YMCHWILIAD ANNIBYNNOL I
GAM-DRIN PLANT YN RHYWIOL

Sesiynau Preifat
Prosiect Gwirionedd

Ynglŷn â Sesiynau Preifat
Mae sesiynau preifat yn ffordd i chi rannu’ch profiad gyda ni
mewn awyrgylch diogel a chyfforddus. Maen nhw’n ffordd
bwysig i ni glywed yn uniongyrchol gan ddioddefwyr a
goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol.
Bydd y wybodaeth y byddwch chi’n ei rhannu gyda ni yn ein
helpu ni i ddeall effaith cam-drin plant yn rhywiol, yn helpu i
dynnu sylw at fethiannau gan sefydliadau i amddiffyn plant,
ac yn ein helpu ni i wneud argymhellion ac i amddiffyn plant
rhag cam-drin yn y dyfodol.
Ble mae’r sesiynau yn cael eu cynnal?
Bydd sesiynau preifat Prosiect Gwirionedd yn cael eu cynnal
mewn nifer o leoliadau rhanbarthol. Byddwch chi’n gallu
dewis ble’r hoffech chi fynychu. Unwaith y byddwch chi
wedi cadw lle mewn sesiwn byddwn yn anfon e-bost atoch
chi yn cadarnhau amser eich sesiwn a’r cyfeiriad. Byddwn
yn talu am gostau eich siwrnai yn ôl ac ymlaen i’r lleoliad.
Pa bryd y mae’r sesiynau?
Bydd Sesiynau Preifat yn cael eu cynnal o Ddydd Llun i
Ddydd Gwener rhwng 9am a 7pm. Gallwch ddewis amser
sy’n addas i chi. Bydd y sesiwn yn para hyd at dair awr gan
gynnwys cefnogaeth cyn ac ar ôl, serch hynny gallwch fod
yno am gyfnod mor hir neu mor fyr ag y dymunwch chi.
Adeg cadw lle, byddwn yn rhoi gwybod i chi pa sesiynau
sydd ar gael ar ba ddiwrnod.

Beth allaf ei ddisgwyl
ar y diwrnod?
Ar y diwrnod, byddwch chi’n dod i’r
sesiwn ac yn rhannu’ch profiad gyda
Hwylusydd Prosiect Gwirionedd, ym
mha bynnag ffordd y dymunwch chi.
Pan fyddwch chi’n cyrraedd y lleoliad,
byddwch chi’n cael eich croesawu yn
y dderbynfa gan aelod o’r Ymchwiliad
a fydd yn eich tywys i ystafell aros
ble y gallwch chi gwrdd â gweithiwr
cymorth. Byddant yn gwirio’ch
dogfennau adnabod hefyd, gan fod
angen i’r Ymchwiliad sicrhau mai
chi yw’r unigolyn y maen nhw’n ei
ddisgwyl.
Bydd y gweithiwr cymorth yn
esbonio’r broses i chi, yn ateb unrhyw
gwestiynau a allai fod gennych chi
a’ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich
sesiwn. Byddwch yn cael cyfle hefyd i
siarad â chwnselydd cyn eich sesiwn
os hoffech chi wneud hynny.
Pan fyddwch chi’n barod i ddechrau,
bydd y gweithiwr cymorth yn eich
tywys i’r ystafell ble y bydd eich sesiwn
yn cael ei chynnal ac yn eich cyflwyno
chi i’r Hwylusydd a’r Hwylusydd
Cynorthwyol.

