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Pwrpas 

Nod y canllaw hwn yw 

 Amlinellu prosesau amddiffyn plant i ymarferwyr ac i ddarparu canllawiau ymarfer i gefnogi 
ymarferwyr sy'n gweithio â phlant a theuluoedd lle mae oedolion sy’n edrych ar ddelweddau 
o gam-drin plant yn rhywiol wedi effeithio arnynt - yn enwedig trwy gyfrwng y Rhyngrwyd;  

 Nodi egwyddorion allweddol i helpu wrth lunio asesiadau;  

 Gwella Cydweithio rhwng Asiantaethau 

 Ystyried rhai o oblygiadau’r ymarfer;  

 Rhoi trosolwg o'r negeseuon presennol a ddaw yn sgil ymchwil a thanategu gwybodaeth 
 

Yn y ddogfen hon cyfeirir at unrhyw oedolyn sydd wedi edrych ar ddelweddau o gam-drin plant yn 
rhywiol fel gwrywaidd. Cyfeirir at bartner y troseddwr fel benywaidd. Gwneir hynny er mwyn 
hwyluso’r broses ac i adlewyrchu ar y sefyllfa bresennol mai dynion yn bennaf sy’n cymryd rhan yn 
y math yma o ymddygiad. Mae merched yn cyflawni troseddau rhywiol yn erbyn plant, ond mae 
ymchwil a phrofiad presennol yn awgrymu mai bychan yw’r niferoedd hyn.  

Defnyddir geiriau neu ymadroddion amrywiol yn y ddogfen hon i ddisgrifio ymddygiad neu 
nodweddion o ryw a rhywioldeb orau (ee gwyredd rhywiol, deunydd gwyrdroëdig ar y Rhyngrwyd, 
pornograffi) ac ni fwriedir iddynt gynrychioli unrhyw werth neu farn moesol. Cymerir gofal i geisio 
defnyddio mynegiadau addas sy'n debygol o fod yn ddealladwy i bawb, ond mae’n anochel bod 
modd eu dehongli mewn sawl ffordd.  

Prif ffocws y ddogfen yw oedolion sy’n troseddu. Mae angen ymdrin ag anghenion y bobl ifanc 
hynny sy’n dangos ymddygiad rhywiol niweidiol, ac integreiddio eu anghenion â’u hymddygiad 
niweidiol. 

Fel gydag unrhyw asesiad amddiffyn plant arall, mae'n rhaid i'r ymarferydd ddefnyddio’r holl offer 
yn y fframwaith asesu a pheidio â dibynnu ar un ffynhonnell o dystiolaeth yn unig ar risg. 

Sgôp 
Mae ymarferwyr yn y maes Gofal Cymdeithasol a Chyfiawnder Troseddol yn wynebu ceisiadau 
cynyddol am asesiad o’r risg a berir unigolion wedi eu dal â delweddau o gam-drin plant yn rhywiol 
yn eu meddiant, naill ai ar ffurf copi caled (lluniau, fideos, tapiau sain), a / neu'n fwy cyffredin 
heddiw ar ffurf ddigidol (ee delweddau wedi eu llwytho i lawr o’r Rhyngrwyd ar y cyfrifiadur, CD-
ROMs, lluniau wedi'u sganio, camera digidol ac ati). 

Y cwestiwn allweddol i ymarferwyr: Ydi’r math hwn o droseddwr yn debygol o gyflawni / wedi 
cyflawni’n barod unrhyw droseddau rhywiol gyda phlentyn neu blant? 

Mae'r protocol hwn yn edrych ar y broses asesu ynghylch y mater hwn 

Cyfrifoldebau 
 
Mae’n gyfrifoldeb ar ymarferwyr aml-asiantaethau i gydweithio i sicrhau'r canlyniadau gorau i blant 
a phobl ifanc 
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Talfyriadau 
 
AP - Amddiffyn Plant  
PMA – Plentyn mewn Angen 
 
Cydraddoldeb 
 
Mae’n rhaid gweithredu’r Polisi Cydraddoldeb i sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu ar sail hil, 
ethnigrwydd, anabledd, oed, rhyw, tueddiad rhywiol, crefydd a chred, iaith na hawliau dynol.  
 
Dogfennau Perthnasol: 
 
Canllaw Fframwaith Asesu - atodiad 2 
Canllaw Ased – atodiad 3 
Canllaw System Asesu Troseddwyr (OASys) – atodiad 4 
 
Deddf Plant 1989 – Adran 17  
 
Deddf Plant 1989 – Adran 47  
 
Trefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan  
 
Deddf Cyhoeddiadau Anllad 1959  
 
Deddf Amddiffyn Plant 1978  
 
Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988 Adran 160  
 
Deddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llys 2000  

Deddf Troseddau Rhywiol 2003 Adran 15: Cyfarfod plentyn ar ôl eu hambaratoi yn rhywiol              
Deddf Troseddau Rhywiol 2003 Adran 48: Achosi neu annog puteindra plant neu bornograffi 

Deddf Troseddau Rhywiol 2003 Adran 49: Rheoli plentyn sy'n butain neu blentyn sy'n ymwneud â 
phornograffi  

Deddf Troseddau Rhywiol 2003 Adran 50: Trefnu neu hwyluso puteindra plant neu bornograffi  

Mae'r Ddeddf Troseddau Rhywiol 2003 yn cynnwys nifer o droseddau sy’n ymwneud â cham-
drin plant ar-lein. 

O dan y Ddeddf, mae'n drosedd i dynnu, gwneud, caniatáu i rhywun dynnu, dosbarthu, dangos, 
meddu gyda'r bwriad o ddosbarthu neu hysbysebu lluniau anweddus o blant o dan 18 oed. Mae’r 
drosedd hon yn amherthnasol i bartïon sy’n briod neu'n byw â'i gilydd, bod caniatâd wedi’i roi a bod 
neb arall yn ymddangos yn y llun. 

Mae'r Ddeddf yn cynnwys cyfres o droseddau newydd sy’n ymwneud â phuteindra a phornograffi 
plant gan gynnwys achosi neu annog plentyn i gymryd rhan mewn puteindra neu bornograffi mewn 
unrhyw ran o'r byd, rheoli plentyn sy'n ymwneud â phuteindra neu bornograffi a threfnu neu 
hwyluso pornograffi plant. 

Mae yna hefyd drefniadau newydd mewn perthynas â rheoli troseddwyr sy'n peri risg o niwed 
rhywiol, gan gynnwys Gorchymyn Risg o Niwed Rhywiol a Gorchymyn Atal Troseddau Rhywiol. 
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Diffiniadau o ddelweddau o gam-drin plant yn rhywiol 

Mae sawl disgrifiad o’r hyn a ystyrir  yn ddelweddau o gam-drin plant yn rhywiol, ond mae disgrifiad 
gymharol gyflawn wedi’i nodi yn ‘People Like Us’ (Utting 1997) 

"Child pornography ranges from posed photographs of naked and semi-naked children, through 
more explicit shots of their genitalia thumbed apart to still, film and video recording of oral, vaginal 
and anal sex. Frequently the children are required to urinate on adults or each other. Almost 
invariably they are coated with semen when their abuser ejaculates over them. Occasionally they 
are photographed having sex with an animal." 

Mae (Taylor et al, 2001) wedi llunio dadansoddiad disgrifiadol defnyddiol sy'n nodi 10 lefel o 
ddifrifoldeb ar gyfer delweddau o gam-drin plant ar y Rhyngrwyd sy’n seiliedig ar gronfa ddata 
prosiect ymchwil COPINE (Rhwydweithiau Gwybodaeth Atal Pedoffiliaid Yn Ewrop). O fewn y DU 
mae’r system adnabod wedi’i gwtogi i system â phum lefel o ddifrifoldeb, sydd bellach yn cael ei 
gydnabod gan yr heddlu a’r llysoedd fel sail ar gyfer dedfrydu. 

Teipoleg wedi’i fabwysiadu gan y Llys 

Lefel 1: Delweddau o blant yn gwneud ystumiau erotig ond heb unrhyw weithgarwch rhywiol.  
Lefel 2: Gweithgarwch rhywiol rhwng plant neu fastyrbio unigol.  
Lefel 3: Gweithgaredd rhywiol heb fod yn dreiddiol sy'n cynnwys oedolyn.  
Lefel 4: Gweithgaredd rhywiol dreiddiol gydag oedolyn. 
Lefel 5: Sadistiaeth neu fwystfileiddiwch. 

Dylid nodi hyd yma, nad oes unrhyw dystiolaeth uniongyrchol o ymchwil yn cysylltu'r "lefel" neu’n 
wir maint y deunydd a edrychir arno gyda’r risg o’r oedolyn yn cyflawni trosedd cyswllt yn y dyfodol. 

Corff y Polisi / Gweithdrefn: 
 
1.0. Proses Atgyfeirio 
 
1.1. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd Heddlu Gogledd Cymru yn gwneud atgyfeiriau sy’n 

berthnasol i’r plant lle mae rhiant / oedolyn yn eu cartref yn cael eu harchwilio o wylio / bod 
delweddau anweddus o blant yn eu meddiant. Bydd Heddlu Gogledd Cymru yn defnyddio’r 
Matrics Asesu Risg i’w helpu i benderfynu. Dylai Heddlu Gogledd Cymru hefyd ystyried 
derbyn cymorth gan llinell gymorth ‘Stop it now’ neu roi gwybodaeth i'r teulu.  

 
1.2. Mae’n rhaid i asiantaethau partner sydd eisoes yn rhan o'r achos sicrhau bod atgyfeiriad 

wedi’i wneud â'r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd. 
 
1.3. Mae'n hanfodol drwy gydol y gwaith a wneir yn y maes hwn, bod pob asiantaeth yn 

cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth ac yn rhannu gwybodaeth. 
 
2.0. Canllawiau ar gyfer Gwasanaethau Plant a Theuluoedd pan fo amheuaeth o gam-drin 
Plant ar y Rhyngrwyd 
 
2.1. Dylid darllen y canllaw ochr yn ochr â Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 

2.2. Mae’n rhaid asesu pob achos ar ei rinweddau unigol ac er bod pob achos yn unigryw mae’n 
rhaid cael man cychwyn. Isod mae rhai canllawiau i'w hystyried wrth ymgynghori â'ch 
rheolwr atebol mewn perthynas â'r achos yr ydych yn gweithio arno. 
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2.3. Mae rhagdybiaeth yn aml bod atgyfeiriad i'r Gwasanaethau Plant ynghylch asesu plant sy'n 
byw mewn cartref (neu sydd mewn cysylltiad) ag oedolyn sydd wedi bod yn edrych ar 
ddelweddau o gam-drin plant yn rhywiol, yn sicr o gychwyn Ymholiad Adran 47. 

DS. Sylwer: pan fydd cyfrifiadur neu offer arall wedi eu hatafaelu gan yr Heddlu gall gymryd 
sawl mis i ddadansoddi’r cynnwys ac ni wyddir y canlyniadau o fewn 35 diwrnod ar gyfer 
Asesiad Craidd. 

3.0. Asesiad Cychwynnol / Archwiliad A47 

3.1. Ar ôl cychwyn Archwiliad Adran 47, mae’n hanfodol trefnu Cyfarfod Strategaeth er mwyn 
llunio'r asesiad. Rhaid i’r Cyfarfod Strategaeth ystyried: 

 Yr holl blant yn y cartref; 

 Y plant o fewn rhwydweithiau teuluol a chymdeithasol estynedig y bydd y troseddwr 
honedig yn dod i gysylltiad â nhw; 

 Unrhyw gysylltiad sydd gan y tramgwyddwr honedig â phlant a phobl ifanc yn eu gwaith 
neu weithgareddau gwirfoddol (os felly cyfeiriwch at y Cydlynydd AP); 

 Diogelwch y plant sy’n ymddangos yn y delweddau a ddaethpwyd o hyd iddynt. 

3.2. Dylai’r Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Heddlu weithio a gwneud pob ymchwiliad ar y cyd 
lle bynnag y bo'n bosibl. Yn y cyfarfod strategaeth rhaid i bob gweithiwr proffesiynol fod 
yn bresennol 

3.3. Fel arfer bydd ymchwiliad yr heddlu yn faith(ee oherwydd yr amser sydd ei angen i edrych 
ar y ffeiliau ar y gyriant caled) ac efallai na fydd yn cynnwys erlyniad ar y diwedd. 

3.4. Bydd rhai ffactorau allweddol yn penderfynu yn y lle cyntaf ar y risg o Niwed Sylweddol: 

 Hanes blaenorol (Gwasanaethau Plant yn ymwybodol o gamdriniaeth neu 
esgeulustod); 

 Hanes o gam-drin plant yn y gorffennol; 

 Delweddau o blant ei hun; 

 Mae'r Asesiad Cychwynnol o allu’r partner i amddiffyn y plentyn/plant yn dangos y bydd 
lles y plant yn debygol o gael ei gyfaddawdu’n sylweddol; 

 Diffyg cydweithrediad; 

 Deall pryderon ynglŷn â’r siawns fod plentyn eu hunain mewn perygl; 

 Ffactorau risg sy’n ymwneud â chamdriniaeth neu esgeulustod yn bresennol; 

 Yn hysbys fod troseddu yn ffordd o fyw i’r oedolyn hwn. 

 Troseddwyr di-gyswllt yn fwy tebygol o gyflawni trosedd cyswllt. 

3.5. Os ydi unrhyw un o'r ffactorau risg a restrwyd uchod yn bresennol, mae'n rhaid i'r cyfarfod 
ystyried os dylid gofyn i'r troseddwr honedig adael y cartref yn ystod yr asesiad, neu os na 
fydd hynny’n cael ei wneud, sut y rheolir y risgiau, gan gynnwys y defnydd o gytundeb 
ysgrifenedig. 
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(Gweler waith Turnell & Essex, a allai fod yn ddefnyddiol i fynd i fwy o fanylder ar y maes 
hwn) 

3.6. Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn bosibl i leihau'r risgiau ac aduno’r teulu ar ôl Asesiad 
Cychwynnol neu Gynhadledd Gychwynnol ar Amddiffyn Plant (gyda Chynllun Amddiffyn 
Plant). Mae cytundeb ysgrifenedig yn hanfodol er mwyn mynd i’r afael â materion fel 
cyswllt dan oruchwyliaeth, mynediad i ystafelloedd plant, cysgu drosodd ayb 

3.7. O bosib mae pobl sy’n edrych ar y delweddau hyn yn gwneud hynny am fod ganddynt 
ddiddordeb rhywiol mewn plant. Maent eisoes wedi gweithredu ar y diddordeb rhywiol 
hwnnw drwy edrych ar blant sy’n cael eu cam-drin. Bydd rhai yn mynd ymlaen eu hunain i 
gam-drin, tra na fydd eraill, ond rhaid asesu pob sefyllfa’n ofalus. Rhaid rhoi trefniadau 
diogelu yn eu lle ar ddechrau’r gwaith nes bod modd penderfynu os yw’r plant yn ddiogel 
neu beidio – ac nid y ffordd arall. 

3.8. Yr arfer gorau yw cynnal Asesiad Cychwynnol / Ymholiad A47 ar y diwrnod y caiff yr 
unigolyn dan amheuaeth ei arestio neu y gwneir atgyfeiriad. 

3.9. Pan mae plant a phartner, y flaenoriaeth gyntaf yw gwneud asesiad ar y partner. 

3.10. Os yn bosib, un o'r camau cyntaf y dylid ei wneud yw cynnal cyfweliad â'r camdriniwr 
honedig, ond dim ond ar ôl cyfweld y partner. 

3.11. Dylid trefnu Cynhadledd Amddiffyn Plant pan fo'r troseddwr honedig yn byw gyda phlentyn 
neu blant, neu gyda chyswllt rheolaidd â phlentyn neu blant, - oni bai bod ffactorau 
arwyddocaol wedi eu nodi’n erbyn y weithred hynny. 

3.12. Bydd angen gwneud asesiad mwy trylwyr i ddilyn a bydd hynny’n cymryd amser. Ni ddylai'r 
achosion hyn aros am ganlyniad ymchwiliad yr heddlu cyn cymryd camau diogelu cadarn. 

4.0. Canlyniad Archwiliad A47 

4.1 Bydd Archwiliad Adran 47 (Ymholiad Amddiffyn Plant) yn arwain at un o bedwar canlyniad 
posibl: 

1. Cadarnhau’r pryderon Amddiffyn Plant ac os yw’r plentyn yn cael ei ystyried / plant yn 
cael eu hystyried o fod mewn perygl parhaus o Niwed Sylweddol.  

