
SECSTIO

BETH YDYW? 

Ystyr ‘secstio’ yw anfon negeseuon o natur rywiol a/neu luniau 

neu fideos awgrymog. Mae modd anfon ‘secst' drwy unrhyw 

wasanaeth negeseuon (apiau'r cyfryngau cymdeithasol, yn aml). 

Mae secstio hefyd yn cael ei alw'n Saesneg yn ‘trading nudes’, 

‘dirties’, ‘nude selfies’ neu ‘pic-for-pic’.  

Mae astudiaethau’n awgrymu bod hyd at un rhan o dair o rai 15 

oed wedi rhannu llun noeth neu hanner noeth ohonyn nhw'u 

hunain. Mae’n peri pryder bod pobl ifanc yn aml yn gweld secstio 

fel rhywbeth dinod sydd ddim yma nac acw. Mae secstio i’w weld yn amlach fel rhywbeth sy’n 

digwydd cyn ffurfio perthynas.. 

Pan mae lluniau’n cael eu rhannu ar-lein, rydych yn colli rheolaeth. Ar rai apiau, mae modd gweld  
y llun am gyfnod o amser cyn i’r ap ei ‘ddileu', sy’n camarwain pobl i feddwl ei fod yn ddiogel. Mae 

astudiaethau wedi dangos bod 90% o’r rheini sydd wedi derbyn ‘secst’ wedi’i rannu ag eraill.  

Gall person ifanc rannu llun neu fideo o natur rywiol ohonyn nhw’u hunain, gan ddweud: ‘mae 

pawb yn gwneud'; 'dim ond 'chydig o hwyl ydi o'; ‘rydw i’n falch o fy nghorff’; mae’n hwb i’w 

hunanhyder, gall ddigwydd wrth fflyrtio, efallai eu bod yn teimlo dan bwysau neu'n cael eu 

hannog neu orfodi i rannu, efallai eu bod yn ei gweld yn haws ildio ac anfon llun, efallai eu bod 

mewn cariad ac yn ymddiried yn y sawl y maent yn anfon y llun atynt neu fe allent fod yn chwilio 

am gymeradwyaeth.  

Mae posib’ ei ystyried fel ffurf arall ar ymddygiad pobl yn eu harddegau o gymryd risg. 

CYDBABYDDIAETH: 

 Gall fod â goblygiadau mwy hirdymor gan y gall y

lluniau sydd wedi’u rhannu godi eto pan maent yn

oedolion. Yn achos yr hyn a elwir yn Saesneg yn

‘Sextortion', mae bygythiad o rannu'r lluniau gyda'u

teulu, eu plant eu hunain, eu ffrindiau neu eu

cydweithwyr.

 Dylai pob gweithle sy’n gweithio gyda phlant a phobl

ifanc fod â pholisïau a gweithdrefnau o fewn y polisi

diogelu sy’n cyfeirio at secstio.

MATERION ALLWEDOL: 

 Mae'n rhoi plant a phobl ifanc mewn mwy o berygl o gamfanteisio.

 Mae’n erbyn y gyfraith. Mae creu neu rannu lluniau anaddas o blant yn anghyfreithlon,

hyd yn oed os yw’r person sy’n gwneud hynny’n blentyn ei hun. Mae plentyn yn torri’r

gyfraith os ydynt yn: tynnu, rhannu, meddu ar, lawrlwytho neu storio llun neu fideo

anaddas o blentyn (hyd yn oed os yw’r plentyn wedi rhoi ‘caniatâd’ i’w greu).

 Gall fod â goblygiadau mwy hirdymor..

SUT I YMATEB: 

 A ydych chi’n holi'n gyson ynglŷn â defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol wrth asesu

plentyn/teulu?

 A ydych chi’n trafod secstio gyda phlant a’u hymddygiad cyffredinol ar-lein?

 A ydych chi’n gwybod beth yw polisïau a gweithdrefnau’r sefydliad i reoli achosion o

secstio?



GWEITHREDU: 

 Byddwch yn bwyllog, yn ddeallgar a dilynwch

bolisïau a gweithdrefnau diogelu eich sefydliad.

 Sicrhewch eich bod yn canolbwyntio ar y plentyn

ac nid ar y dechnoleg (mater diogelu yw secstio

yn ei hanfod).

 Cysylltwch â’r Heddlu a Gwasanaeth Gofal

Cymdeithasol Plant : os oes oedolyn yn rhan

ohono; os oes pwysau neu orfodaeth; os yw’r

lluniau/fideo’n eithafol neu’n dangos trais; os yw’r

plentyn yn iau na 13; os oes perygl o niwed ar yr

adeg honno (Canllawiau UKCCIS).
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