Bydd y sesiwn yn para am hyd at
1.5 awr, a gallwch ddweud cymaint
neu cyn lleied ag y dymunwch chi.
Efallai y bydd yr Hwylusydd yn gofyn
rhai cwestiynau i chi i’ch helpu chi i
rannu’ch profiad, neu’n gofyn i chi
esbonio rhai pwyntiau i sicrhau ein
bod ni’n deall yn iawn yr hyn sydd
wedi digwydd i chi. Byddwch chi’n
gallu cymryd cynifer o egwyliau ag y
dymunwch chi, a gallwn stopio unrhyw
bryd. Byddwch hefyd yn gallu dod â
rhywun gyda chi os ydych chi eisiau.
Bydd y sesiwn yn cael ei recordio
yn ddigidol a bydd Hwylusydd
Cynorthwyol hefyd yn bresennol yn
yr ystafell. Bydd recordio’r sesiwn
yn caniatáu i’r Ymchwiliad gael
cofnod llawn o’r hyn y byddwch
chi’n ei ddweud er mwyn inni allu
defnyddio’r hyn y byddwch chi’n ei
ddweud wrthym am eich profiad yn ein
canfyddiadau a’r argymhellion.
Bydd yr Hwylusydd Cynorthwyol yn
gwneud nodiadau ysgrifenedig o’r
hyn y byddwch chi’n ei rannu gyda ni.
Byddwch chi’n gallu dweud wrthym
ni pa rannau o’r hyn yr ydych chi’n ei
rannu sydd bwysicaf i chi.

Pan fyddwch chi wedi gorffen
rhannu’ch profiad, byddwch chi’n gallu
siarad â’r gweithiwr cymorth eto a
fydd yn esbonio beth fydd yn digwydd
nesaf. Byddwch chi’n cael cyfle arall i
siarad â chwnselydd ar y pwynt hwn
os ydych chi eisiau.
Ychydig ddyddiau ar ôl eich sesiwn,
bydd eich gweithiwr cymorth yn eich
ffonio chi i wneud yn siŵr eich bod
chi’n iawn a gallant eich helpu chi i
ganfod cefnogaeth bellach os hoffech
chi iddynt wneud hynny.
Gallwch gysylltu â’r Ymchwiliad
unrhyw bryd cyn neu ar ôl eich sesiwn
os oes gennych unrhyw gwestiynau
pellach.
A fydd yr Ymchwiliad yn rhoi
cefnogaeth i mi?
Cyn i chi ddod i sesiwn byddwch
chi’n gallu siarad â gwasanaethau
cymorth yr Ymchwiliad a fydd yn gallu
rhoi gwybodaeth i chi am yr hyn y
gallwch ei ddisgwyl ar y diwrnod, a
gallant gynnig cefnogaeth ymarferol
ac emosiynol. Byddant yn gallu’ch
helpu chi hefyd i gael mynediad at
gefnogaeth yn eich ardal leol os ydych
chi eisiau hynny.

Ar y diwrnod, bydd yr Ymchwiliad yn
rhoi mynediad at weithiwr cymorth
a chwnselydd a fydd yn siarad â chi
cyn y sesiwn, gallant fynychu’r sesiwn
gyda chi os hoffech chi iddynt wneud
hynny, a byddant yn gallu treulio peth
amser gyda chi ar ôl hynny i wneud
yn siŵr eich bod chi’n iawn. Nid oes
angen i chi siarad â hwy os nad ydych
chi eisiau gwneud hynny a gallwch
ddod â’ch cefnogaeth eich hun i’r
sesiwn os fyddai’n well gennych chi.
Yn dilyn y sesiwn, gallwch siarad
â rhywun o wasanaeth cymorth yr
Ymchwiliad unwaith eto os oes angen
i chi.
Nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio’r
gwasanaeth cymorth os nad ydych chi
eisiau gwneud hynny.