2. Cadarnhau’r pryderon Amddiffyn Plant, ond bod y plentyn ddim yn cael ei ystyried  o fod 
mewn perygl parhaus o Niwed Sylweddol.  

3. Ddim yn cadarnhau’r pryderon Amddiffyn Plant ond  bod ymholiadau wedi datgelu fod  y 
Plentyn Mewn Angen a bod angen gwasanaethau ar gyfer yr anghenion hyn.  

4. Ddim yn cadarnhau’r pryderon Amddiffyn Plant a bod ymholiadau wedi datgelu nad oes  
angen gwasanaethau Plant Mewn Angen.  

4.2. Mewn achosion lle cadarnheir pryderon amddiffyn plant a bod y plant mewn perygl 
parhaus, bydd y gweithiwr cymdeithasol angen trefnu cynhadledd achos cychwynnol. Bydd 
y gweithiwr cymdeithasol yn cwblhau adroddiad y gynhadledd achos cychwynnol. Bydd 
asiantaethau partner angen cwblhau adroddiadau ar gyfer y gynhadledd.  

4.3. Mewn achosion lle cadarnheir pryderon amddiffyn plant ond mai’r penderfyniad yn y 
gynhadledd yw nad yw’r plentyn yn cael ei ystyried i fod mewn perygl o niwed sylweddol a 
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bod cymorth yn cael ei ddarparu trwy gynllunio trefniadau PMA (dyma lle mae'r troseddwr 
yn bwrw dedfryd yn y Carchar) yna mae’n rhaid cwblhau proses gynllunio ac asesu i 
sicrhau bod trefniadau priodol yn eu lle pan fydd y troseddwr yn cael ei ryddhau. Efallai y 
bydd angen cyflwyno’r achos  yn ôl i’r gynhadledd cyn rhyddhau'r troseddwr.   

5.0. Ymweliad Datgelu 

5.1. Un o benderfyniadau’r cyfarfod canlyniadau'r strategaeth yw bod ymweliad datgeliad yn 
cael ei wneud gan y gweithiwr cymdeithasol ynglŷn â’r drosedd / troseddau yn y gorffennol / 
gwybodaeth a gyflwynir / a gyflawnodd un o'r oedolion yn y cartref. Mewn rhai achosion, 
mae'n bwysig i aelodau perthnasol eraill o’r teulu fod yn bresennol (ee neiniau a theidiau) 
fel rhan o'r gwaith asesu yn y dyfodol yn cynnwys aelodau o'r teulu a all roi cymorth i 
amddiffyn y plant.  

6.0. Cynhadledd Amddiffyn Plant / Cyfarfod Grŵp Craidd Cychwynnol 

6.1. Bydd pob aml asiantaeth perthnasol yn mynychu’r gynhadledd amddiffyn plant gychwynnol, 
ac os mai’r penderfyniad yw cynnwys enw'r plentyn ar y gofrestr amddiffyn plant yna llunir 
cynllun amddiffyn plant amlinellol yn y gynhadledd.  

6.2. Dylai amlinelliad o’r Cynllun Amddiffyn Plant:  

 nodi ffactorau sy'n gysylltiedig â'r tebygolrwydd i'r plentyn ddioddef Niwed Sylweddol a'r 
ffyrdd y gellir diogelu’r plentyn trwy gynllun rhyng-asiantaethol yn seiliedig ar y 
canfyddiadau presennol o’r asesiad, gan gynnwys gwybodaeth a gedwir gan 
asiantaethau ar unrhyw gysylltiad blaenorol â'r plentyn a'r teulu  

 nodi pwy fydd yn gweithio ar Asesiad Craidd yr aml-asiantaeth 

 canfod a oes angen unrhyw asesiadau arbenigol i wneud penderfyniadau pellach ar sut 
i ddiogelu plentyn, gan gynnwys cymorth mabwysiadu  

 sefydlu nodau ac amcanion tymor byr a thymor hir sy'n gysylltiedig ag atal y plentyn 
rhag dioddef niwed neu ailadrodd y niwed a ddioddefir, cwrdd ag anghenion 
datblygiadol y plentyn a hybu lles y plentyn, gan gynnwys cyswllt ag aelodau o'r teulu 

 sefydlu cyfrifoldeb am gamau gweithredu - gan gynnwys camau gan aelodau'r teulu - a 
phenderfynu ar amserlenni  

 amlinellu sut y bydd cynnydd yn cael ei fonitro a’i werthuso yn erbyn y canlyniadau 
arfaethedig a amlinellir yn y cynllun 

 i fod yn glir ynghylch pa weithiwr proffesiynol sy'n gyfrifol am sicrhau bod y newidiadau 
angenrheidiol wedi digwydd, a pha gamau fydd yn cael eu cymryd, gan bwy, a phan 
nad ydynt wedi cael eu cymryd 

 atgyfeirio at gwrs amddiffyn rhianta Lucy Faithfull   

6.3. Yn y grŵp craidd cychwynnol, bydd y cynllun amddiffyn plant amlinellol yn cael ei ddatblygu 
ymhellach. Cytunir ar aelodaeth y Grŵp Craidd yn y Gynhadledd Amddiffyn Plant 
Cychwynnol, a bydd yn cynnwys y Prif Weithiwr Cymdeithasol sy'n cadeirio'r Grŵp Craidd, 
y plentyn lle bynnag fo hynny'n briodol, rhieni, gofalwyr neu aelodau arwyddocaol eraill o’r 
teulu fel y bo'n briodol a gweithwyr proffesiynol sydd â chysylltiad uniongyrchol â’r teulu. 
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6.4. Er mai’r Gweithiwr Cymdeithasol Arweiniol sydd â phrif gyfrifoldeb am lunio a gweithredu'r 
Cynllun Amddiffyn Plant, mae pob aelod o'r Grŵp Craidd yn gyfrifol ar y cyd am gyflawni’r 
tasgau hyn, gan ganolbwyntio ar y Cynllun yn ôl yr angen a monitro cynnydd yn erbyn y 
canlyniadau arfaethedig a nodir yn y Cynllun. 

6.5. Felly, mae'n bwysig bod asiantaethau sy'n cymryd rhan, ac yn arbennig aelodau'r Grŵp 
Craidd, yn sicrhau bod presenoldeb da mewn Grwpiau Craidd fel bod y cyfrifoldeb hwn ar y 
cyd ar gyfer y Cynllun Amddiffyn Plant yn effeithiol ac yn ystyrlon. Dylai asiantaethau 
sicrhau bod aelodau o'r Grŵp Craidd yn ymgymryd â'u rolau a'u cyfrifoldebau yn effeithiol 
yn unol â'r Cynllun Amddiffyn Plant y cytunwyd arno 

7.0. Asesiad Craidd 

7.1. Yn y cyfarfod grŵp craidd, bydd y gweithiwr cymdeithasol yn nodi'r amserlen ar gyfer 
cwblhau'r ddogfen asesiad craidd. Bydd asiantaethau partner hefyd yn gyfrifol am 
gwblhau'r asesiad. Mae'n bwysig bod asiantaethau partner yn rhannu unrhyw asesiadau 
blaenorol a gwblhawyd ee adroddiad cyn-dedfrydu, ar y teulu  

7.2. Ochr yn ochr â'r ddogfen asesu craidd sydd angen ei chwblhau o fewn amserlenni statudol, 
bydd angen i'r grŵp craidd gytuno ar amserlenni ar gyfer Asesiad o Ddarpar Ofalwyr 
Amddiffynnol 

7.3. Erbyn y gynhadledd adolygu gyntaf disgwylir fod y dogfennau a'r asesiadau canlynol wedi 
eu cwblhau:  

 Asesiad craidd aml-asiantaeth  
 Asesiad o ddarpar ofalwyr amddiffynnol  
 Hefyd, dylid adnabod unrhyw asesiadau gan arbenigwyr erbyn y gynhadledd 

adolygu cyntaf 

7.4. Mae'n bwysig fod ymarferwyr yn derbyn yr wybodaeth ganlynol cyn gynted â phosib gan yr 
heddlu ac o ymholiadau eu hunain. 

 Unrhyw wybodaeth am natur y delweddau (Lefelau 1-5) - oedran neu ryw y plant? 

 Beth sy'n hysbys am ffynhonnell y delweddau - safle fasnachol, delweddau cartref, 
byrddau newyddion neu ystafelloedd sgwrsio? A oes tystiolaeth o fasnachu? 

 Pa ddeunydd ychwanegol a ddarganfuwyd yn yr eiddo pan gafodd gyriant caled y 
cyfrifiadur ei gario oddi yno? ee disgiau, fideos, delweddau wedi eu hargraffu, deunydd 
ysgrifenedig? Oedden nhw wedi eu cuddio? 

 Pa dechnoleg arall a oedd yn bresennol yn y cartref ee gwe-gamera, camera digidol, 
camera fideo, X-Box? 

 Os nad oes unrhyw blant yn byw yn y cartref, a oedd teganau neu wrthrychau sy'n 
berthnasol i blant yn bresennol? 

 A oes unrhyw arwydd bod plant yn bresennol pan oedd o’n edrych ar y deunydd neu 
fod y deunydd yn cynnwys plant neu oedolion sy’n hysbys i'r tramgwyddwr honedig? 

 A oes tystiolaeth o ddefnydd trwm o alcohol trwm neu gyffuriau diluddiannu ee canabis? 
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 A oedd pornograffi oedolion yn bresennol yn ogystal â delweddau cam-drin plant? (Gall 
y deunydd pornograffi oedolion fod yn gyfreithlon neu’n anghyfreithlon, ond mae'n 
debygol o fod yn berthnasol i'r asesiad); 

 Sut mae'r troseddwr honedig yn cyflwyno ei hun yn y lle cyntaf? (Os yn bosibl, 
archwiliwch gefndir y troseddwyr honedig ee partneriaid blaenorol a phlant, 
digwyddiadau pwysig mewn bywyd); 

 A oes unrhyw ymrwymiad proffesiynol perthnasol blaenorol yn hysbys? 

 A oes unrhyw dystiolaeth o ymddygiad obsesiynol / cymhellol yn y troseddwyr honedig? 

 A oes hanes o gam-drin yn y cartref? 

 Sut mae'r partner sydd heb droseddu yn ymateb i'r sefyllfa yn y lle cyntaf? 

 Sut mae plant y cartref yn cyflwyno eu hunain ac yn ymateb i'r sefyllfa? 

 Pwy yw'r grŵp ehangach o bobl arwyddocaol ym mywydau’r plant? 

 A oes unrhyw arwyddion cychwynnol o gamdriniaeth neu esgeulustod? 

 A oes unrhyw hanes troseddol blaenorol? 

 A oes gan asiantaethau eraill unrhyw bryderon? 

 Beth yw'r ffactorau amddiffynnol yn y sefyllfa? 

 Beth yw nodweddion rheolweithiau teulu bob dydd, yn enwedig o ran arferion gofal 
personol ac amser gwely? 

 Pa gymorth cymdeithasol a chymunedol sydd ar gael i'r teulu? A ydynt yn ynysig yn 
gymdeithasol? 

 Pa gyswllt sydd gan y troseddwr honedig â phlant a phobl ifanc y tu hwnt i'w teulu 
agos? Ystyriwch y cysylltiad â'r teulu estynedig a'r gymuned leol; 

 A yw'r troseddwr honedig yn gweithio gyda phlant (gan gynnwys gwaith gwirfoddol)? Os 
felly, cyfeiriwch at y Cydlynydd AP. 

7.5. Bydd yr Asesiad Craidd yn casglu gwybodaeth o sawl ffynhonnell. Dylai’r Arweiniad ar 
adran asesiad o ofalwyr amddiffynol posib, adran cyfweliadau gyda phlant a ddaw i 
gysylltiad â'r tramgwyddwr honedig ac adran Cyfweld y tramgwyddwr honedig a'r 
partner roi modelau defnyddiol i hel gwybodaeth gan aelodau’r teulu. Ni fydd y cyfweliadau 
hyn yn digwydd o reidrwydd mewn trefn arbennig, ac mae'n debygol y bydd angen sawl 
sesiwn i ymdrin â'r holl gwestiynau a meysydd perthnasol ar gyfer unrhyw achos penodol. 

7.6. Ar ôl casglu'r wybodaeth o wahanol ffynonellau, edrychwch ar y deunydd sydd ar gael yn 
erbyn y dangosyddion yn Atodiad 1. Mae'r rhain yn darparu cyfres gynhwysfawr o 
ddangosyddion sy’n helpu i benderfynu p’un ai: 

 Fod rhiant / gofalwr sydd ddim yn cam-drin yn llai abl neu’n fwy nac abl i amddiffyn; 

 Fod perthynas y cwpl yn debygol o gynyddu neu leihau’r risg; 

 Fod y dulliau rhianta yn cynyddu neu leihau’r risg; 

http://coventryscb.proceduresonline.com/chapters/p_sg_ch_yp_view_img.html#guidance_assess_potentially
http://coventryscb.proceduresonline.com/chapters/p_sg_ch_yp_view_img.html#guidance_assess_potentially
http://coventryscb.proceduresonline.com/chapters/p_sg_ch_yp_view_img.html#interviews_with_ch
http://coventryscb.proceduresonline.com/chapters/p_sg_ch_yp_view_img.html#interviews_with_ch
http://coventryscb.proceduresonline.com/chapters/p_sg_ch_yp_view_img.html#interviewing_allaged
http://coventryscb.proceduresonline.com/chapters/p_sg_ch_yp_view_img.html#interviewing_allaged
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 Fod amgylchiadau’r plentyn neu blant yn cynyddu neu'n lleihau pa mor ddiamddiffyn 
ydynt. 

7.7. Bydd treigl amser a'r broses asesu ei hun yn effeithio ar ymateb rhiant. Rhan bwysig o'r 
broses asesu yw asesiad o'r gallu i newid. 

8.0. Asesiad Arbenigol  

8.1. Ar ddiwedd yr asesiad craidd gellir gwneud argymhelliad / argymhellion fod angen gwneud 
asesiad arbenigol / risg pellach. Dylid cynnal y drafodaeth mewn grŵp craidd ynglŷn â’r 
gweithiwr proffesiynol arweiniol i ymgymryd â’r asesiad arbenigol.  

8.2. Mewn rhai achosion, y gweithiwr proffesiynol arweiniol fydd y swyddog prawf neu weithiwr 
cymdeithasol. Rhaid gosod amserlen glir ar gyfer cwblhau'r asesiad arbenigol a rhaid ei 
gwblhau cyn yr ail gynhadledd er mwyn gallu adolygu’r achos (cyfnod 9 mis) 

8.3. Mewn achosion lle bo'r gweithiwr cymdeithasol / swyddog prawf yn arweinydd proffesiynol 
sy’n cwblhau asesiad arbenigol / risg gall y gweithiwr cymdeithasol / swyddog prawf ofyn 
am gymorth gan asiantaethau partner sydd ddim yn rhan o’r achos, ond yn gallu cynnig 
arweiniad. 

