, 
Lazenbatt a Taylor, 2013) bu i’r holl 
awdurdodau lleol a holwyd adrodd 
bod hyfforddiant staff priodol ar 
gael, ond nad oedd hyfforddiant 
penodol ar gyfer gwahanol is-
grwpiau o bobl ifanc oedd yn 
arddangos HSB. Roedd yr angen i 
sicrhau gweithlu wedi ei hyfforddi’n 
dda yn argymhelliad allweddol yn yr 
arolwg.
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Mewn astudiaeth ymchwil i 
effeithlonrwydd hyfforddiant 
rhyngasiantaeth i LSCB ar HSB, 
bu i Hackett, Carpenter, Patsios a 
Szaillasy (2013) archwilio effaith 
cyrsiau byr ar 197 o weithwyr 
proffesiynol yn y DU. Roedd y 
cyrsiau hyn - sy’n gyffredin ar 
draws LSCB - yn para am un 
diwrnod yn gyffredinol ac yn 
nodweddiadol roeddent wedi eu 
dylunio i godi ymwybyddiaeth o 
HSB ymysg ymarferwyr, eu hysbysu 
am feysydd ymchwil allweddol i 
HSB a’r math o ymatebion oedd eu 
hangen.

Bu i Hacket a’i gydweithwyr ganfod 
bod cyrsiau o’r fath yn effeithiol 
o ran gwella hyder gweithwyr 
proffesiynol wrth weithio gyda 
phobl ifanc sy’n arddangos 
ymddygiadau rhywiol niweidiol, 
yn arbennig mewn perthynas â’u 
heffeithlonrwydd eu hunain. Roedd 
y cyrsiau hefyd yn helpu i godi 
ymwybyddiaeth ymysg ymarferwyr 
ynghylch y gyfradd gymharol isel 
o aildroseddu ymysg pobl ifanc 
ag ymddygiadau rhywiol niweidiol. 
Yn yr un modd, adroddwyd am 

Mae’n hanfodol 
 adolygu sut mae  
ardaloedd lleol yn: 

• defnyddio unrhyw 
Fframweithiau Asesu 
Cyffredin 

• datblygu rôl y gweithiwr 
proffesiynol arweiniol 

• hyrwyddo’r canllawiau 
diweddaraf ar rannu 
gwybodaeth (o adrannau 
llywodraeth ganolog yn 
ogystal â pholisïau lleol)

• gweithredu arferion dull ‘tîm 
o gwmpas y plentyn’ 

• defnyddio gweithdrefnau 
adnabod yn gynnar 

Bydd hyn yn rhoi 
dealltwriaeth o ba mor 
gydgysylltiedig yw ymateb y 
gweithlu plant lleol i faterion 
mewn perthynas â HSB.

gynnydd arwyddocaol yn hyder 
y cyfranogwyr wrth wahaniaethu 
rhwng mathau priodol ac amhriodol 
o ymddygiad rhywiol ymysg pobl 
ifanc, a’u gwybodaeth am bolisi a 
gweithdrefnau eu hardal leol.
Nid oedd rhai meysydd 
gwybodaeth wedi gwella o 
ganlyniad i’r cyrsiau hyn. Roedd 
cydnabod natur wahanol 
merched ifanc sy’n arddangos 
HSB a’r ymatebion angenrheidiol, 
anghenion pobl ifanc ag 
anableddau dysgu sy’n cam-drin yn 
rhywiol, a’r angen i gynnig lefelau 
haenog o ymyrraeth yn unol â 
lefelau risg ac angen a aseswyd, yn 
parhau i fod yn gyfyngedig.

Mae’r awduron yn casglu y gall y 
meysydd gwybodaeth yma fod yn 
fwy addas ar gyfer hyfforddiant 
mwy dwys sy’n adeiladu  ar gyrsiau 
rhagarweiniol a chyrsiau codi 
ymwybyddiaeth, fel y gofynnwyd 
am hynny yn yr arolwg a gynhaliwyd 

gan Hacket et al (2005). Wrth 
gynnal eu hastudiaeth, bu i’r 
awduron ddatblygu eu graddfa 
eu hunain er mwyn mesur effaith 
hyfforddiant o’r fath ar agweddau 
proffesiynol, ymwybyddiaeth a 
hunan effeithlonrwydd, a pha rai 
ellid eu defnyddio gan ddarparwyr 
hyfforddiant eraill fel adnodd  
(Carpenter, Patsios, Szillasy a 
Hackett, 2011).