Pa wybodaeth yr ydych chi eisiau i mi
ei rhannu yn fy sesiwn?
Gallwch ddweud cymaint neu gyn
lleied ag y dymunwch chi am eich
profiadau. Mae’n iawn os nad ydych
chi’n cofio popeth neu os oes
gwybodaeth nad ydych chi eisiau ei
rhannu. Ni fydd gofyn i chi brofi unrhyw
beth y byddwch chi’n ei ddweud
wrthym ni. Mae’n bwysig i ni mai chi
sy’n rheoli’n hyn yr ydych chi’n ei
ddweud wrthym ni.
Deallwn y byddwch chi o bosibl eisiau
paratoi’r hyn yr ydych chi’n mynd
i’w ddweud cyn i chi ddod i’r sesiwn
breifat. Efallai y byddwch chi eisiau
ystyried y cwestiynau a ganlyn i’ch
helpu chi i roi trefn ar eich meddyliau.
Arweiniad yn unig yw’r cwestiynau hyn
ac nid oes yn rhaid i chi ateb unrhyw
un ohonynt.
– Ble ddigwyddodd y cam-drin?
– Pryd ddigwyddodd y cam-drin?
– A wnaethoch chi siarad ag unrhyw
un amdano neu adrodd amdano
wrth sefydliad? Gallai hyn gynnwys
sefydliad gwahanol.
– Beth oedd eu hymateb?
– A wnaethoch chi dderbyn unrhyw
help neu gymorth?
– A oes gennych chi unrhyw
awgrymiadau ar sut y gall sefydliadau
wneud newidiadau i sicrhau bod
eu hymatebion i gam-drin plant yn
rhywiol yn well yn y dyfodol?

A allaf i ddod â dogfennau gyda mi?
Ni fydd unrhyw beth y byddwch
chi’n ei ddweud wrthym yn cael
ei wrthddweud neu’i herio ac ni
fydd gofyn i chi brofi unrhyw beth y
byddwch chi’n ei ddweud. Gan hynny
nid oes angen i chi ddod â dogfennau
gyda chi.
Os hoffech chi rannu unrhyw
ddogfennau sydd gennych chi gyda
ni, gofynnwn i chi anfon y rhain atom
ni cyn i chi ddod i’ch sesiwn breifat.
Bydd anfon y dogfennau cyn y
sesiwn breifat yn helpu’r Hwylusydd
a’r Hwylusydd Cynorthwyol gan y
byddant yn gallu darllen y rhain cyn i
chi gwrdd â hwy. Gallwch eu hanfon at
contact@iicsa.org.uk neu trwy’r post
at Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin
Plant yn Rhywiol, Bwlch Post 72289,
Llundain, SW1P 9LF.

Sut y bydd fy ngwybodaeth yn cael
ei defnyddio?
Oni bai eich bod chi’n gofyn i ni
beidio â gwneud hynny, byddwn
yn defnyddio’r wybodaeth am eich
profiadau yr ydych chi wedi’i darparu
i’n helpu ni i ddeall materion camdrin plant yn rhywiol yn well. Mae hyn
yn golygu y gallem ddefnyddio’ch
gwybodaeth mewn prosiectau ymchwil
wrth i’r Ymchwiliad fynd rhagddo ac i
wneud argymhellion i helpu i amddiffyn
plant yn y dyfodol. Hoffem hefyd droi’r
wybodaeth hon yr ydych chi’n ei rhoi i
ni yn grynodeb dienw.
Ni fydd eich manylion personol yn cael
eu cyhoeddi a byddwn yn sicrhau
na all unrhyw un eich adnabod chi
o’r ymchwil, na’r crynodeb. Bydd y
wybodaeth y byddwn yn ei chasglu
yn cael ei chadw yn breifat, a bydd yn
cael ei dinistrio yn ddiogel pan fydd
yr Ymchwiliad wedi’i gwblhau. Mae
gofyn i’r Ymchwiliad drosglwyddo’r
holl wybodaeth am gam-drin plant
yn rhywiol i’r heddlu, serch hynny, ni
fyddwn yn trosglwyddo’ch manylion
cyswllt oni bai eich bod chi’n rhoi
caniatâd i ni wneud hynny neu os yw’n
angenrheidiol i amddiffyn plentyn rhag
niwed sy’n parhau.