8.4. Mae tri cham sy'n gorgyffwrdd yn y broses asesu arbenigol 

a. Casglu gwybodaeth - defnyddio'r Fframwaith Asesu a'r modelau eraill a ddarperir yn y 
canllawiau hyn; 

b. Dadansoddi gwybodaeth – ac ystyried:  

o Difrifoldeb y niwed a wyddir amdano neu’r niwed y credir sy’n digwydd. 
Difrifoldeb yn cyfeirio at y math a maint o niwed sydd wedi bod, neu sy'n 
debygol o’i ddioddef a’r effaith ar y plentyn. Mae'n cymryd  patrwm o niwed yn y 
gorffennol i ystyriaeth (fel y bo'n berthnasol) i amcangyfrif difrifoldeb unrhyw 
niwed y credir y bydd yn digwydd yn y dyfodol; 

o Pa mor ddiamddiffyn yw'r plentyn i niwed. Diamddiffyn yn cyfeirio at 
ffactorau sy'n ymwneud ag oedran ac agweddau o ddatblygiad neu weithrediad 
plentyn neu berson ifanc, yn ogystal â'r cyfle am amlygiad pellach i niweidio neu 
i ddiogelu, a gallu rhieni i newid; 

o Y tebygolrwydd o niwed hysbys neu’r gred y bydd niwed yn cael ei 
ailadrodd, yn parhau neu’n mynd i ddigwydd. Tebygolrwydd yn cyfeirio at y 
ffactorau hynny sy'n cynyddu'r tebygolrwydd o niwed, fel patrymau o gam-drin 
neu esgeulustod at y plentyn neu blant eraill yn y teulu, ymlyniad ac ansawdd y 
berthynas, agweddau'r rhieni i niwed, a ffactorau cymhleth; 

o Y fath raddau o ddiogelwch ar gyfer y plentyn. Diogelwch yn cyfeirio at allu’r 
rhiant, aelodau eraill o'r teulu neu oedolion arwyddocaol i amddiffyn a gofalu, 
gallu'r plentyn ei hun i sicrhau diogelwch (yn dibynnu ar eu hoedran a’u 
datblygiad) a’r teulu wedi pellhau eu hunain oddi wrth cefnogaeth. Cryfderau yw 
nodweddion positif mewn perthnasau, sgiliau a phersonoliaeth. Ystyrir y 
nodweddion hyn wrth iddynt gefnogi, gwella neu ddatblygu gallu, cymhelliad neu 
gymhwysedd i amddiffyn.  
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c) Dyfarniad risg - llunio barn ar lefel y risg, ac a ddylai'r awdurdod lleol ymyrryd, a 
sut i ddiogelu a hybu lles plentyn yn y tymor canolig neu dymor hir, mae’r asesiad 
o’r broses risg angen penderfynu:  

Beth yw'r canlyniadau niwed i'r plentyn neu'r person ifanc? A yw'r canlyniadau 
niwed yn eithafol, difrifol neu’n peri pryder? A 

Beth yw'r ffactorau sy'n cynyddu ac yn gostwng y tebygolrwydd o niwed? Ydi’r 
tebygolrwydd o niwed yn debygol iawn, yn debygol, neu’n anhebygol? 

8.4. Bydd y dyfarniad angen dod i gasgliad lle nodir effaith debygol yr ymyriad arfaethedig ar y 
plentyn, eu teulu ac unigolion arwyddocaol eraill, gan gynnwys achosion gofal posibl. 

 
9.0. Canllawiau Arfer Da  
 
9.1. Mae'r adrannau canlynol yn ganllawiau arfer da mewn perthynas â'r canlynol:  
 

 Arweiniad ar asesu gofalwyr amddiffynnol posibl  
 Cyfweliad gyda Phlant mewn Cysylltiad â Throseddwyr Honedig 
 Cyfweld â'r troseddwr honedig a'r partner 
 Goblygiadau i’r Ymarferwyr 

 
 
10.0. Arweiniad ar Asesu Darpar Ofalwyr Amddiffynnol 

10.1. Tydi’r canllaw hwn ddim yn disodli'r Fframwaith Asesu. Mae'n cynnwys gwybodaeth 
ychwanegol, sy'n deillio o brofiad yr ymarferwr ac wrth iddynt ddysgu am achosion sy'n 
ymdrin â cham-drin ar y Rhyngrwyd. 

10.2. Bydd darganfod bod eu partner wedi bod yn edrych ar ddelweddau o gam-drin plant ar y 
rhyngrwyd, i lawer o bartneriaid, yn dod fel sioc ofnadwy. Mae'n ymateb naturiol wrth 
ddioddef o sioc seicolegol i wadu difrifoldeb yr ymddygiad er mwyn lleihau'r cyfrifoldeb neu 
hyd yn oed i beidio â chredu fod y cyfan wedi digwydd o gwbl. Mae gwadu rhywbeth yn 
fecanwaith amddiffyn sy'n eich gwarchod rhag ofn a thrawma aruthrol. Mae ymatebion fel 
"dim ond edrych ar bethau", "rhaid ei fod wedi dod ar draws y lluniau drwy ddamwain" neu 
"ni fyddai'n gwneud unrhyw beth i’w blant ei hun" yn ymatebion naturiol i sefyllfa hynod 
alaethus. Gellir cymhlethu gofid y partner o ganlyniad i'w phartner yn cael ei arestio - 
weithiau ar ôl i’r heddlu gyrchu’n oriau mân y bore a’i bod yn ofni’r canlyniadau; "Ydw i’n 
mynd i golli fy mhlant?" 

10.3. Efallai y bydd y partner yn mynd trwy broses debyg iawn i brofedigaeth, gyda chamau 
cydnabyddedig fel diffyg teimlad, gwadu, dicter ac iselder. 

10.4. Mae'n bwysig cofio bod ymateb cychwynnol pobl yn rhagfynegydd gwael o’u gallu i 
amddiffyn dros y tymor hir. 

10.5. Gall partneriaid dynnu eu dicter a’u dryswch allan ar weithwyr amddiffyn plant ac oni bai 
bod y camau cyntaf o gyswllt â phartneriaid yn cael ei drafod yn ofalus, gall hynny arwain at 
berthynas elyniaethus ac wrthwynebol iawn rhwng y partner a'r gwasanaethau diogelu 
statudol. Gall fod yn hynod o anodd torri allan ohono a gall atal y broses o gyflawni 
canlyniadau da i blant. 

10.6. Arddull yr ymyrraeth: 
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 Cychwyn o le mae hi, nid o le yr hoffech iddi fod; 

 Bod yn syml ac yn onest gyda hi; 

 Cydnabod nad ydio’n ddrwg i gyd. Roedd hi'n ei garu ac efallai yn dal i’w garu. Os yw 
pobl yn cyfeirio ato fel 'anghenfil' neu rywbeth tebyg, beth mae hynny'n ei ddweud 
amdani hi? 

 Derbyn ei bod hi efallai angen cynnal lefel benodol o wadu a lleihau effaith rhywbeth fel 
bod modd parhau’r berthynas gyda hi ac nid yw hynny o reidrwydd yn golygu ei bod hi’n 
llai amddiffynnol o’i phlant; 

 Pwysleiswch fod manteision sylweddol yn debygol o fod o weithio mewn partneriaeth ac 
yn sicrhau bod ei phlant yn cael eu hamddiffyn rhag niwed. Gadael iddi wybod bod 
gennym wybodaeth a dealltwriaeth y gallwn ei rannu er mwyn ei helpu hi a’i theulu 
mewn sefyllfa anodd iawn; 

 Canolbwyntiwch ar y mater o ddiogelu plant yn y teulu a pheidiwch â gadael i’ch 
agenda unigol ddylanwadu ar hynny. Mae’r syniad fod rhywun yn edrych ar ddelweddau  
o gam-drin plant yn rhywiol o bosib yn codi arswyd arnoch ac mae’n debyg y byddwch 
yn teimlo ffieidd-dod tuag atynt. 

10.7. Dylai'r cyfweliad cyntaf ganolbwyntio ar ddatblygu perthynas â gofalwr y plant a chydnabod 
y canlyniadau emosiynol ac ymarferol o arestio eu partner.  

10.8. Gellir darparu gwybodaeth am y broses sy'n debygol o ddigwydd. Dim ond ychydig iawn o 
wybodaeth y gall pobl mewn trallod  ei gymryd i mewn, a dim ond ychydig o sylw y gallent 
ei roi i unrhyw beth. Peidiwch byth â thanbrisio’r sioc llethol a ddaw i lawer o bartneriaid yn 
y lle cyntaf. 

10.9. Os yw'r teulu’n sefydlog a heb unrhyw hanes fforensig sylweddol, yna mae'n annhebygol y 
bydd y plant mewn unrhyw berygl yn y fan a’r lle o niwed sylweddol. Ffactorau a fyddai’n 
achos o bryder: 

 Bod gan y troseddwr euogfarn rhywiol blaenorol neu honiadau gredadwy o ymosodiad 
rhywiol; 

 Eu bod yn camddefnyddio sylweddau yn sylweddol ar hyn o bryd (o ganlyniad yn 
achosi euogfarnau troseddol, ymyrraeth feddygol neu bryderon am blant yr effeithir 
arnynt gan gamddefnyddio sylweddau); 

 Mae gan y troseddwr euogfarnau am drais nad yw'n rhywiol, byrgleriaeth yn y cartref 
neu’n dangos amlbwrpasedd troseddol sylweddol; 

 Hanes o gam-drin yn y cartref; 

 Teulu (presennol neu flaenorol) sy'n hysbys i'r gwasanaethau cymdeithasol - yn 
enwedig pryderon ynglŷn â hanes o esgeulustra neu gam-drin plant yn y cartref neu 
mewn teuluoedd blaenorol; 

 Troseddwr yn byw yn y cartref, ond nid ef yw tad y plant neu bartner y fam; 

 Cariad diweddar; 

 Mae gan y fam/gofalwr hanes o sawl partner / o fod mewn perthnasau ansefydlog; 
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 Mae gan y fam/gofalwr hanes o gam-driniaeth rhywiol ei hun, yn riant gwael neu hanes 
o fod mewn gofal; 

 Mae gan y gofalwr broblemau iechyd meddwl; 

 Mae gan y gofalwr anabledd dysgu; 

 Mae gan blant anabledd corfforol, anabledd dysgu, oedi datblygiadol neu broblemau 
cyfathrebu. 

10.10. Mewn cyfweliadau dilynol gellir llunio darlun mwy manwl: 

10.11. Cael gafael ar hanes manwl o gefndir 

 Sut wnaethon nhw gwrdd; 

 Ffrindiau / teulu / hobïau; 

 Materion ethnig, diwylliannol a chrefyddol; 

 Profiadau plentyndod eu hunain yn enwedig unrhyw hanes o gam-drin rhywiol a 
materion ymlyniad; 

 Sefyllfa ariannol a phwy sy’n rheoli’r arian; 

 Pŵer o fewn y berthynas; 

 Perthnasau tu allan i'r teulu; 

 Cyflogaeth ac oriau gwaith; 

 Amser a dreuliwyd ar y cyfrifiadur a gwybodaeth dechnegol o systemau cyfrifiadurol; 

 Unrhyw dystiolaeth ynglŷn â meithrin perthynas amhriodol. Rhaid delio â hyn yn ofalus. 
Yn y gorffennol, cyfeirwyd at unrhyw beth y byddai troseddwr yn ei wneud â dioddefwr 
posibl fel "meithrin perthynas amhriodol". Mae'r rhan fwyaf o achosion o gam-drin 
rhywiol yn digwydd o fewn perthnasoedd wedi eu meithrin a’u sefydlu ac mae'n bwysig 
peidio â gor-ddehongli ymddygiad a phenderfynu bod rhywbeth yn sinistr pan yr oll sy’n 
digwydd yw  rhyngweithio gymharol normal a diniwed rhwng gofalwr a phlentyn; 

 Ydi o  neu hi wedi colli diddordeb yn eu bywyd rhywiol neu’n peidio â chymryd rhan 
mewn sefyllfaoedd cymdeithasol? 

10.12. Tydi natur eu perthynasau rhywiol, fel "normal" neu "iawn" ddim yn ddigonol gan mae’n 
debyg fod yr hyn sy'n normal iddyn nhw ddim yn cael ei ystyried fel arfer diogel mewn tŷ 
gyda phlant ynddo ee bod yn rafinllyd (cyfnewid partner), pornograffi hygyrch a diffyg ffiniau 
priodol. Felly, byddai gwybodaeth am natur diddordebau a phrofiadau rhywiol o ran rhyw, 
oedran, amlder, arferion anarferol sydd mewn gwirionedd yn gallu bod yn niweidiol neu'n 
fychanol (ee rhyw sadomasocistaidd, ymrwymo anifeiliaid yn y weithred) i gyd yn helpu i 
gael yr wybodaeth berthnasol. 

10.13. Nodweddion allweddol o rianta amddiffynnol sy’n "ddigon da": 

 Yn deall ac yn derbyn yr hyn a wnaeth ei phartner, ei fod yn anghywir a'i fod yn codi 
pryderon cyfreithlon ar ran yr asiantaethau ynglŷn â diogelwch ei phlant, hyd yn oed os 
nad yw'n credu y byddai ei phartner yn eu niweidio nhw; 
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 Gyda hunan-barch da; 

 Gyda ffocws o reolaeth yn fewnol - yn credu bod hi’n gallu dylanwadu ar 
ddigwyddiadau; 

 Gallu rhoi ymlyniad priodol. Yn agos atoch ac yn gallu dangos emosiwn, gallu deall 
bydoedd mewnol y plant ac yn rhoi anghenion ei phlant cyn ei anghenion hi; 

 Gyda chymorth cymdeithasol da ac â rhywun y gellir ymddiried ynddynt y tu allan i'r 
teulu agos. Gyda rhwydwaith dda o ffrindiau a chysylltiad ag aelodau o'r teulu sy'n 
gwybod beth sydd wedi digwydd ac sy’n gallu cynnig cefnogaeth; 

 Ddim yn dibynnu’n ariannol neu'n seicolegol ar ei phartner ac yn gallu ystyried bywyd ar 
wahân iddo; 

 Yn cydweithio â’r asiantaethau diogelu plant ac yn gallu gweithio drwy deimladau 
negyddol sy’n codi o’r ffaith eu bod wedi ymyrryd ar ei bywyd ac nid yw'n cymryd safiad 

gwrthwynebus yn erbyn yr asiantaethau. 

 
11.0. Cyfweliad gyda Phlant mewn Cysylltiad â Throseddwr Honedig  
 

11.1. Ystyriwch os oes angen cyfweld â’r plant- dylid cytuno ar hynny yn y cyfarfod strategaeth a 
chyfarfodydd cynllunio dilynol. 

11.2. Ystyriwch beth fydd yn cael ei ddweud wrth y plant a phwy fydd yn gwneud hynny. 

 Dylid rhoi gwybodaeth i blant mewn modd sy'n briodol i'w hoedran ac y cytunwyd arno 
gyda'r gofalwr amddiffynnol ynglŷn â’r hyn sy'n digwydd, ac am rôl y gweithiwr 
cymdeithasol; 

 Efallai y bydd temtasiwn i osgoi trafod unrhyw beth â'r plentyn am ei fod yn ymddangos 
yn rhy anodd. Ni fydd hynny’n ddefnyddiol yn y tymor hir. Mae angen rhoi gwybod 
rhywbeth i blant, ond nid popeth wrth gwrs a thrwy roi rhywfaint  o wybodaeth i blant 
bydd cyfle i ddatgelu unrhyw ddigwyddiadau yn y gorffennol a / neu yn y dyfodol. Trwy 
beidio â chrybwyll unrhyw beth mae perygl y bydd y plant yn teimlo na allent siarad am 
y sefyllfa a bod rhaid iddynt gadw’n dawel. Efallai eu bod wedi drysu / yn bryderus bod 
rhywbeth yn mynd ymlaen ... “Dwi’n credu fy mod i mewn perygl o rywbeth, ond does 
neb yn dweud wrthai!" “Ydi dad wedi bod yn ddrwg?" “Ydw i wedi gwneud rhywbeth 
drwg?" 

 Mae'n rhaid i ni fod yn ofalus nad ydym yn adlewyrchu ymddygiad cyfrinachgar a 
thwyllodrus posibl oedolion gofalgar yn y sefyllfaoedd hyn. Mae cynllwynio i "gadw 
pethau’n dawel" yn arwain at deuluoedd i barhau â'r codau o gyfrinachedd. Gall hefyd 
arwain at weithwyr proffesiynol yn cael eu rhoi o dan bwysau i sicrhau fod popeth yn 
cael ei wirio â'r rhieni cyn siarad â’u plant; 

 Efallai bod rhaid i hynny gynnwys y rhesymau pam fod y sawl sy'n cyflawni trosedd yn 
gadael cartref am gyfnod; 

 Os oes cytundeb ysgrifenedig yn ei le, ystyriwch os oes angen dweud wrth y plentyn a 
rhoi gwybodaeth iddynt ynglŷn â beth i'w wneud os bydd y cytundeb yn cael ei dorri; 

 Efallai eu bod wedi bod yn bresennol yn ystod chwiliad yr heddlu gynnar yn y bore a’u 
bod yn bryderus iawn yn ei gylch; 
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 Efallai eu bod yn gwybod am "luniau anweddus" ar y Rhyngrwyd – a hwythau’n ifanc 
iawn. Gall hynny fod yn rhan o ddefnydd cyffredin o'r Rhyngrwyd gan blant a’i fod ddim 
yn gysylltiedig â'r oedolyn sy’n edrych ar ddelweddau o blant sy’n cael eu cam-drin yn 
rhywiol; 

 Mae deunyddiau generig priodol ar gael i helpu plant i fynegi eu dymuniadau a'u 
teimladau; yr hyn sy'n digwydd yn eu bywydau; os oes unrhyw beth yn eu poeni nhw; 
asesu eu gwybodaeth am gyffwrdd rhywun mewn modd diogel ac aniogel; asesu 
arwyddion o feithrin perthynas amhriodol neu niwed sylweddol; 

 Dylid arsylwi babanod a phlant ifanc iawn gyda'r darpar ofalwr amddiffynnol - a gyda'r 
troseddwr honedig os bydd y cyswllt yn parhau; 

 Dylid cynnig amser ar ben eu hunain ag ymarferwyr i blant hŷn a phobl ifanc; 

 Yn dibynnu ar oedran y plentyn, dylid canolbwyntio ar gynllunio diogelwch. 