Arferion gweithio integredig 
Ar ôl diflaniad Cyngor Gweithlu 
Datblygu Plant, trefniadau 
Ymddiriedolaeth y Plant, ac unrhyw 
hyrwyddwr amlwg dros weithio 
integredig, mae datblygu gweithlu 
lleol yn tueddu i ganolbwyntio ar 
ddarparu ‘mwy am lai’. Mae arferion 
gweithio integredig cryf yn parhau 
i fod yn allweddol o ran sicrhau 
bod plant a phobl ifanc yn cael 
eu cadw’n ddiogel wrth ddelio â 
materion HSB.  
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Effaith ar ymarferwyr 
sy’n gweithio yn y maes 
hwn a phwysigrwydd 
goruchwyliaeth 
Mae goruchwyliaeth yn un o’r 
prif ffactorau mewn perthynas  â 
chadw staff (Webb a Carpenter, 
2011; Carpenter et al, 2012). 
Mae’r canfyddiad mewn perthynas 
â chymorth goruchwyliwr -  yn 
ogystal â chymorth gan gymheiriaid 
yn y gwaith -  yn rhagfynegi bwriad 
i aros yn gyflogedig, tra bod 
prinder cymorth gan oruchwylwyr 
a  gan gydweithwyr yn rheswm 
arwyddocaol sy’n gysylltiedig â 
bwriad i adael (Dickson a Perry, 
2002).

Mae yna angen gwirioneddol am 
gymorth staff, yn arbennig drwy 
gyfrwng ymgynghoriad allanol neu 
oruchwyliaeth glinigol yn hytrach  
na gorchwylio rheoli achos yn unig. 
Mae’n rhaid rhoi cyfle i staff fyfyrio 
ar effaith y gwaith hwn arnyn nhw 
eu hunain a’u perthnasoedd.
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Datganiadau Sgôr Tystiolaeth sy’n ategu’r sgôr 
yma

Systemau sicrwydd sy’n bodoli’n 
lleol ar gyfer SA/tystiolaethu 
am y datganiad yma

5.1 
 

Gallwn ddangos trefniadau a dulliau amlasiantaeth effeithiol 
mewn perthynas â HSB yn ein hardal; mae ymarferwyr a 
rheolwyr ar draws asiantaethau yn adrodd am eglurder ynghylch 
trothwyon, risg, cyfrifoldeb a’u rolau a thasgau perthnasol, sy’n 
golygu nad yw gwaith yn cael ei ddyblygu, bod gwybodaeth 
yn cael ei rhannu’n effeithiol, a bod gwerth cyfraniad pob 
asiantaeth yn cael ei gydnabod.

5.2 
 

Rydym yn sicrhau bod arferion gweithio integredig a chydnerth 
yn rhan ganolog o weithio gyda HSB, a’n bod yn adolygu ein 
gwaith HSB yn rheolaidd mewn perthynas â:

- defnyddio’r Fframweithiau Asesu Cyffredin (neu EHA 
cyfatebol)

- rôl y gweithiwr proffesiynol arweiniol

- y canllawiau rhannu gwybodaeth diweddaraf (polisïau 
cenedlaethol a lleol)

- model ‘tîm o gwmpas y plentyn’ neu fodelau lleol cyfatebol.

5.3 
 

Rydym wedi sefydlu systemau er mwyn galluogi rhai sy’n gweithio 
mewn gwasanaethau cyffredinol ac anarbenigol i fanteisio ar 
arbenigedd  a chyngor ymgynghori (yn cynnwys goruchwyliaeth 
pan fo’n briodol) gan gydweithwyr sydd â gwybodaeth arbenigol. 
Mae hynny yn creu capasiti yn y gweithlu cymorth cynnar 
ehangach ac yn lleihau’r  galw ar wasanaethau haen uwch.

Sylwadau:

Allwedd sgorio: 0

1

2

3

4

Mae hwn yn gopi drafft - wrth ddefnyddio’r offeryn, lawrlwythwch y PDF ar-lein

Dim o gwbl/byth/ dim tystiolaeth 
o hyn

Ychydig iawn/anaml iawn/ ychydig 
iawn o dystiolaeth o hyn

I ryw raddau/weithiau/peth  
tystiolaeth o hyn

I raddau go lew/rheolaidd/ 
tystiolaeth dda o hyn

Bob amser/i raddau helaeth/
toreth o dystiolaeth gref iawn 
o hyn

Offeryn archwilio - Parth 5
Datblygu gweithlu

5.2
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Datganiadau Sgôr Tystiolaeth sy’n ategu’r sgôr 
yma

Systemau sicrwydd sy’n bodoli’n 
lleol ar gyfer SA/tystiolaethu 
am y datganiad yma

5.4 Mae hyfforddiant amlddisgyblaethol yn cael ei ddarparu i rai sy’n 
gweithio gyda HSB ac mae’n cynnwys pob disgyblaeth a grwpiau 
allweddol (athrawon, gwirfoddolwyr, mentoriaid, ymarferwyr gofal 
preswyl, cydweithwyr cyfiawnder ieuenctid, gweithwyr ieuenctid, 
gweithwyr cymdeithasol, ymarferwyr clinigol, gweithwyr tîm 
troseddu ieuenctid, gweithwyr iechyd meddwl plant a’r glasoed, 
heddlu); mae’r hyfforddiant hwn yn ymgorffori iaith gyffredin o 
ddealltwriaeth a chyd werthfawrogiad o rolau pawb; rydym yn  
gwerthuso effaith yr hyfforddiant hwn ar agweddau proffesiynol, 
ymwybyddiaeth a hunan effeithlonrwydd yn rheolaidd a thrwyadl.