Bydd rhai o’n hadroddiadau ymchwil
yn cael eu cyhoeddi yn ysgrifenedig ac
mewn erthyglau ar-lein. Mae’n bosibl
y bydd y crynodeb dienw yn cael
ei gyhoeddi hefyd ochr yn ochr â’n
hadroddiadau ymchwil. Ni fyddwn yn
cynnwys manylion amdanoch chi na’r
sefydliad(au) yr ydych chi wedi dweud
wrthym amdanynt. Gallwch newid
eich meddwl am y ffordd y byddwn yn
defnyddio’ch gwybodaeth ar unrhyw
bwynt cyn i’r adroddiadau gael eu
cyhoeddi.
Os nad ydych chi eisiau i ni
ddefnyddio’ch gwybodaeth fel hyn,
gallwch roi gwybod i ni fel a ganlyn:
– Gallwch anfon e-bost at
contact@iicsa.org.uk
– Gallwch ffonio ein llinell wybodaeth
ar 0800 917 1000
– Gallwch ddweud wrth rywun ar
ddiwrnod eich sesiwn.
Os oes unrhyw beth am ein defnydd
o’ch gwybodaeth at ddibenion
ymchwil yn aneglur ac yr hoffech
chi drafod y peth, ffoniwch ein llinell
wybodaeth ar 0800 917 1000.

A fydd yn rhaid i chi drosglwyddo fy
ngwybodaeth i’r heddlu?
Pan fydd yr Ymchwiliad yn derbyn
unrhyw wybodaeth am gam-drin
plant, mae dyletswydd arnom i’w
throsglwyddo at Ymgyrch Hydrant
sy’n dîm plismona cenedlaethol a
sefydlwyd i gydlynu ymchwiliad i
gam-drin plant yn rhywiol nad yw wedi
digwydd yn ddiweddar.
Pan fydd Ymgyrch Hydrant yn derbyn
gwybodaeth gan yr Ymchwiliad,
mae’n cael ei hasesu a’i rhannu gyda’r
llu heddlu lleol perthnasol, gan mai
un o’i rolau yw gweithredu fel porth
rhyngom ni a lluoedd lleol ar draws
Cymru a Lloegr. Mae Ymgyrch Hydrant
yn annibynnol o’r Ymchwiliad ac nid
oes ganddo fynediad uniongyrchol at
ddata neu wybodaeth o’r Ymchwiliad.
Mewn achosion ble mae’r Ymchwiliad
wedi derbyn gwybodaeth y gallai
plentyn fod wrth risg gyfredol o niwed,
rhaid i ni drosglwyddo’r wybodaeth
hon at Ymgyrch Hydrant a’r llu heddlu
lleol ar unwaith ynghyd â manylion
cyswllt yr unigolyn a ddarparodd y
wybodaeth. Mae’n bwysig bod yr
heddlu yn gallu deall os yw rhywun
sy’n cyflawni trosedd yn parhau yn
risg i blant a chymryd camau os yw
hyn yn wir. Gallai’r wybodaeth gael ei
rhannu hefyd gyda’ch gwasanaethau
cymdeithasol lleol, mae hyn yn
ofyniad cyfreithiol ac mae’n caniatáu
i benderfyniadau gwybodus gael eu
gwneud am beth ddylai ddigwydd
nesaf, gyda’r prif nod o atal cam-drin
rhywiol pellach.