 
12.0. Cyfweld â'r troseddwr honedig a'r partner 
 

12.1. Mae'n bwysig ystyried pwy yw'r person mwyaf priodol i’w gyfweld â’r troseddwr honedig. 
Mae arfer da yn awgrymu y dylai dau berson ymgymryd ag asesiadau o'r fath. Mae hyn yn 
sicrhau bod asesiadau yn parhau i fod yn canolbwyntio ar y plentyn ac yn lleihau'r risg ar 
gyfer y rhai sy’n cymryd rhan rhag cael eu paratoi gan y troseddwr honedig. Mae'n bwysig 
cofio na fydd gwybodaeth a gesglir yn cynnwys atebion gonest ac mae angen bod yn ofalus 
wrth wneud unrhyw ddadansoddiad wedi'i seilio ar dystiolaeth. Pan fo hynny ddim yn bosib, 
mae goruchwyliaeth yn bwysig i helpu wrth ddadansoddi’r wybodaeth a gasglwyd o’r 
asesiad. 

Mae amseriad pan fydd angen cynnal asesiadau yn bwysig yn ogystal â gofyn am gyngor 
ynglŷn â hynny mewn perthynas ag unrhyw achos. 

Gellir defnyddio rhai neu bob un o'r cwestiynau canlynol wrth gyfweld defnyddwyr honedig 
o ddelweddau o gam-drin plant. Gellir gofyn y cwestiynau â'r symbol hwn (Ø) hefyd a’i 
draws wirio â phartneriaid fel rhan o'r asesiad risg i blant yn y cartref. 

 Beth yw cyfanswm yr oriau y mae'r unigolyn yn ei dreulio ar-lein mewn unrhyw wythnos, 
a beth yw cyfran yr amser hwnnw a dreuliwyd mewn cysylltiad ag eraill sydd â 
diddordeb yn rhywiol mewn plant neu yn llawrlwytho delweddau? 

 Beth fu’r lefel o aflonyddwch yn gyffredinol yn eu bywydau o ganlyniad i fod ar-lein, yn 
enwedig mewn perthynas â gwaith neu berthynas gymdeithasol mewn bywyd go iawn? 

 Oes ganddynt lai o ddiddordeb (lle bo'n briodol) mewn rhyw gyda'u partner? 

 Ydynt wedi tynnu’n ôl yn emosiynol oddi wrth aelodau o'r teulu neu ffrindiau? 

 Beth yw rhwydweithiau cymdeithasol presennol y person a’u lefelau o gefnogaeth 
emosiynol? 

 Pa lefel o ynysiad cymdeithasol sy’n bresennol? 

 A oes diddordeb mawr mewn cael mynediad i'r Rhyngrwyd o'r fath fel  bod yna 
anawsterau parhaus ar ganolbwyntio? 
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 Faint o gyfryngau sy’n cael eu defnyddio ar y Rhyngrwyd (gwefannau, ystafelloedd 
sgwrsio, e-bost, grwpiau newyddion)? 

 Beth maen nhw'n ei wneud gyda phob un a pha lefel o bleser sy’n gysylltiedig â'r 
gweithgareddau hyn? 

 Pa lysenwau a ddefnyddir a beth maent yn ei olygu i'r person? 

 Sut y cedwir a threfnir y deunydd oddi ar y Rhyngrwyd (yn arbennig, sut y caiff ei storio, 
sut y caiff y ffeiliau eu labelu, pa newidiadau a wneir i enwau sydd ar ffeiliau yn barod)? 

 Faint o amser a dreulir oddi-ar-lein gyda’r deunydd a gesglir, naill ai’n golygu a threfnu, 
neu’n eu defnyddio i fastyrbio? 

 Ydi’r delweddau wedi'u cyfnewid ag unigolion eraill (sut y gwneir hynny, beth yw’r 
cyfanswm ac at ba ddiben y gwnaethpwyd hynny)? 

 Ydi’r delweddau wedi eu creu drwy sganio o luniau sy'n bodoli eisoes neu trwy gamera 
digidol? 

 A weithredwyd unrhyw ffantasïau gyda phlant go iawn (a allai fod o natur rywiol neu 
beidio)? 

 Oes unrhyw gyswllt wedi bod mewn bywyd go iawn â phobl (oedolion neu blant) sydd 
wedi cyfarfod ar-lein? 

 Pa lefel o ddiddordeb sydd o ran 'ail fyw' profiadau’r gorffennol? 

 Faint o amser a dreulir yn meddwl am eu profiad diweddaraf ar y Rhyngrwyd (sgwrs 
neu ddelwedd), neu’n cynllunio ar gyfer y nesaf? 

 A ydynt wedi cadw manylion o bobl eraill ar-lein ac yn adlewyrchu ar y manylion hyn? 

 A yw'r person yn cadw gwneud addewidion i roi'r gorau i fynd ar-lein ac yna’n eu torri? 

 A yw'r unigolyn yn cymryd risgiau o ran cael mynediad at ddeunydd (naill ai oherwydd 
eraill yn y tŷ neu yn yr un ystafell) neu drwy eu storio? 

 Ydi delweddau wedi eu llwytho i lawr tra bod y plant yn yr un ystafell neu’n yr ardal 
gyfagos? 

 Ydi'r delweddau wedi eu rhannu ag eraill oddi-ar-lein (cydweithwyr, plant)? 

 A oes ymdeimlad o gyffro wrth feddwl am fynd ar-lein, neu ymdeimlad o rwystredigaeth 
neu ddicter pan rwystrir nhw rhag gwneud hynny? 

 A yw'r person yn sgwrsio ag eraill am gyfarfyddiadau rhywiol go iawn neu trwy 
ddelweddau gyda phlant? 

 A oes hunan-gynrychiolaeth fel unigolion eraill (naill ai'r un fath, neu rhyw neu oedran 
arall)? 

 Pa ymdrechion a wneir i gysylltu â phlant drwy'r Rhyngrwyd? 

 Pa lefel o fastyrbio sy’n gysylltiedig â gweithgareddau ar-lein? 

 A yw'r mastyrbio’n digwydd ar-lein neu oddi-ar-lein? 
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 Beth yw’r cynnydd neu’r newid sydd wedi bod mewn gweithgareddau rhywiol ers cael 
mynediad i'r Rhyngrwyd? 

 Ydi’r unigolyn yn cymryd rhan mewn perthynas rywiol rhithwir gydag eraill (oedolion neu 
blant); 

 Oes newid wedi bod yn y mathau o destun neu ddelweddau a ddefnyddiwyd (oedran 
neu briodoleddau eraill y plentyn, y mathau o ddelweddau a’r lefel o erledigaeth ar 
rywun)? 

 Ydi delweddau eraill heb blant yn cynhyrfu’r person? 

 
13.0. Goblygiadau i’r Ymarferwyr 

13.1 Mae'n bwysig nad ydym yn gorliwio’r agweddau negyddol o fynegiant rhywiol ar y 
Rhyngrwyd, naill ai o ran maint neu lefel y mynegiant patholegol. Mae Cooper et al. (1999) 
wedi nodi nifer o agweddau cadarnhaol y gall y Rhyngrwyd ei chwarae mewn perthnasau 
rhywiol, yn cynnwys gostyngiad yn rôl y mae nodweddion corfforol yn ei chwarae yn y 
penderfyniad cychwynnol i fynd ar ôl perthynas. Fodd bynnag, yng nghyd-destun pobl sydd 
â diddordeb rhywiol mewn plant, gall y Rhyngrwyd chwarae rôl bwerus iawn wrth 
gyfiawnhau lefelau eithafol o ymgysylltu â deunydd sy'n seiliedig ar gam-drin plant yn 
rhywiol (Quayle et al., 2000). Mae'r berthynas rhwng cyfiawnhau cynhyrchu a  defnyddio 
delweddau o'r fath a pharatoi at drosedd cyswllt yn aneglur. 

13.2. Tydi modelau presennol o ymddygiad troseddol heb edrych ar y berthynas eto rhwng y 
troseddwr a'r Rhyngrwyd a sut y mae’r berthynas honno’n hwyluso ymddygiad rhywiol, ar-
lein ac oddi- ar-lein. Mae dadansoddiad o gyfweliadau gyda thair ar ddeg o ddynion yn 
euog o lawrlwytho pornograffi plant (Quayle a Taylor. 2002) yn awgrymu, er bod rhai 
troseddwyr yn defnyddio deunydd o'r fath yn lle cyflawni trosedd cyswllt, mae eraill yn 
mynegi dymuniad cryf i ymgysylltu yn gorfforol â phlentyn a bod pornograffi ar y Rhyngrwyd 
yn gweithredu fel print glas neu’n ysgogiad ar gyfer troseddu. Mae yna hefyd bosibilrwydd 
go iawn bod y Rhyngrwyd yn gallu newid troseddwyr a’u bod hwythau’n cyfrannu at newid 
mewn eraill, mewn perthynas i gredoau, gwerthoedd ac arddulliau gwybyddol. 

13.3. Mae'r cyfiawnhad bod y rhain yn droseddau heb ddioddefwyr, lle nad yw'r troseddwr wedi 
cymryd rhan mewn cyswllt rhywiol gwirioneddol gyda phlentyn (Taylor, Quayle & Holland 
2001), yn annilys gan fod y rhai sy'n eu defnyddio yn fodlon cymryd rhan mewn sefyllfa o 
gam-drin. 

13.4. Yr her i ymarferwyr yw ceisio deall y rôl y gall y Rhyngrwyd ei chwarae mewn ymddygiad 
troseddol, ac yn arbennig i gael mynediad at ac i ddosbarthu lluniau o blant sy’n cael eu 
cam-drin yn rhywiol. Er mwyn gwneud hynny, mae’n hanfodol ein bod yn deall sut y mae 
troseddwyr yn defnyddio'r Rhyngrwyd a bod gan ymarferwyr hyder yn yr asesiad. Hyd yn 
hyn, mae'r berthynas rhwng casglu deunydd pornograffi o blant a pharatoi at drosedd 
cyswllt yn parhau i fod yn aneglur. Nes fod ymarferwyr yn cynnwys cwestiynau am 
bornograffi a’r Rhyngrwyd yn eu hasesiad, sydd yn y pen draw yn creu gwaith ymchwil, 
ychydig iawn o obaith sydd o ddeall y maes cymhleth hwn. Bydd ymarferwyr yn parhau i 
wynebu problemau sy'n berthnasol i ryngwyneb o bobl ar y Rhyngrwyd, ac mae deall hynny 
yn ganolog i weithio â chleientiaid o'r fath 
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Y Broses hyd at yr ail gynhadledd adolygu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atgyfeiriad gan Heddlu GC/Asiantaeth 
Partner 

Wedi cwblhau Asesiad Cychwynnol -yn syth i 
archwiliad A47 – trafodaeth Strategaeth / cyfarfod 
Strategaeth - asiantaethau perthnasol angen bod yn 
bresennol 

Ymchwiliad ar y cyd â Heddlu Gogledd Cymru. Cofnodi 
canlyniad yr ymchwiliad yng Nghyfarfod Canlyniadau 
strategaeth a chytuno ar gamau gweithredu 

Plentyn mewn perygl o niwed 
sylweddol - penderfyniad i fynd i'r 
gynhadledd achos gychwynnol 

Plentyn heb 
gofrestru. Gellir 
rheoli’r broses trwy 
gynllunio PMA a’r 
broses adolygu. 
Amserlenni clir i 
gwblhau 
asesiadau Wedi cynnal Cynhadledd Achos cychwynnol - penderfyniad i 

gofrestru'r plentyn / plant. Cynllun Amddiffyn Plant amlinellol yn 
cael ei ddatblygu.  
Outline Child Protection Plan developed 

Cynnal grŵp craidd cyntaf - Cynllun AP manwl / tasgau dilynol 
i'w cwblhau: Asesiad Craidd- Asesiad Gofalwyr Amddiffynol  

Cynhadledd Adolygiad Amddiffyn Plant i’w gynnal- cyflwyno'r 
asesiad Craidd a chael diweddariad ar unrhyw asesiadau 
arbenigol  a nodwyd i'w cyflawni 

Bydd y cyfarfod grŵp craidd nesaf yn trafod pwy fydd yn gyfrifol am 
gwblhau'r asesiad arbenigol (os na chafodd ei wneud bob tro). Mewn 
rhai achosion - Swyddog Prawf / arweinydd TTI ar gyfer yr asesiad 
arbenigol / Gweithiwr Cymdeithasol mewn achosion eraill 
Asesiad arbenigol i gael ei gwblhau erbyn yr ail gynhadledd adolygu 

Wedi cynnal ail 
gynhadledd adolygu / wedi 
cyflwyno asesiad 
arbenigol 
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Y broses ar gyfer plant sy'n cael eu cadw ar y Gofrestr Amddiffyn Plant y tu hwnt i'r ail 
adolygiad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedi cynnal Ail Gynhadledd 
Adolygiad AP. Plentyn/plant i aros ar y 
gofrestr Amddiffyn Plant. 

Cyn yr ail gynhadledd adolygu dylai 
fod ystyriaeth o bosib wedi’i roi ynglŷn 
â'r angen i ddilyn  y broses PLO os 
nad oes cynnydd sylweddol wedi'i 
wneud gyda’r achos 

Risgiau wedi eu nodi yn yr asesiad 
arbenigol i hysbysu’r cynllun amddiffyn 
plant sydd wedi'i ddiweddaru.  

Cynnal Trydydd Cynhadledd Amddiffyn Plant 

Wedi gwneud cynnydd 
gyda’r cynllun AP. 
Penderfyniad yn y 
gynhadledd i ddad-
gofrestru’r plant. 
Gweithredu cynllun PMA 
Aml-asiantaeth. 

Heb wneud cynnydd mewn perthynas â'r cynllun 
AP- plant yn dal i fod mewn perygl o niwed 
sylweddol. Mewn perthynas â'r broses PLO, ac yn 
dilyn trafodaethau â rheolwyr a’r adran gyfreithiol, 
gwnaed benderfyniad i anfon llythyr cyn y cyfarfod 
ynglŷn ag achos cyfreithiol 
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Atodiad 1- Asesiad o'r gymhwysedd i Amddiffyn – Arwyddion Addawol ac Amheus  
 

Rhiant / gofalwr sydd ddim yn camdrin 

Bydd treigl amser a'r broses asesu ei hun yn effeithio ar ymateb rhiant. Mae gan y gweithiwr 
gyfrifoldeb i sicrhau bod y wybodaeth berthnasol ynglŷn â’r ymddygiad o droseddu’n rhywiol a 
cham-drin plant yn rhywiol ar gael i'r rhiant sydd ddim yn cam-drin. Rhan bwysig o'r broses asesu 
yw asesiad o'r gallu i newid. 