5.5 Rydym yn cynnig hyfforddiant pwrpasol a chymorth i ofalwyr maeth 
a mabwysiadwyr sy’n cydnabod anghenion penodol y grŵp hwn; 
gallwn dystiolaethu am effaith yr hyfforddiant a’r cymorth hwn.

5.6 Mae rheolwyr rheng flaen a rheolwyr tîm ar draws ein hardal 
leol yn cael cefnogaeth dda, ac mae eu dylanwad critigol ar 
ddarparu gwasanaeth, diwylliant a morâl yn cael ei gydnabod; 
gallwn dystiolaethu am effaith y cymorth hwn.

5.7 Rydym yn adolygu ein gweithgaredd datblygu gweithlu yn 
rheolaidd a thrylwyr, yn cynnwys goruchwylio, gyda ffocws 
ar brofiad ymarferwyr o weithio gyda HSB sy’n cyfrannu at 
ddiwylliant dysgu.

5.8 Rydym yn hyderus bod y rhai sy’n gweithio â HSB (nid rhai mewn 
rolau ble mae goruchwyliaeth glinigol yn ymarfer sefydledig yn 
unig) yn derbyn goruchwyliaeth fyfyrgar o safon uchel sy’n eu 
cynorthwyo i reoli effaith y gwaith hwn; mae’r goruchwylio’n cael 
ei archwilio a gallwn dystiolaethu am ei effaith gadarnhaol ar y 
gweithlu.

Dyddiad cwblhau:

Sylwadau:
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Bydd ymarferwyr yn deall 
y materion yn fwy eglur, yn 
meddu ar ddealltwriaeth 
gadarn o’r broses ac yn fwy 
agored i ymdrin â’r ‘broblem’.
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• Ymysg gweithwyr proffesiynol 
yn y maes, erbyn hyn mae yna 
gonsensws cyffredinol na 
ddylid labelu plant sy’n ymhél ag 
ymddygiadau rhywiol ‘annormal’ 
fel ‘troseddwyr rhyw’ neu 
‘gamdrinwyr rhyw’.

• Bu trafodaeth arwyddocaol 
ynghylch sut mae disgrifio plant 
a phobl ifanc sy’n arddangos 
ymddygiad rhywiol niweidiol heb 
eu labelu. Mae anawsterau wrth 
ddiffinio ymddygiad o’r fath yn 
cael eu gwaethygu gan ddiffyg 
gwybodaeth cyffredinol am 
rywioldeb plentyndod a beth yw 
datblygiad rhywiol normal.

• Mae’r gweithlu plant angen 
cyd-ddealltwriaeth o sut mae 
ymateb lleol i HSB yn cael ei roi ar 
waith; mae’n rhaid i fframweithiau 
a phrotocolau HSB weithio’n 
gyfochrog â phrosesau presennol, 
er mwyn atal ymarferwyr rhag 
teimlo’n ddryslyd a rhwystredig, 
ac osgoi dyblygu gwaith a lleihau 
materion all achosi pryder.

• Mae angen gwaith a chydlyniant 
amlasiantaeth mewn 
gwasanaethau cyffredinol a 
gwasanaethau a dargedir. Dylai 
pob aelod o’r gweithlu ddeall eu 
rôl a chymryd cyfrifoldeb dros 
adnabod problemau a naill ai 
atgyfeirio neu ddarparu cymorth.

• Nid hyfforddiant ffurfiol yn unig 
yw datblygu’r gweithlu - mae’n 
cynnwys goruchwyliaeth a 
darparu cyfleoedd i dderbyn 
cymorth cymheiriaid a chyfnewid 
gwybodaeth.

• Dylai’r holl hyfforddiant fod yn 
seiliedig ar dystiolaeth a dylai 
gael ei werthuso o ran ei effaith 
ar ymarfer ac ar agweddau 
proffesiynol, ymwybyddiaeth 
a hunan effeithlonrwydd, yn 
hytrach na phrofiad cyfranogwyr 
ar unrhyw gwrs penodol yn unig.

• Mae’n rhaid i ddull haenog o 
ddatblygu’r gweithlu gael ei 
alinio â chreu ymateb ymyrrol 
haenog, fel ei fod yn rhychwantu’r 
sbectrwm llawn o asiantaethau 
ac unigolion sy’n ymwneud ag 
adnabod ac ymdrin â HSB.

Egwyddorion Allweddol5.3

• Dylai hyfforddiant pwrpasol 
gael ei ddarparu i unigolion sy’n 
gofalu am blant a phobl ifanc sy’n 
arddangos HSB yn y cartref neu 
sefydliadau preswyl (yn cynnwys 
gofalwyr maeth a mabwysiadwyr).

• Mae pawb sy’n gweithio â HSB 
angen cymorth er mwyn rheoli 
effaith y gwaith hwn. Dylai 
goruchwyliaeth fyfyriol fod ar gael 
i bawb sy’n gweithio gyda HSB, nid 
i staff mewn rolau clinigol yn unig.

• Dylai goruchwylio gael ei archwilio, 
a dylai ei effaith ar les ymarferwyr 
- yn ogystal ag ar arferion - gael ei 
adolygu.
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