Mewn achosion ble mae’r Ymchwiliad
yn derbyn gwybodaeth am gam-drin
plant nad yw’n awgrymu bod plentyn
wrth risg gyfredol o niwed, bydd y
wybodaeth yr ydych chi’n ei darparu
yn cael ei hanfon at Ymgyrch Hydrant.
Os ydych chi wedi penderfynu
caniatáu rhannu’ch manylion
personol, bydd Ymgyrch Hydrant
yn trosglwyddo’ch gwybodaeth a
manylion cyswllt i’r llu heddlu lleol
sy’n gyfrifol am yr ardal ble mae’r
cam-drin wedi digwydd. Yna bydd yr
heddlu lleol yn cysylltu â chi. Gallai hyn
gymryd rhai dyddiau neu wythnosau,
gan ddibynnu ar y llu heddlu.
Os nodwch chi sut y byddai’n well
gennych chi i’r heddlu gysylltu â chi,
gallwn drosglwyddo’r wybodaeth
honno. Bydd eich cais yn cael ei
barchu ond ar brydiau efallai bydd
angen i’r heddlu gysylltu â chi mewn
ffordd arall. Gallai hyn fod oherwydd
eu bod yn methu cysylltu â chi trwy’r
dull a ffafrir gennych neu eu bod nhw
angen siarad â chi ar frys oherwydd
mater diogelu.
Os ydych chi wedi penderfynu peidio
â rhoi caniatâd i rannu’ch manylion
personol gyda’r heddlu, yna bydd copi
wedi’i olygu o’r wybodaeth y byddwch
chi’n ei dweud wrthym ni yn cael
ei rhannu gydag Ymgyrch Hydrant,
gyda’ch enw a’ch manylion cyswllt
wedi’u tynnu oddi arno. Mae hyn yn
galluogi i’r heddlu a gwasanaethau
cymdeithasol lleol i barhau i ystyried
a allai unrhyw blant fod wrth risg o
niwed o hyd.

A fydd fy ngwybodaeth yn parhau
yn breifat?
Bydd, mae cyfrinachedd eich
gwybodaeth yn bwysig iawn i ni.
Mae Cylch Gorchwyl yr Ymchwiliad
yn gofyn i ni sicrhau bod yr holl
wybodaeth bersonol a sensitif yn cael
ei hamddiffyn yn briodol ac ar gael i’r
rheini sydd angen ei gweld yn unig.
Wrth gau’r Ymchwiliad, bydd eich
holl wybodaeth yn cael ei dinistrio yn
ddiogel.
Bydd yr Ymchwiliad yn cadw’ch
gwybodaeth yn gyfrinachol bob amser
ac mae gennym ddyfarniad cyfreithiol
mewn grym (o’r enw Gorchymyn
Cyfyngu) i’n galluogi ni i wneud hyn.
Yr unig eithriad i hyn yw pe bai angen
i’r Ymchwiliad drosglwyddo unrhyw
wybodaeth i’r heddlu, neu fel arall fel
sy’n ofynnol gan y gyfraith.

Fe allai’r Ymchwiliad dderbyn cais
i ddatgelu’r wybodaeth yr ydym yn
ei dal os ydych chi’n gysylltiedig ag
achosion troseddol yn ymwneud â’r
hyn y gwnaethoch ei rannu gyda ni.
Er enghraifft, fe allai gwybodaeth cael
ei cheisio gan naill ai’r timau erlyn
neu amddiffyn ble y mae unigolyn yn
cael ei erlyn am gam-drin plentyn yn
rhywiol. Ni fyddwn yn trosglwyddo’r
wybodaeth hon oni bai ein bod yn cael
ein gorchymyn gan Lys i wneud hynny.
Mae hyn hefyd yn golygu bod
gennych chi beth cyfrifoldeb i’n
helpu ni i amddiffyn cyfrinachedd y
Prosiect Gwirionedd ar eich cyfer chi
a dioddefwyr a goroeswyr eraill sy’n
dewis rhannu eu profiad. Gofynnwn i
chi beidio â dweud wrth bobl eraill am
y broses sesiwn breifat, gan gynnwys
ble mae’n cael ei chynnal, ac nad
ydych chi’n ailadrodd y drafodaeth
yr ydych chi wedi’i chael yn y sesiwn
breifat.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach
neu’n dymuno siarad â rhywun o’r Ymchwiliad
gallwch gysylltu â ni ar un o’r isod
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