Llai abl i amddiffyn 

 Ymgais i gelu gwybodaeth wrth ddatgelu. Dan amheuaeth o gymryd rhan yn y 
gamdriniaeth; 

 Gwneud y digwyddiad yn llai o beth nag ydyw mewn gwirionedd neu or-symleiddio’r 
eglurhad o’r gamdriniaeth; 

 Gwadu bod risg posibl yn y dyfodol; 

 Diwahaniaeth o ran rhannu gwybodaeth am y camdriniaeth; 

 Heb ddweud wrth y teulu estynedig am y camdriniaeth; 

 Parhau i gythruddo'r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol naill ai'n gyhoeddus neu’n 
ddirgel; 

 Yn dibynnu’n emosiynol ac yn ariannol ar y sawl sy'n cyflawni’r trosedd; 

 Hanes o fod mewn perthynasau â phartneriaid sy'n cam-drin yn y gorffennol; 

 Yn elyniaethus ac yn gweld bai ar y dioddefwr, gan gynnwys anghrediniaeth y teulu 
estynedig o’r dioddefwr a pharhau i gadw mewn cysylltiad â'r troseddwr; 

 Methu dangos emosiwn i’r plant; 

 Yn meddwl gormod am anghenion ei hun a allai fod yn berthnasol i hanes ei hun o 
gamdriniaeth; 

 Hunan-barch isel; 

 Problemau iechyd meddwl megis seicosis, iselder cronig, anhwylderau bwyta sy'n golygu 
bod y rhiant methu bod yna i'r plentyn neu'n oeraidd at y plant; 

 Camddefnyddio sylweddau yn gyffuriau ac yn alcohol; 

 Problemau iechyd, anabledd neu broblemau cyfathrebu; 

 Defnyddio credoau crefyddol i beidio â gorfod cymryd cyfrifoldeb neu gwadu’r risgiau posibl 
yn y dyfodol. 

Yn fwy abl i amddiffyn 

 Wedi tynnu sylw at y pryder; 
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 Yn gwybod holl hanes a manylion y gamdriniaeth ac wedi rhoi eglurhad priodol i deulu / 
ffrindiau; 

 Cydweithio mewn partneriaeth â gweithwyr proffesiynol; 

 Cyd-weithio â gweithwyr proffesiynol, ond yn barod i gymryd cyfrifoldeb am weithredoedd; 

 Wedi deall y broses ‘meithrin perthynas amhriodol’; 

 Yn fodlon gofyn am gyngor; 

 Yn cymryd cyfrifoldeb am ganiatáu’r camdriniwr yn ôl i’r cartref; 

 Yn credu’r plentyn ac wedi bod yn gefnogol drwy gydol y broses ddatgelu a’r broses 
therapi, neu wedi dangos newid mewn cred ac agwedd dros amser, neu’n cydnabod 
teimladau amwys; 

 Perthynas dda gyda phlant; 

 Sgiliau rhianta 'digon da'. Y gallu i ddangos empathi â'r plentyn, ac fel arfer yn rhoi 
anghenion y plentyn gyntaf; 

 Personoliaeth gref - y gallu i weithredu'n annibynnol; 

 Y gallu i herio ymddygiad amheus troseddwyr yn y dyfodol; 

 Wedi datgelu hanes eu hunain o gamdriniaeth eisoes, ond wedi gwneud penderfyniad eu 
hunain gan gynnwys amddiffyn eu hunain; 

 Rhwydwaith o gefnogaeth parhaus gan deulu / ffrindiau a fydd yn darparu rhywfaint o 
wyliadwriaeth, rhannu gwybodaeth a hyrwyddo diogelwch plant; 

 Cadw apwyntiadau gydag asiantaethau perthnasol ee Ymwelydd Iechyd, Meddyg Teulu. 

Perthynas Cwpl 

Rhaid cyfweld y ddau oedolyn ar wahân a chyda'i gilydd. Rhaid i weithwyr ddangos sensitifrwydd i 
hil, cefndir diwylliannol a dosbarth. 

Risg wedi'i gynyddu os: 

 Oes cyd-gyfranogiad mewn cam-drin cyffuriau / alcohol, sadomasociaeth / trais; 

 Ydi’r troseddwr yn cymryd cyfrifoldeb am ofal personol / agos y plant; 

 Ydynt yn gwadu bod unrhyw broblemau gyda’r briodas; 

 Perthynas priodasol gwael; 

 Ydi pob partner yn 'gyfrinachol', dicter / pryderon nas leisiwyd; 

 Problem agosatrwydd / cysylltiadau rhywiol; 

 Hanes o drais yn y cartref; 

 Ydi’r ffordd o fyw yn ansefydlog - tystiolaeth o hynny trwy batrwm gwaith; 

 Cyfathrebu gwael - diffyg empathi rhwng partneriaid; 
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 Defnydd amlwg o bornograffi / awyrgylch 'rhywiol' yn y cartref.  

Perygl yn llai os (gan gynnwys ffactorau amddiffynnol): 

 Bydd pob partner wedi gofyn am help; 

 Trefnir y tasgau gofalu a chytunir ar reolau tŷ; 

 Oes tystiolaeth o’r gallu i drafod y camdriniaeth ac i beidio â gwneud y digwyddiad yn llai o 
beth nag ydyw  / gwadu’r gamdriniaeth; 

 Ydi’r cwpl yn 'Aeddfed', cefnogaeth dda gan deulu estynedig heb gydgynllwynio; 

 Oes anwyldeb priodol a chyswllt corfforol; 

 Yn gallu trafod materion rhywiol yn agored; 

 Ydynt wedi llunio ffiniau priodol ynghylch â siarad ac ymddygiad oedolion. 

Arddulliau rhianta 

Mwy o risg os: 

 Diffinir rôl anhyblyg; 

 Oes ynysiad cymdeithasol; 

 Fydd y troseddwr yn gwneud penderfyniadau a rheolau sy'n ymwneud ag aelodau o'r teulu.  

Llai o Berygl os: 

 Fydd plant yn ymwybodol o ffiniau, bod y ddau riant yn gwrando arnynt ac yn eu clywed; 

 Y gwneir defnydd priodol o’r gymuned; 

 Ydi’r teulu’n gweithio’n agored ac ar y cyd â gweithwyr proffesiynol ar y cynllun adsefydlu. 

Brodyr a chwiorydd 

Rhaid gwrando a siarad gyda phob plentyn ar wahân mewn lle preifat a diogel. Rhaid asesu eu 
hanghenion a’u gwendidau fel unigolion. 

Yn fwy diamddiffyn 

 Hanes o’r gamdriniaeth a dim ond datgelu’r canlyniadau yn rhannol a wneir a chaent eu 
cadw’n gyfrinach; 

 Yn destun o, neu wedi bod yn destun o’r Cynllun Amddiffyn Plant mewn unrhyw gategori; 

 Gweld dioddefwr yn 'ddrwg' neu'n 'ddifater' mewn ffyrdd eraill - dioddefwr / anghrediniaeth 
neu roi bai; 

 Heb oedolyn y gallent ymddiried ynddo/ynddi; 

 Cofnod addysgol gwael; 

 Problemau anabledd / cyfathrebu; 
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 Pryderon am esgeulustod posibl / cam-drin corfforol / methu ffynnu / niwed emosiynol. 

Risg uwch os: 

 Oes ganddynt bersonoliaeth sy’n rhy barod i gydymffurfio a ddim yn ymwthgar; 

 Teimlo fel aelod 'llai ffafriol' yn y teulu; 

 Cyswllt llygad gwael / hunan-ddelwedd gwael; 

 Teimlo gwahaniaethu yn eu herbyn oherwydd hil, diwylliant neu ddosbarth. 

Yn llai diamddiffyn  

 Yn ymwybodol o gam-drin a’r canlyniadau fel y bo’n briodol i’w hoedran; 

 Wedi eu cyfweld ac wedi cael amser i siarad ag oedolyn dibynadwy tu allan i'r teulu; 

 Deall natur 'therapi' a gynigir i ddioddefwyr; 

 Personoliaeth gref a phendant; 

 Rheolau teulu wedi’u sefydlu ynglŷn â phreifatrwydd, gofal personol ac ati; 

 Wedi trafod strategaethau amddiffyn / ataliol; 

 Addysg rhyw sy’n briodol i'w oedran. Gallu adnabod oedolion priodol a diogel a ellir 
ymddiried ynddyn nhw. 

Dylid hefyd ystyried y ffactorau uchod mewn perthynas â phlant mewn teulu estynedig neu 
blant sy'n ymwelwyr cyson â'r cartref. 

Dioddefwr neu dioddefwr posib 

Yn fwy diamddiffyn 

 Rhiant sydd ddim yn cam-drin yn ystyried y dioddefwr/dioddefwr posib fel 'gwrthwynebydd' 
neu’n rhoi bai arnynt mewn rhyw ffordd; 

 Yn parhau i ddangos ymddygiad hynod o rywiol (amhriodol i’w oedran); 

 Heb lawer o ffrindiau nac oedolyn y gellir ymddiried ynddo/ynddi neu deulu estynedig 
'diogel'; 

 Anabledd / anawsterau cyfathrebu; 

 Iechyd corfforol gwael; 

 Anawsterau dysgu a chyflawniad isel o ran addysg; 

 Hunan-ddelwedd gwael, cyswllt llygad gwael; 

 Iaith y corff  yn amhendant; 

 Sgôr Iechyd Meddwl yn dynodi iselder; 

 Yn gor-gydymffurfio; 
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 Cynnal neu'n ceisio cynnal perthynas ag unigolyn sy’n cam-drin; 

 Teimlo bod gwahaniaethu yn eu herbyn oherwydd hil, diwylliant, crefydd neu ddosbarth; 

 Methu mynegi teimladau sy'n ymwneud â cham-drin. 

Yn llai diamddiffyn (Ffactorau diogelu) 

 Perthynas gariadus a chadarn gyda rhiant sydd ddim yn cam-drin; 

 Wedi cymryd rhan mewn therapi ac mae’r teulu’n cefnogi hynny; 

 Wedi dysgu strategaethau 'ataliol' ac addysg rhyw sy’n briodol i oedran; 

 Profiad cadarnhaol o addysg a / neu weithgareddau diogel y tu allan i’r cartref; 

 Y gallu i fynegi dymuniadau a theimladau i oedolion y gellir ymddiried ynddynt; 

 Rheolau preifatrwydd a sefydlwyd yn fewnol; 

 Hunan-barch a hyder positif; 

 Gallu lleisio ansicrwydd at y camdriniwr. Dangos hynny drwy barodrwydd i wneud 
datganiad neu wedi hawlio iawndal; 

 Rhwydwaith o gyfeillgarwch positif a sefydlog gyda chyfoedion; 

 Yn destun o unrhyw gategori yn y Cynllun Amddiffyn Plant, neu wedi bod yn y gorffennol. 

Ffynhonnell: Morrison, T, Erooga, M. & Becket R.C. Troseddau Rhywiol yn Erbyn Plant 1994 
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AATTOODDIIAADD  22  --  FFFFRRAAMMWWAAIITTHH  AARR  GGYYFFEERR  AASSEESSUU  PPLLAANNTT  MMEEWWNN  AANNGGEENN  AA''UU  TTEEUULLUUOOEEDDDD  
 

1. Cyflwyniad  

Mae'r Fframwaith ar gyfer Asesu Plant mewn Angen a'u Teuluoedd (a amlinellir yn Ffigur 1) yn rhoi 
sail systematig i gasglu a dadansoddi gwybodaeth i gefnogi penderfyniadau proffesiynol ynghylch 
sut i helpu plant a theuluoedd er lles gorau'r plentyn. Dylai ymarferwyr ddefnyddio'r fframwaith i 
ennill dealltwriaeth o anghenion datblygiadol y plentyn; gallu'r rhieni neu'r rhai sy'n gofalu i ymateb 
yn briodol i'r anghenion hynny, gan gynnwys eu gallu i gadw'r plentyn yn ddiogel rhag niwed; ac 
effaith ffactorau teuluol ac amgylcheddol ehangach ar y rhieni a'r plentyn. Mae pob un o'r tair prif 
agwedd o’r fframwaith - anghenion datblygiadol y plentyn; gallu rhianta; a ffactorau teuluol ac 
amgylcheddol ehangach – wedi eu hamlinellu mewn mwy o fanylder ym Mlychau 1, 2 a 3 yn ôl y 
drefn hynny.  

Defnyddir y fframwaith ar gyfer asesu pob plentyn mewn angen, gan gynnwys y rheini lle mae 
pryderon bod plentyn yn dioddef o niwed sylweddol. Dylai'r broses o gymryd rhan mewn asesiad 
gael ei ystyried fel bod yn rhan o'r ystod o wasanaethau a gynigir i blant a theuluoedd. Dylai 
defnydd o'r fframwaith gynnig tystiolaeth i helpu, arwain a llunio barn am les a diogelwch plant o'r 
pwynt cyswllt cyntaf, a hynny thrwy brosesau o asesiadau craidd cychwynnol mwy manwl, yn unol 
â natur a maint anghenion y plentyn. Ni ddylid aros tan ddiwedd y broses asesu i ddarparu'r 
gwasanaethau priodol sydd eu hangen, ond dylid penderfynu arnynt yn unol â’r hyn sydd ei angen, 
a phryd, er mwyn hyrwyddo lles a diogelwch y plentyn.  

Dylai tystiolaeth am gynnydd datblygiadol y plant - a gallu’r rhieni i ymateb yn briodol i anghenion y 
plentyn o fewn y cyd-destun teuluol ac amgylcheddol ehangach – dynnu sylw at farn ynglŷn â:  

 Lles a diogelwch y plentyn; 

 P'un ai, ac os felly sut, i ddarparu cymorth i blant ac aelodau'r teulu; 

 Pa fath o ymyrraeth fydd yn golygu’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer y 
plentyn; 

 Beth yw’r canlyniadau a fwriedir o ganlyniad i’r ymyrraeth. 
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2. Dimensiynau o anghenion datblygiadol y plentyn  

Iechyd  

Yn cynnwys twf a datblygiad yn ogystal â lles corfforol a meddyliol. Rhaid ystyried effaith ffactorau 
genetig ac unrhyw amhariad ar y person. Mae'n cynnwys derbyn gofal iechyd priodol pan yn sâl, 
deiet digonol a maethlon, ymarfer corff, imiwneiddiadau ac apwyntiadau i wirio datblygiad pan fo 
hynny’n briodol, gofal deintyddol ac optegol, ac ar gyfer plant hŷn bydd cyngor a gwybodaeth 
briodol ar faterion sy'n cael effaith ar iechyd, gan gynnwys addysg rhyw a chamddefnyddio 
sylweddau.  
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Addysg  

Mae'n cynnwys yr holl feysydd o ddatblygiad gwybyddol plentyn sy'n dechrau o enedigaeth. Yn 
cynnwys cyfleoedd: ar gyfer chwarae a rhyngweithio gyda phlant eraill, i gael mynediad at lyfrau; i 
feithrin llu o sgiliau a diddordebau; i brofi llwyddiant a chyflawniad. Mae'n cynnwys oedolyn â 
diddordeb mewn gweithgareddau addysgol, cynnydd a chyflawniadau, ac sy'n cymryd man 
cychwyn y plentyn  ac unrhyw anghenion addysgol arbennig i ystyriaeth.  

Datblygiad Emosiynol ac Ymddygiadol  

Pryderon ynglŷn â pha mor briodol yw’r ymateb a geir yn nheimladau a gweithredoedd plentyn, i 
rieni a’r unigolion hynny sy'n gofalu yn y lle cyntaf ac ar gyfer eraill y tu hwnt i'r teulu wrth i'r plentyn 
fynd yn hŷn. Yn cynnwys natur ac ansawdd ymlyniadau cynnar, nodweddion o bersonoliaeth, 
addasu i newid, ymateb i straen a graddau o hunanreolaeth briodol.  

Hunaniaeth  

Yn ymwneud ag ymdeimlad cynyddol y plentyn fel person unigol a  gwerthfawr. Yn cynnwys barn y 
plentyn o’i hunan a’i allu/gallu, hunan ddelwedd a hunan-barch, a bod ag ymdeimlad cadarnhaol o 
unigoliaeth. Gall crefydd, hil, oedran, rhyw, rhywioldeb ac anabledd i gyd gyfrannu at hyn. 
Teimladau o berthyn a chael eu derbyn gan y teulu, y grŵp o gyfoedion a'r gymdeithas ehangach, 
gan gynnwys grwpiau diwylliannol eraill.  

Perthnasoedd teuluol a chymdeithasol  

Datblygu empathi a'r gallu i roi eich hun yn sefyllfa rhywun arall. Yn cynnwys perthynas sefydlog ac 
annwyl gyda rhieni neu ofalwyr, perthynas dda gyda brodyr a chwiorydd, pwysigrwydd cynyddol o 
gyfeillgarwch priodol o ran oedran gyda chyfoedion a phobl arwyddocaol eraill ym mywyd y plentyn 
ac ymateb y teulu i'r perthnasoedd hyn.  

