
 

CEFNDIR 
 
Mae’r briff hwn yn amlygu pwyntiau allweddol 
Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl Cyfrol 7 
(Diogelu Plant Rhag Camfanteisio Rhywiol)  Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

 
Mae’r canllawiau hyn yn disodli Amddiffyn Plant a 
Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol - canllawiau 
atodol ar gyfer diogelu plant: Gweithio Gyda’n Gilydd 
dan Ddeddf Plant 2004, Llywodraeth Cymru, 2011).  

 
 
 
 

RHAGOR O WYBODAETH AC ADNODDAU 
 
I weld y canllawiau llawn, cliciwch ar y ddolen hon 
 
I weld canllawiau Diogelu Cymru a dolenni i 
ganllawiau arferion camfanteisio, cliciwch ar y ddolen 
hon 
 
Am ragor o wybodaeth ac adnoddau mewn perthynas 
â chamfanteisio’n rhywiol ar blant a cham-drin 
rhywiol, cliciwch ar y ddolen hon (Canolfan 
arbenigedd ar gam-drin plant yn rhywiol) 

 
 

BYRDDAU DIOGELU RHANBARTHOL 
           Mae’n rhaid i bartneriaid perthnasol byrddau diogelu: 
 Gytuno ar drefniadau rhanbarthol ar gyfer galw asiantaethau 

ynghyd mewn cyfarfodydd rheolaidd i drafod camfanteisio'n 
rhywiol ar blant a materion diogelu cysylltiedig fel plant yn 
mynd ar goll, masnachu mewn plant a chamfanteisio troseddol 
ar blant. 

 Sicrhau fod ymarferwyr yn ymwybodol o’r arwyddion ac 
awgrymiadau o gamfanteisio’n rhywiol ar blant 

 Sicrhau fod hyfforddiant camfanteisio’n rhywiol ar blant ar gael 
i ymarferwyr. 

 Sicrhau fod ganddynt fynediad at wybodaeth ynglŷn ag ymateb 
i ddatgeliadau gan blant o gam-drin  

 Mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol sicrhau fod Polisïau Rhianta 
Corfforaethol a threfniadau ynghyd ag asiantaethau partner, 
yn gweithio gyda’i gilydd i hyrwyddo cymunedau diogel ac 
amddiffyn plant rhag cyflawnwyr 

 
 
 
 
 
 

 

Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Pobl 
Cyfrol 7: Diogelu Plant rhag Camfanteisio 

Rhywiol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATAL AC YMATEB I GAMFANTEISIO’N RHYWIOL 
AR BLANT 

      Mae ataliaeth drwy gefnogaeth gan wasanaethau 
cynhwysol yn hanfodol er mwyn atal camfanteisio'n rhywiol 
ar blant yn hirdymor. Mae meysydd llafur sy’n hyrwyddo dull 
ysgol gyfan tuag at fynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhywiol, 
cydsyniad rhywiol a pherthnasoedd ynghyd â pholisïau, 
cefnogaeth fugeiliol ac ethos ysgol i gyd yn cyfrannu at 
amgylcheddau sy’n herio arferion camfanteisiol. Mae 
ymarferwyr iechyd sy’n darparu cefnogaeth iechyd i blant yn 
rheolaidd mewn sefyllfa dda i nodi arwyddion cynnar o 
drawma, camdriniaeth neu esgeulustod.  Dylid gwneud 
trefniadau os oes angen ar gyfer atgyfeirio plant at y 
gwasanaethau priodol i oedolion wrth iddynt ddynesu at eu 
pen-blwydd yn ddeunaw. Dylai hynny gynnwys ystyried 
atgyfeiriad ar gyfer oedolyn mewn perygl dan Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

 
ADNABOD CAMFANTEISIO'N RHYWIOL AR BLANT 

      Dylai adnabod camfanteisio'n rhywiol ar blant fod yn 
rhywbeth sy’n deillio o wybodaeth a dealltwriaeth yr 
ymarferwyr, yn hytrach na’i fod a wnelo â dulliau asesu risg. 
Gellir defnyddio dulliau asesu fel Fframwaith Asesu'r Risg o 
Gamfanteisio Rhywiol, dylid ond defnyddio’r fframwaith hwn 
fel rhan o asesiad ehangach o anghenion gofal a chymorth. 
Mae ymchwil yn awgrymu bod camfanteisio rhywiol yn 
arbennig o gudd, wedi’i gamddeall a heb ei nodi’n ddigonol yn 
achos rhai plant.  Mae sylw diweddar y cyfryngau wedi 
atgyfnerthu rhai camsyniadau. 

 

 
ADNABOD CAMFANTEISIO'N RHYWIOL AR BLANT  

     Er bod ystadegau’n dangos bod mwy o ferched yn cael eu 
camfanteisio na bechgyn, gall ymarferwyr gael eu dylanwadu 
gan ystrydebau, a allai gael effaith ar eu gallu i weld bod 
bechgyn yr un mor ddiamddiffyn, gan arwain at fethiant i 
adnabod camdriniaeth.  Mae plant ag anabledd deirgwaith yn 
fwy tebygol o gael eu cam-drin mewn rhyw ffordd na phlant 
heb anabledd. Mae pobl ifanc sydd ag anableddau dysgu yn 
arbennig o agored i nifer o ffactorau gan gynnwys unigedd 
cymdeithasol. Mae diffyg cefnogaeth a gwybodaeth i blant 
LHDT hefyd yn eu rhoi mewn perygl cynyddol 

 
 

   

   ADNABOD CAMFANTEISIO'N RHYWIOL AR BLANT 
            Gall camfanteisio’n rhywiol ar blant gael ei gyflawni gan 

          unigolion, grwpiau neu gangiau, ac nid yw’n gysylltiedig â grwpiau 
mawr wedi’u trefnu yn unig, mae tystiolaeth y gall troseddwyr 
camfanteisio'n rhywiol ar blant ddod o amrywiaeth eang o gefndiroedd 
ethnig. Er bod y mwyafrif o droseddwyr yn ddynion, gall merched 
gamfanteisio'n rhywiol ar blant ac mae hynny'n digwydd.  Nid yw'r 
ffaith fod mwyafrif yr achosion o gamfanteisio rhywiol yn digwydd y tu 
hwnt i'r teulu yn golygu na all hynny ddigwydd o fewn y teulu. Mae 
Diogelu Cyd-destunol yn cydnabod y gall y perthnasoedd gwahanol y 
mae pobl ifanc yn eu ffurfio yn eu cymdogaethau, eu hysgolion a 
mannau ar-lein gynnwys trais a cham-drin. Dylai mannau cyhoeddus 
arddangos ymyraethau fframwaith diogelu e.e. canolfannau siopa a 
chanolfannau trafnidiaeth. Mae gan fusnesau cysylltiedig a'r rhai sy'n 
gweithredu yn economi'r nos rôl bwysig i'w chwarae o ran nodi a 
rhannu gwybodaeth i nodi plant diamddiffyn. 
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