Ymgyflwyniad Cymdeithasol  

Yn cynnwys dealltwriaeth cynyddol y plentyn o'r ffordd y mae ymddangosiad, ymddygiad, ac 
unrhyw amhariad yn cael ei ystyried gan y byd y tu allan a'r argraff sy'n cael ei greu. Yn cynnwys 
gwisgo’n briodol ar gyfer oedran, rhyw, diwylliant a chrefydd; glendid a hylendid personol; a’r 
cyngor sydd ar gael gan rieni neu ofalwyr i gyflwyno eich hun mewn gwahanol sefyllfaoedd.  

Sgiliau hunan ofal  

Yn ymwneud â chaffael cymwyseddau ymarferol, emosiynol a chyfathrebu sy'n ofynnol ar  y 
plentyn i fagu annibyniaeth. Yn cynnwys sgiliau ymarferol cynnar o wisgo a bwydo, cyfleoedd i 
ennill hyder a sgiliau ymarferol i ymgymryd â gweithgareddau i ffwrdd o’r teulu a sgiliau byw'n 
annibynnol fel plant hŷn. Yn cynnwys anogaeth i gaffael dulliau datrys problem gymdeithasol. Dylid 
rhoi sylw arbennig i effaith nam ar y plentyn ac unrhyw agweddau diamddiffyn eraill, a’r 
amgylchiadau cymdeithasol sy'n effeithio’r rhain wrth ddatblygu sgiliau hunanofal.  

3. Dimensiynau o gymhwysedd rhianta  

Gofal sylfaenol  

Darparu ar gyfer anghenion corfforol y plentyn, a gofal meddygol a deintyddol priodol. Yn cynnwys 
darparu bwyd, diod, cynhesrwydd, lloches, dillad glân a phriodol a hylendid personol digonol.  

Sicrhau diogelwch  
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Sicrhau bod y plentyn yn cael ei amddiffyn yn ddigonol rhag niwed neu berygl. Yn cynnwys 
amddiffyn rhag niwed neu berygl sylweddol, ac o gysylltiad ag oedolion / plant eraill anniogel ac o 
hunan-niwed. Cydnabod peryglon a pherygl yn y cartref ac mewn llefydd eraill.  

Emosiwn a bod yn Agos Atoch  

Sicrhau bod anghenion emosiynol y plentyn yn cael eu diwallu gan roi ymdeimlad o werth arbennig 
ac ymdeimlad cadarnhaol o’u hunaniaeth o ran hil a diwylliant i’r plentyn. Sicrhau gofynion y 
plentyn am berthnasoedd diogel, sefydlog ac annwyl gydag oedolion arwyddocaol, gyda 
sensitifrwydd ac ymatebolrwydd priodol i anghenion y plentyn. Cyswllt corfforol priodol, digon o 
gysur a chofleidio er mwyn dangos eu bod yn agos atoch, canmoliaeth ac anogaeth.  

Ysgogi  

Hybu datblygiad y plentyn wrth ddysgu a deall trwy annogaeth ac ysgogiad gwybyddol a hybu 
cyfleoedd cymdeithasol. Hwyluso datblygiad gwybyddol a photensial y plentyn trwy ryngweithio, 
cyfathrebu, siarad ac ymateb i iaith a chwestiynau’r plentyn, annog ac ymuno yng ngweithgaredd 
chwarae’r plentyn, a hyrwyddo cyfleoedd addysgol. Galluogi'r plentyn i brofi llwyddiant a sicrhau  
eu presenoldeb yn yr ysgol neu gyfle cyfatebol. Helpu’r plentyn i gwrdd â heriau bywyd.  

Canllawiau a ffiniau  

Galluogi'r plentyn i reoli eu hemosiynau a'u hymddygiad. Y tasgau rhianta allweddol yw dangos a 
gweithredu ymddygiad priodol a rheoli emosiynau a sut i ryngweithio ag eraill, a chanllaw sy'n 
cynnwys gosod ffiniau, fel bod y plentyn yn gallu datblygu model mewnol o werthoedd moesol yn 
ogystal â chydwybod, ac ymddygiad cymdeithasol sy'n briodol ar gyfer y gymdeithas lle byddant yn 
tyfu i fyny. Y nod yw galluogi'r plentyn i dyfu i fyny’n oedolyn annibynnol, gyda gwerthoedd eu 
hunain, a’u bod yn gallu dangos ymddygiad priodol gydag eraill yn hytrach na gorfod dibynnu ar 
reolau tu allan i'w hunain. Mae hyn yn cynnwys peidio ag amddiffyn plant yn ormodol rhag 
profiadau o archwilio a dysgu. Yn cynnwys datrys problemau cymdeithasol, rheoli dicter, ystyried 
unigolion eraill, a disgyblaeth effeithiol o lunio ymddygiad. 

Sefydlogrwydd  

Darparu amgylchedd deuluol digon sefydlog i alluogi plentyn i ddatblygu a chynnal ymlyniad diogel 
i'r prif ofalwr/wyr er mwyn sicrhau datblygiad gorau posibl. Yn cynnwys: sicrhau i beidio â tharfu ar 
ymlyniadau diogel, gan ddarparu cysondeb o ran emosiwn a bod yn agos atoch dros amser, ac 
ymateb mewn modd tebyg i'r un ymddygiad. Ymatebion rhieni yn newid ac yn datblygu yn unol â 
chynnydd datblygiadol y plentyn. Yn ogystal, sicrhau bod plant yn cadw mewn cysylltiad ag 
aelodau pwysig o'r teulu a phobl arwyddocaol eraill.  

 

4. Teulu a ffactorau amgylcheddol  

Hanes y teulu a'r ffordd y mae’r teulu’n gweithredu  

Mae hanes y teulu yn cynnwys ffactorau genetig a seico-gymdeithasol. Dylanwadir ar weithrediad 
y teulu gan yr unigolion sy'n byw yn y cartref, a sut maent yn perthyn i'r plentyn; newidiadau 
sylweddol yng nghyfansoddiad y teulu / cartref; hanes profiadau plentyndod y rhieni; cronoleg o'r 
digwyddiadau pwysig mewn bywyd a'u hystyr i aelodau'r teulu; natur gweithrediad y teulu, gan 
gynnwys perthnasoedd brodyr a chwiorydd a'i effaith ar y plentyn; cryfderau ac anawsterau rhieni, 
gan gynnwys rhiant absennol; y berthynas rhwng rhieni sydd wedi gwahanu.  
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Teulu ehangach  

Pwy sy'n cael eu hystyried i fod yn aelodau o'r teulu ehangach gan y plentyn a'r rhieni? Mae’n 
cynnwys pobl sy’n perthyn ac sydd ddim yn perthyn, yn ogystal â’r teulu ehangach sy’n absennol. 
Beth yw eu rôl a'u pwysigrwydd i'r plentyn a'r rhieni - ac ym mha ffordd yn union?  

Tai  

Oes adnoddau a chyfleusterau sylfaenol i’w cael yn yr eiddo sy'n briodol i oedran a datblygiad y 
plentyn ac aelodau preswyl eraill? Ydi’r tŷ’n hygyrch ac yn addas i anghenion aelodau o'r teulu sy’n 
anabl? Yn cynnwys tu mewn a thu allan i'r llety a'r ardal gyfagos. Adnoddau sylfaenol yn cynnwys 
dŵr, gwres, glanweithdra, cyfleusterau coginio, trefniadau cysgu a glanweithdra, hylendid a 
diogelwch a'u heffaith ar fagwraeth y plentyn.  

Cyflogaeth  

Pwy sy'n gweithio yn y cartref, eu patrwm gwaith ac unrhyw newidiadau? Pa effaith y mae hyn yn 
ei gael ar y plentyn? Beth yw agwedd aelodau o’r teulu at waith neu absenoldeb o waith? Sut 
mae'n effeithio ar eu perthynas gyda'r plentyn? Yn cynnwys profiad plant o waith a’r effaith arnyn 
nhw.  

Incwm  

Incwm sydd ar gael dros gyfnod parhaus o amser. A yw'r teulu yn derbyn ei holl hawliau budd-dal? 
Digonolrwydd o incwm i ddiwallu anghenion y teulu. Y ffordd y defnyddir yr adnoddau sydd ar gael 
i'r teulu. Oes anawsterau ariannol sy'n effeithio ar y plentyn?  

Integreiddio’r teulu’n gymdeithasol  

Archwilio cyd-destun ehangach y gymdogaeth a'r gymuned leol a'i effaith ar y plentyn a'r rhieni. Yn 
cynnwys y radd o integreiddiad neu ynysiad i’r teulu, eu grwpiau o gyfoedion, cyfeillgarwch a 
rhwydweithiau cymdeithasol a phwysigrwydd y rhain.  

Adnoddau Cymunedol  

Yn disgrifio'r holl gyfleusterau a gwasanaethau mewn cymdogaeth, gan gynnwys gwasanaethau 
gofal iechyd sylfaenol cyffredinol, gofal dydd ac ysgolion, mannau addoli, cludiant, siopau a 
gweithgareddau hamdden. Yn cynnwys argaeledd, hygyrchedd a safon adnoddau a’r effaith ar y 
teulu, gan gynnwys aelodau anabl. 
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Atodiad 3 - Ased - offeryn asesu TTI – i’w gwblhau gan ymarferwyr TTI yn unig 

Fe ddylai’r weithred o gwblhau Ased fod yn sail i bob asesiad o risg posibl. Yn arbennig, fe ddylai 
hyn gynnwys: 

 Ased – Proffil Craidd; 

 Ffurflen Beth yw eich barn chi? 

 Ased – Risg o Niwed Difrifol. 

Dogfennau asedau ar gael i'w llwytho i lawr o http://www.yjb.gov.uk/en-
gb/practitioners/Assessment/Asset.htm.  

Rhan allweddol o'r broses hon yw defnyddio blychau tystiolaeth yn yr Ased - Proffil Craidd a'r Ased 
- Risg o Niwed Difrifol i egluro arwyddocâd y risg a’r ffactorau amddiffynnol a nodwyd. 

Defnydd effeithiol o Asedau - Risg o Niwed Difrifol yn hanfodol wrth wneud asesiadau risg o niwed 
a chynorthwyo'r llys wrth asesu perygl. Ased - Dylai Risg o Niwed Difrifol ddod â'r gwybodaeth a’r 
asesiadau ynghyd o’r holl asiantaethau gydag ymrwymiad sylweddol y plentyn nawr ac yn 
flaenorol. Dylai arwain at ddadansoddiad mwy manwl o'r risgiau posibl o niwed difrifol i eraill nag 
sy'n bosibl o fewn Ased – Proffil Craidd.  

Mae’r adran 'dangosyddion o niwed difrifol' yn yr Ased - Proffil Craidd yn cael ei ddiwygio i nodi y 
dylid fel arfer cwblhau Ased - Risg o Niwed Difrifol: 

 Mae plentyn wedi’i gollfarnu o drosedd a bennir fel difrifol;  

 Mae plentyn yn cael ei ddedfrydu yn llys y goron am drosedd penodol; 

 Mae llys ieuenctid wedi gofyn yn benodol bod yr asesiad risg mewn adroddiad 
cyn-dedfrydu yn cyfrannu at yr asesiad o’r perygl er mwyn penderfynu os oes 
angen cyfeirio’r  achos at Lys y Goron ar gyfer dedfrydu. 

Ffactorau risg 

Adran 1 o Ased - Risg o Niwed Difrifol yn gofyn am dystiolaeth o "ymddygiad sy'n gysylltiedig â 
niwed" blaenorol. Mae hyn yn cynnwys ymddygiad sydd wedi arwain mewn gwirionedd at niwed 
difrifol i eraill, ond hefyd ymddygiad a allai fod wedi arwain at niwed difrifol. Gyda troseddwr sy’n 
oedolyn, efallai bod cofnod hir o droseddu treisgar neu rywiol sy'n arwydd cryf o'r posibilrwydd o 
ymddygiad niweidiol pellach. Mae plentyn fodd bynnag yn llai tebygol o fod â chofnod mor helaeth; 
a byddai asesiad risg sy’n canolbwyntio ar eu euogfarnau blaenorol yn gyfyngedig iawn. Mae'r 
elfen hon o'r asesiad felly  angen  ystyried unrhyw dystiolaeth ynglŷn â thrais neu ymddygiad 
ymosodol rywiol yn y cartref, yr ysgol neu grŵp o gyfoedion na allai fod wedi arwain at euogfarn. 

Adran 2 o Ased - Risg o Niwed Difrifol yn edrych ar amgylchiadau presennol y plentyn. Mae hyn yn 
galluogi'r ymarferydd i wneud un o'r canlynol: 

 Tynnu sylw at ffactorau am sefyllfa bresennol a allai gynyddu'r risg o blentyn 
yn achosi niwed difrifol i eraill, trafod ffactorau sy'n awgrymu er y bod plentyn 
wedi cyflawni trosedd dreisgar neu rywiol o’r blaen, efallai bod eu 
hamgylchiadau wedi newid a bod y tebygolrwydd o ymddygiad tebyg yn cael 
ei leihau. 

Ffactorau amddiffynnol 

Yn ogystal â nodi ffactorau sy'n dangos risg o niwed difrifol i eraill, mae angen asesiad i ystyried y 
ffactorau cadarnhaol neu amddiffynnol sy'n dangos sut y gellir lleihau’r risg. Gall y rhain gynnwys y 
gallu i weithredu ffactorau hunan-reolaeth fewnol (ee mewn perthynas â dicter) neu ffactorau 
allanol (ee ffiniau cynyddol wedi eu gosod gan y rhieni). 

http://www.yjb.gov.uk/en-gb/practitioners/Assessment/Asset.htm
http://www.yjb.gov.uk/en-gb/practitioners/Assessment/Asset.htm
http://www.yjb.gov.uk/en-gb/practitioners/Assessment/Asset.htm
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Dylid nodi ffactorau amddiffynnol mewn cymaint o fanylion â phosib (ee egluro sut y bydd cymorth 
gan aelod o'r teulu yn effeithio ar ymddygiad y plentyn, neu penderfynu pam y mae plentyn wedi’i 
ysgogi i beidio â throseddu ymhellach). 

Ymddygiad yn y dyfodol 

Er bod gwybodaeth am ymddygiad yn y gorffennol yn hanfodol wrth wneud asesiadau am y 
tebygolrwydd o’u hymddygiad yn y dyfodol, yn sicr mae plant yn gallu newid. Mae hyn yn arbennig 
o berthnasol i blant a allai fod yn mynd trwy’r broses gymhleth o ddatblygu. Mae hyn wedi cael ei 
amlygu mewn dyfarniad diweddar o’r Llys Apêl yn datgan bod:  

'It is still neccessary, when sentencing young offenders, to bear in mind that, within a shorter time 
than adults, they may change and develop. This and their level of maturity may be highly pertinent 
when assessing what their future conduct may be and whether it may give rise to significant risk of 
serious harm’. (R v Lang, 2005) 

   

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/2005/2864.html
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Atodiad 4-Asesu oedolyn: System Asesu Troseddwyr (OASys) –  i'w gwblhau gan y 
Gwasanaeth Prawf yn unig  

Ar gyfer troseddwyr rhywiol a threisgar, yr offer asesu a gymeradwyir y bydd y gwasanaeth 
carchardai a'r gwasanaeth prawf yn eu defnyddio yw OASys (System Asesu Troseddwr) a’r 
Matrics Risg 2000 (gweler adran 13.4.16 am fanylion ar Matrics Risg 2000). Mae’r OASys yn 
offeryn asesu cynhwysfawr sy'n berthnasol i bob troseddwr, ond yn arbennig o werthfawr ar gyfer 
troseddwyr rhywiol a threisgar gan ei fod yn cynnwys agweddau statig a deinamig o’r risg a berir 
gan droseddwyr. Mae OASys yn gosod troseddwyr mewn lefelau o risg - risg uchel iawn, uchel, 
canolig a risg isel. Mae'n darparu asesiad angenrheidiol ar gyfer rheoli achosion yn effeithiol, 
targedu rhaglenni sy’n ymdrin â’r broses o ymyrryd, atgyfeiriadau i bartneriaethau, dyrannu 
adnoddau a rheoli risg. 

Mae OASys wedi'i gynllunio i: 

 Asesu pa mor debygol yw troseddwr o gael ei ail-gollfarnu; 

 Nodi a dosbarthu anghenion sy'n gysylltiedig â throseddu, gan gynnwys 
nodweddion personoliaeth sylfaenol a phroblemau ymddygiad gwybyddol; 

 Asesu risg o niwed difrifol, risgiau i'r unigolyn a risgiau eraill; 

 Cynorthwyo gyda rheoli risg o niwed; 

 Cysylltu'r asesiad i'r cynllun dedfryd; 

 Dangos yr angen am asesiadau arbenigol pellach; 

 Mesur newid yn ystod y cyfnod o oruchwyliaeth / dedfryd. 

Mae OASys yn asesu'r risg o droseddwr yn ail-droseddu drwy broses archwilio systematig hyd at 
13 o ffactorau sy'n ymwneud â throseddu sy'n cynnwys hanes o droseddu; llety, addysg / 
hyfforddiant a phosibiliadau cyflogaeth; perthnasau; camddefnyddio cyffuriau ac alcohol; a lles, 
meddwl ac ymddygiad emosiynol.  

Mae hunan-asesiad y troseddwr, sydd hefyd yn rhan o OASys, yn ddefnyddiol am ddau reswm: 

 Mae'n adlewyrchu cywirdeb hunan ganfyddiad y troseddwr; 

 Mae'n dangos tebygolrwydd y troseddwr o ail-droseddu gan fod ail-droseddu’n 
gysylltiedig â gallu'r troseddwr i adnabod problemau eu hunain. 

Dim ond ar droseddwyr sy'n 18 oed neu hŷn y gellir defnyddio OASys. Mae Timau Troseddau 
Ieuenctid yn defnyddio asesiadau Ased i blant. Mae yna elfennau cyffredin rhwng Ased ac OASys 
a phan fydd troseddwr yn cyrraedd 18 oed, gellir defnyddio gwybodaeth o Ased i'w gynnwys yn yr 
OASys. 

Lefelau risg o niwed 

Mae'r lefelau o risg o niwed a ddefnyddir gan OASys fel a ganlyn; 

 Uchel iawn: mae perygl o niwed difrifol ar fin digwydd. Mae digwyddiad yn fwy 
na thebyg o ddigwydd yn fuan lle byddai'r effaith yn ddifrifol; 

 Uchel: mae dangosyddion canfyddadwy o risg o niwed difrifol. Gallai'r niwed 
ddigwydd ar unrhyw adeg a byddai'r effaith yn ddifrifol; 

 Canolig: mae dangosyddion canfyddadwy o risg o niwed difrifol. Mae potensial 
yn y troseddwr i achosi niwed ond mae'n annhebygol o wneud hynny oni bai 
fod newid mewn amgylchiadau (ee stopio cymryd meddyginiaeth, colli llety, 
perthynas yn chwalu, camddefnyddio cyffuriau neu alcohol); 

 Isel: dim dangosyddion arwyddocaol ar hyn o bryd o risg o niwed difrifol. 
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Mae’r system gategoreiddio yn cynnwys risgiau: 

 I'r cyhoedd: naill ai'n gyffredinol neu i grŵp penodol o bobl megis yr henoed, 
merched neu grŵp lleiafrifol ethnig; 

 Carcharorion: o fewn lleoliad o garchar; 

 I oedolyn hysbys: I unigolyn fel dioddefwr neu bartner blaenorol; 

 I blant: I unrhyw un a allai fod yn agored i wahanol fathau o niwed, gan 
gynnwys ymddygiad treisgar neu rywiol, niwed emosiynol neu esgeulustod; 

 I staff: I unrhyw un sy'n gweithio gyda'r troseddwr p'un ai o'r gwasanaeth 
prawf, carchar, yr heddlu neu asiantaeth arall. Mae hyn yn berthnasol i bob 
math o gam-drin, bygythiad ac ymosodiad a ddaw yn sgil eu cyflogaeth; 

 I’w hunan: y posibilrwydd y bydd y troseddwr yn cyflawni hunanladdiad neu 
hunan-niwed. 

Ni all OASys ddarparu asesiad gwbl fanwl ar bob agwedd, yn enwedig yr agweddau arbenigol o 
risg. Mae wedi'i gynllunio i sbarduno asesiadau pellach mewn rhai meysydd yn ymwneud â, ee  
troseddwyr rhyw; troseddwyr treisgar; sgiliau sylfaenol, cyffuriau ac alcohol; iechyd meddwl ac 
anhwylder personoliaeth sy’n beryglus ac yn ddifrifol; cymhelliad o droseddu yn erbyn hil a thrais 
yn y cartref.  

Rhaid i weithwyr proffesiynol ofyn am farn broffesiynol arbenigol wrth asesu’r risg o niwed rhywiol y 
bydd plentyn neu oedolyn yn ei beri i blant.  

MMAATTRRIICCSS  RRIISSGG  22000000  

Mae Matrics Risg 2000 yn asesiad risg sy'n seiliedig ar dystiolaeth gwirioneddol sy’n cael ei 
ddefnyddio gan y gwasanaeth prawf a'r heddlu i fesur y risg o droseddwyr rhyw yn aildroseddu (yn 
hytrach na risg o niwed difrifol i eraill). Mae'n cael ei sbarduno gan ac yn defnyddio'r un 
dosbarthiadau risg ar gyfer ail euogfarn ag OASys. Os oes unrhyw anghysondeb rhwng y ddau 
offer asesu mewn perthynas â'r tebygolrwydd o ail-euogfarn, dylid defnyddio’r lefel Matrics Risg 
2000. 

Ffynonellau eraill o asesiad risg 

Gall yr awdurdod cyfrifol ddefnyddio asesiadau neu offer asesu eraill i gyd-fynd â’r asesiad OASys 
ac er mwyn ychwanegu unrhyw wybodaeth feirniadol. Mae datblygu a chynnal perthynas waith 
agos gydag asiantaethau eraill yn y MAPPA yn hanfodol er mwyn hwyluso mynediad at yr 
asesiadau hyn (ee o iechyd, iechyd meddwl neu wasanaethau anawsterau dysgu, gofal 
cymdeithasol i oedolion neu ofal cymdeithasol yr ALl i blant, addysg, a gwasanaethau tai).  

Mae'n rhaid i farn broffesiynol o aml-asiantaeth nodi’r risg o niwed yn yr asesiad. 

http://www.probation2000.com/pit/circulars/PC17%202007.pdf
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Atodiad 5 –Negeseuon sy’n deillio o ymchwil a Nodyn o Rybudd 

Mae ymarferwyr yn y maes Gofal Cymdeithasol a Chyfiawnder Troseddol yn wynebu ceisiadau 
cynyddol am asesiad o’r risg a berir gan unigolion sydd wedi eu dal â delweddau o gam-drin plant 
yn rhywiol yn eu meddiant, naill ai ar ffurf copi caled (lluniau, fideos, tapiau sain), a / neu'n fwy 
cyffredin heddiw ar ffurf ddigidol (ee delweddau wedi eu llwytho i lawr ar y cyfrifiadur o'r 
Rhyngrwyd, CD-ROMs, lluniau wedi'u sganio, camera digidol ac ati). 

Y cwestiwn allweddol i ymarferwyr: Ydi’r math yma o droseddwr yn debygol o gyflawni / eisoes 
wedi cyflawni  unrhyw droseddau rhywiol gyda phlentyn neu blant? 

Rhaid cadw yn y cof bod defnyddio'r Rhyngrwyd i gael mynediad at ddelweddau o gam-drin plant 
yn weithred gymharol ddiweddar (y gollfarn gyntaf yn y DU am drosedd yn defnyddio’r Rhyngrwyd 
oedd ym 1997) ac felly ni fu cyfle i gynnal astudiaethau dilynol dros gyfnod sylweddol o amser. 
Mae'r gyfradd ail-gollfarnu ar gyfer pob math o droseddu rhywiol yn isel iawn hefyd sy'n cyfyngu ar 
y gallu i wneud ymchwil hydredol oherwydd y cyfnodau amser cymharol byr sydd ar gael. O 
ganlyniad, mae'n rhaid i ni fod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau pendant am y risg o droseddu 
“cyswllt” yn y dyfodol. 

Er bod ymchwil cyfredol yn awgrymu mai lefel isel iawn o risg sy’n perthyn i’r rhan fwyaf o ddynion 
sy’n edrych ar ddelweddau o blant yn cael eu cam-drin yn rhywiol o symud ymlaen i gyflawni 
troseddau cyswllt yn erbyn plant, rhaid cadw yn y cof bod datganiadau am risg mewn 
poblogaethau mawr ddim yr un fath â gwahaniaethu lefelau unigol o risg mewn sefyllfaoedd 
amddiffyn plant penodol. Mae'n wir,  gall rhywun sy'n cael ei asesu fel risg isel i'r boblogaeth yn 
gyffredinol gyflwyno risg annerbyniol o uchel i blant mewn rhai amgylchiadau penodol. 

Mae risg yn ddeinamig ac yn dibynnu ar sawl ffactor. Mae’n rhaid asesu’r risg y mae unigolyn 
penodol yn ei beri ochr yn ochr â natur ddiamddiffyn y ddioddefwr posibl ac ansawdd y diogelwch 
sy’n amgylchynu’r plentyn hynny – gelwir y triongl hyn yn driongl o risg. Mae'r holl ffactorau’n 
ddeinamig, yn gallu newid dros amser ac yn gallu dylanwadu ar ei gilydd. 

 

Delweddau cam-drin plant yn rhywiol 

Erbyn hyn derbynnir yn gyffredinol na ddylid defnyddio’r term "pornograffi plant” am ei fod yn 
cyfuno dau set o ddelweddau ynghyd sef delweddau o gam-drin plant (sef "pornograffi plant") a 
phornograffi oedolion sy’n gallu bod yn gwbl gyfreithlon. Mae sawl barn ynglŷn â hyn, ond ar y 
cyfan cytunir bod y term "delweddau cam-drin plant yn rhywiol" yn fwy priodol, ac mae'r rhan fwyaf 
o asiantaethau wedi mabwysiadu'r term hwn yn eu deunydd ysgrifenedig. Mewn ambell ddeunydd 
ymchwil defnyddir yr hen derm ac fel arfer defnyddir y term hwnnw mewn dyfyniadau uniongyrchol 
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Pornograffi a thrais rhywiol 

Mae'r ddadl ynglŷn ag effeithiau niweidiol posibl pornograffi a'i gysylltiad â thrais rhywiol wedi bod 
yn bwnc llosg ers sawl degawd. Mae llawer o ymchwilwyr blaenllaw wedi llunio astudiaethau, ac 
maent yn hawlio o blaid ac yn erbyn bod delweddau pornograffig yn cael effaith ar droseddu 
rhywiol. 

Yn ychwanegu at y ddadl gymhleth y mae’r cwestiwn: Pa ddeunydd sy’n bornograffig? 

Mae diffiniadau moesol, cyfreithiol a goddrychol yn bodoli ledled y byd, ond yn amrywio yn dibynnu 
ar y wlad a'r prif systemau sy’n bodoli yn y gwledydd hyn. 

Er hynny, ar gyfer y rhan fwyaf o ymarferwyr gwaith cymdeithasol yn y DU, bydd yn ddigon i 
ddweud bod unigolion sy’n cael eu dal gyda delweddau o gam-drin plant yn eu meddiant fwy neu 
lai yn arwain at ymchwiliad gan yr heddlu ac at atafaelu delweddau, sy’n drosedd o dan Deddf 
Amddiffyn Plant 1978 - a ddiwygiwyd ym 1994. Mae’n nodi: 

 “Ei fod yn drosedd i berson .... 

a. .... gymryd lluniau, neu ganiatáu i luniau gael eu cymryd, neu i wneud, unrhyw ffotograffau 
anweddus neu ffug-ffotograffau o blentyn; 

b. ... ddosbarthu neu ddangos lluniau anweddus o'r fath neu ffug-ffotograffau." 

A yw troseddwyr ar y Rhyngrwyd yn cyflawni troseddau cyswllt? 

Ychydig iawn o dystiolaeth sydd ar gael i adnabod y cyswllt achosol rhwng llwytho delweddau o 
gam-drin plant yn rhywiol a'r duedd i gyflawni troseddau cyswllt o gam-drin plant yn rhywiol. 

Mae'r Rhyngrwyd wedi achosi newid enfawr yn y berthynas rhwng unigolion a phornograffi, gan 
gynnwys delweddau o gam-drin plant. Mae Wortley a Smallbone (2006) yn awgrymu bod 30% o 
bobl oedd yn defnyddio pornograffi plant cyn y Rhyngrwyd yn arfer cyflawni trosedd cyswllt. 
Bellach mae’r nifer o bobl sy’n ymweld â safleoedd lle ceir delweddau o gam-drin plant yn enfawr 
(Smallbone yn dyfynnu bod un safle yn derbyn 1 miliwn o ymweliadau’r mis, dyma system 
Cleanfeed ISP BT yn blocio 35,000 o ymweliadau yn ystod ei wythnos gyntaf o weithredu yn y 
DU). 

Mae'r Rhyngrwyd yn cynnig yr hyn a ddisgrifir fel y "tri A", a’r agweddau hyn sy’n arwain at 
ddefnydd o’r fath raddfa; 

 Anhysbysrwydd (Anonymity) - mae'n weithgaredd hynod breifat lle mae unigolyn yn credu 
bod eu hunaniaeth yn ddiogel; 

 Fforddiadwyedd (Affordability) - mae'n rhad; 

 Hygyrchedd (Accessibility)– dim ond clic neu ddau i ffwrdd ar gyfrifiadur eich cartref 
(Cooper 2002). 

Cyn dyddiau’r rhyngrwyd roedd llawer mwy o risg o geisio cael gafael ar bornograffi plant ac roedd 
yn weithred yn cymryd llawer o amser ac yn ddrud, gyda'r canfyddiad bod mwy o risg o gael eu dal 
a bod angen rhywfaint o wybodaeth neu waith paratoi i chwilio am ddeunydd mewn amgylchoedd 
anghyfarwydd. Mae'n debygol y byddai’r anawsterau hyn yn atal y rheini â chwilfrydedd yn unig i 
barhau â’r weithred. 
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Mae diffyg ymchwil modern ynglŷn â’r lefel llinell sylfaen o wyredd rhywiol yn y boblogaeth yn 
gyffredinol. Fodd bynnag, mae'n debyg ei fod yn wir bod llawer iawn o unigolion sy’n cael eu tynnu 
at ddeunydd anghyfreithlon  ddim yn peri risg o gyflawni ymosodiad rhywiol ar blant neu oedolion. 
Mae’r nifer fawr o ymweliadau i safleoedd pornograffi o bob math ar y Rhyngrwyd yn awgrymu mai 
dyma’r achos. 

Negeseuon a ddaw yn sgil yr ymchwil 

Trwy gadw’r rhybudd o fewn y Cyflwyniad yn y cof, mae rhai o'r deunyddiau ymchwil mwy 
diweddar sydd wedi eu trafod yn eang yn sôn am y risg yn y dyfodol o droseddu ymarferol. 

Lluniodd Hernandez astudiaeth yn yr Unol Daleithiau o 90 o wirfoddolwyr o Raglen ‘Federal 
Bureau of Prisoners Sex Offender Treatment Program (2000)’. Yn wreiddiol fe gafodd y darn hwn 
ei roi o dan embargo gan y ‘Federal Bureau of Prisons’ ac mae'r astudiaeth wedi’i feirniadu’n hallt 
am anghysondebau methodolegol. Rhaid cadw yn y cof bob tro bod astudiaethau hunan-adrodd yn 
gallu bod yn destun sampl sy’n rhagfarnllyd yn anfwriadol a bod yr unigolion hynny sy’n cymryd 
rhan yn y rhaglenni triniaeth yn cael eu hannog i roi atebion a ystyrir yn dderbyniol i'r lleoliad 
sefydliadol neu’n cefnogi canlyniadau ffafriol ar gyfer y pwnc. 

Daeth Hernandez i'r casgliad bod 76% o’r sampl o 62 troseddwr pornograffi plant yn derbyn 
triniaeth a heb euogfarn blaenorol o ddatgeliad trosedd cyswllt, wedi ymosod ar blentyn yn rhywiol. 
Dywedodd Hernandez: 

'It would be imprudent to conclude that a child pornography offender does not present a risk to the 
community just because his criminal history does not reflect a prior contact sexual crime against a 
minor'. 

Er, mae hefyd yn datgan: 

'it is unclear why some child pornography offenders have contact sexual crimes and others appear 
not to have any'. 

Yn eu hastudiaeth yn 2005, mae Seto a Eck wedi astudio 201 o droseddwyr pornograffi plant 
gwrywaidd lle mae 25% ohonynt wedi cyflawni troseddau cyswllt plant o’r blaen a 15%  wedi 
cyflawni troseddau pornograffi plant yn flaenorol. Dros gyfnod ar gyfartaledd o bron i 30 mis lle 
gallent fod wedi cyflawni troseddau pellach, gwelwyd bod 17% o'r sampl wedi ail-droseddu. Roedd 
9% o'r rheiny â throseddau cyswllt blaenorol wedi cyflawni trosedd cyswllt pellach ond dim ond 1% 
o'r troseddwyr pornograffi plant yn unig a gyflawnodd trosedd cyswllt pellach a 4% yn cyflawni 
trosedd pornograffi pellach. 

Astudiodd Webb, Crassatti a Keen (2007) 190 pwnc lle roedd 73 (38%) yn droseddwyr rhyw ar y 
Rhyngrwyd a 117 (62%) yn folestwyr plant (troseddwyr cyswllt). Ni chafodd troseddwyr ar y 
Rhyngrwyd eu gwneud yn euog o drosedd cyswllt dros gyfartaledd o 18 mis wedi hynny, cafodd un 
ei gael yn euog o drosedd cyffredinol a dau arall ar gyfer troseddau pellach ar y Rhyngrwyd. 
Roedd 5% o'r molestwyr plant yn euog o drosedd treisgar neu rywiol pellach. Dyma Webb et al 
hefyd yn astudio lefel methiant goruchwyliaeth (torri’r gyfraith, galw’n ôl ac ati) a gwelwyd bod y 
gyfradd yn llawer uwch ar gyfer molestwyr plant sef 17%, ond yn 0% ar gyfer troseddwyr ar y 
Rhyngrwyd. 

Mae'r ddau astudiaeth uchod yn cefnogi'r farn bod troseddwyr ar y Rhyngrwyd yn cyflwyno risg isel 
o niwed rhywiol uniongyrchol i blant y maent yn dod i gysylltiad â nhw. Mae perygl llawer mwy 
sylweddol o gyflawni trosedd ymarferol pellach i’r troseddwyr hynny ar y Rhyngrwyd sydd â 
chollfarn flaenorol am drosedd cyswllt, fel sydd i'r unigolion hynny â hanes cyffredinol o droseddu a 
bod yn wrth-gymdeithasol. Y cwestiwn sy’n rhaid ei ofyn, a yw troseddwyr ar y  Rhyngrwyd yn fwy 
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ddiamddiffyn i droseddau cyswllt rhywiol ond gyda mwy o ataliaeth i’r sefyllfa, ynteu ydi’r ateb dal 
yn amhendant ynglŷn â’r math o droseddwr ydio.    

Rhai negeseuon wrth gynnal asesiadau o droseddwyr Rhyngrwyd yn y cartref 

 Dynion yn euog o ddod o hyd i ddelweddau cam-drin plant sydd heb euogfarnau rhywiol 
blaenorol; heb hanes troseddol cyffredinol a ddim yn wrth-gymdeithasol (ee hanes o yfed 
alcohol neu ddefnyddio cyffuriau, trais yn y cartref, ymddygiad rhywiol amhriodol) mewn 
perygl isel o gyflawni trosedd rhywiol ymarferol; 

 Mae'r achos o gynnal asesiad ar droseddwr sy’n byw mewn cartref lle mae plant yn byw yn 
hynod gymhleth, yn fwy felly pan nad oes dangosyddion na thystiolaeth amlwg eraill o 
niwed arwyddocaol. Mae barn ymchwilwyr yn y maes wedi eu rhannu ynglŷn a faint o risg 
sy’n perthyn i unigolyn; 

 Yn achos troseddwyr risg-isel, ac yn ddibynol fod mesurau diogelwch digonol yn eu lle, 
efallai na fydd yn briodol gofyn i'r troseddwr adael cartref y teulu tra bod asesiad llawn yn 
cael ei wneud; 

 Tydi risg isel ddim yn golygu nad oes unrhyw risg ac mae siawns y bydd troseddwr, sydd 
wedi ei asesu fel risg isel at ddibenion rheoli troseddwyr, efallai’n cyflwyno risg annerbyniol 
o uchel i blant mewn amgylchiadau penodol (David Thornton 2005); 

 Bydd rhai troseddwyr a gafwyd yn euog yn derbyn triniaeth, ond mae effaith y driniaeth, a’r 
risg yn achos troseddwyr Rhyngrwyd yn parhau i fod yn anhysbys; 

 Cael mynediad at ddelweddau anweddus o blant drwy chwilfrydedd a diddordeb cyffredinol 
yn y deunydd rhywiol gwyrdroëdig yn ôl pob tebyg yn eang iawn ac ychydig iawn o 
dystiolaeth sydd fod ymddygiad o'r fath yn cynyddu'r risg fod yr unigolyn yn mynd i gyflawni 
troseddau ymarferol. Fodd bynnag, mae'n anochel bod unigolion sydd wedi cyflawni 
troseddau cyswllt heb gael eu dal, a bod y rhain hefyd yn defnyddio delweddau anweddus 
o blant; 

 Os oes gan droseddwr ar y Rhyngrwyd euogfarnau blaenorol neu bod honiadau credadwy 
wedi eu gwneud yn eu herbyn yn y gorffennol, mae’r defnydd o ddelweddau  o gam-drin 
plant yn arwydd o risg cynyddol ar hyn o bryd. 

Fel ym mhob maes gwaith, mae'n bwysig bod pob gweithiwr proffesiynol yn parhau i ddiweddaru 
eu gwybodaeth. Yn y maes hwn o waith sy’n parhau i  fod yn gymharol newydd, mae tystiolaeth o 
ymchwil yn dod i'r amlwg sy'n rhoi gwybodaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth newydd i ddiweddaru 
ein gwybodaeth a'n harferion gwaith. 

Er bod tystiolaeth ymchwil yn cefnogi'r farn fwyfwy bod y mwyafrif o unigolion sy'n gweld deunydd 
gwyrdroëdig ar y Rhyngrwyd, gan gynnwys delweddau  o gam-drin plant ddim yn peri risg 
sylweddol o gyflawni troseddau cyswllt rhywiol, mi fydd rhai unigolion yn peri risg o'r fath o fewn y 
boblogaeth sy’n gwylio; neu sydd wedi, neu’n mynd i ymosod ar blant. Am y rheswm hwn lle bydd 
plant mewn perygl, y norm yw bod ymarferwyr medrus a phrofiadol yn gwneud asesiad cyfannol yn 
ogystal ag asesiad manwl. 

Ysgrifennodd John Carr (2001) yn ei bapur ar Gamfansteisio'n Rhywiol ar Blant yn Fasnachol i'r 
Gyngres 2il Fyd: 

'..... while acknowledging that different studies show different levels of probability....... they 
establish beyond doubt what one's common sense also suggests: whenever the authorities 



 

 38 

uncover someone in possession of child pornography, they are also identifying someone who is 
potentially a real and active danger to children'. 

Bydd y gwaith fydd yn cael ei wneud nawr yn helpu ag arferion y dyfodol, ac mae’n ddyletswydd 
arnom i fynd i’r afael â’r gwaith hwn gystal ag y gallwn i amddiffyn y plant sydd fwyaf mewn risg o 
gael eu camfanteisio a'u cam-drin gan yr unigolion hyn.  

Mae pryder cynyddol ymhlith clinigwyr ynghylch â’r nifer o bobl ifanc sy'n cael mynediad i 
ddeunydd gwyrol iawn ar y Rhyngrwyd ac mae’r ymddygiad hwn yn ymddangos yn gymhellol, 
mewn rhai achosion yn cael ei ddisgrifio fel caethiwus. Mae pobl ifanc, lle mae eu rhywioldeb yn 
fwy ansefydlog ac o bosibl o dan ddylanwad profiadau allanol, mewn mwy o risg o ddatblygu 
ymddygiad paraffilig yn hytrach nac oedolion oherwydd delweddau gwyrdroëdig. Er mai ychydig o 
ymchwil derfynol sydd i’w gael yn y maes hwn, mae'n rhywbeth sy’n cael ei gymryd o ddifrif gan yr 
asiantaethau amddiffyn plant pan fydd y person ifanc hynny mewn cartref lle mae dioddefwyr 
posibl, ac hefyd fel mater amddiffyn plant ar gyfer y person ifanc dan sylw.  

 

Mae’r rhyngrwyd a thechnoleg cyfathrebu yn datblygu'n gyson ac unig fwriad yr adran hon yw rhoi 
syniad i chi o'r amrywiaeth o sianelau cyfathrebu y mae pobl yn eu defnyddio i gysylltu â'u gilydd 
ac i gyfnewid data electronig - gan gynnwys delweddau o gam-drin plant. 

Mae gan y sefydliadau canlynol wefannau defnyddiol ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf: 

 Internet Watch foundation. 

Sefydlwyd y gymdeithas ym 1996 gan ddiwydiant Rhyngrwyd y DU i ddarparu llinell ffôn ynglŷn â’r 
Rhyngrwyd i weithwyr cyhoeddus a TG proffesiynol i adrodd ar gynnwys ar-lein a allai fod yn 
anghyfreithlon gyda'r bwriad o gael gwared ar unrhyw ddeunydd sy’n torri’r gyfraith. 

 CEOP Child Exploitation and Online protection centre. 

Mae'r Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP) yn darparu gwasanaeth aml-
asiantaeth ymroddedig sydd a’r prif nod o fynd i’r afael â’r broblem o gamfanteisio ar blant. Mae 
hynny'n golygu magu deallusrwydd ynglŷn â’r risgiau, tracio a thynnu sylw'r heddluoedd lleol neu 
ryngwladol at droseddwyr, neu’n gwneud hynny’n uniongyrchol a chydweithio â phlant a rhieni i 
drosglwyddo eu rhaglen diogelwch ar y Rhyngrwyd ‘ThinkuKnow’. 

Gwefannau: 

Pornograffi o bob math (gan gynnwys delweddau o gam-drin plant) ar gael o nifer o safleoedd ar y 
we, naill ai am ddim neu am ffi. 

Roedd yr ymchwiliad (i ddosbarthiad o ddelweddau o gam-drin plant) gan Wasanaeth Arolygu yr 
Unol Daleithiau - Operation Avalanche yn 1999 – yn llwyddiant amlwg ar ôl dod o hyd i fanylion 
cerdyn credyd tua 250,000 o unigolion ledled y byd (7,000 yn y DU) a oedd wedi bod yn talu am y 
delweddau hyn. 

Grwpiau newyddion Usenet a byrddau bwletin 

Gall unigolion sy'n rhannu’r un diddordebau bostio gwybodaeth a ffeiliau sy'n cynnwys delweddau i 
grŵp penodol a hynny gydag enw adnabyddadwy, sydd fel arfer yn cyfeirio at natur y pwnc (Carr 
2001). 

http://www.iwf.org.uk/
http://www.ceop.police.uk/
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Cyfeirwyd at y byrddau bwletin fel llinellau parti uwch-dechnoleg y gall defnyddwyr anfon a derbyn 
testun, cymryd rhan mewn sgyrsiau a llwytho ffeiliau i fyny a’u lawr lwytho (Durkin a Bryant 1995). 

Grwpiau cymunedol / cymunedau ar-lein 

Mae'r rhain yn ddulliau cyfathrebu mwy arbenigol ar y Rhyngrwyd, sy'n galluogi grwpiau i greu 
cymunedau trwy wahoddiad yn unig ar gyfer grwpiau diddordeb arbennig - fel pedoffilia. 

Sgwrsio cyfnewidiol ar y rhyngrwyd (ystafelloedd sgwrsio) 

Yn galluogi person i sgwrsio trwy destun mewn amser real. Defnyddir yn aml gan blant, mae 
troseddwyr plant yn eu defnyddio er mwyn chwilio am ddioddefwyr plant posibl. Yn aml bydd yr 
oedolion hyn yn esgus bod yn blant er mwyn cael gwybodaeth bersonol gan gynnwys cyfeiriadedd 
rhywiol. 

Gall y troseddwyr hefyd gyfathrebu ag unigolion sy'n rhannu eu diddordebau fel ffordd o 
normaleiddio eu credoau gwyrol. 

Cyfoed i gyfoed/cleient i gleient uniongyrchol 

Bydd y broses hon yn gadael i ddefnyddiwr gael mynediad at yriant data defnyddiwr arall er mwyn 
llwytho ffeiliau ac i lawr lwytho ffeiliau. Cyfoed i gyfoed neu feddalwedd ‘O Brynu Hyd Dalu’ (P2P) 
fel Lime Wire yn galluogi sawl defnyddiwr ar y Rhyngrwyd i gael gafael ar gyriannau caled ei gilydd 
i rannu ffeiliau. Mae'n fwyaf adnabyddus i alluogi pobl i rannu a chyfnewid ffeiliau cerddoriaeth, ond 
gellir hefyd ei ddefnyddio i rannu ffeiliau graffeg. 

’Paedophiles can therefore be invited to 'visit' somebody else's collection and take what material 
they want' (Quayle and Taylor, 2001). 

Dyfeisiau Symudol 

Gellir cyfathrebu trwy gyfrifiadur yn uniongyrchol i ffôn symudol. Gellir defnyddio ffonau symudol 
modern hefyd i dynnu, anfon neu dderbyn lluniau neu glipiau fideo. 

Gemau aml-chwaraewr ar-lein 

Mae defnydd yn gynyddol boblogaidd gyda phlant ac oedolion ac wedi cael eu defnyddio gan 
droseddwyr i gysylltu â phlant, yn aml yn esgus bod yn blant neu’n bobl ifanc eu hunain. 

Rhwydweithiau Cymdeithasol 

Mae gwasanaeth rhwydwaith cymdeithasol yn canolbwyntio ar adeiladu cymunedau ar-lein o bobl 
sy'n rhannu diddordebau a / neu weithgareddau, neu sydd â diddordeb mewn archwilio 
diddordebau a gweithgareddau pobl eraill. Mae'r rhan fwyaf o'r gwasanaethau rhwydwaith 
cymdeithasol yn seiliedig ar y we ac yn darparu amryw o ffyrdd i ddefnyddwyr ryngweithio, megis 
gwasanaethau e-bost a negeseuon gwib. 

Mae rhwydweithio cymdeithasol wedi annog ffyrdd newydd o gyfathrebu a rhannu gwybodaeth. 
Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn cael eu defnyddio'n rheolaidd gan filiynau o bobl ar 
gyfer dibenion cyfreithlon. Fodd bynnag, maent hefyd yn cael eu defnyddio gan droseddwyr rhyw i 
gyfathrebu â'u gilydd ac i rannu ffeiliau ac hefyd i gyfarfod ac i feithrin perthynas amhriodol â’u 
dioddefwyr posibl. 
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Y prif fathau o wasanaethau rhwydweithio cymdeithasol yw'r rheini sy'n cynnwys adrannau 
categori (megis hen flwyddyn-ysgol neu gyd-ddisgyblion), dull o gysylltu â ffrindiau (fel arfer gyda 
thudalennau yn disgrifio’i hunain) a system argymell sy’n gysylltiedig ag ymddiriedaeth. Dulliau 
poblogaidd ar hyn o bryd yw’r rhain; mae Facebook yn cael ei ddefnyddio’n eang ledled y byd, 
enghreifftiau eraill yw MySpace, Twitter, Bebo a Linked In ymysg y rhai a ddefnyddir fwyaf eang, 
ond mae llawer o rai eraill. 
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Atodiad 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASESIAD O DROSEDDWYR AR Y RHYNGRWYD 
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1. Manylion y Troseddwr  

Enw Dyddiad Geni Ethnigrwydd Cyfeiriad 

    

 

2. Manylion unigolion eraill arwyddocaol 

Enw Dyddiad 
Geni 

Ethnigrwydd Cyfeiriad PR? 

     

 

3. Asiantaethau allweddol a gweithwyr proffesiynol sydd wedi cyfrannu 

Enw Asiantaeth Rôl Manylion 
Cyswllt 

Dyddiad a welwyd / â 
siaradwyd â hwy 

 
 
 
 

    

 

4. Manylion Asesiad Aml Asiantaeth  

Enw model yr 
asesiad 

Dyddiad cwblhau Atodiadau 

 
 
 
 
 

  

 

5. Adroddiadau Blaenorol / Asesiad a ddefnyddiwyd neu Ddyfynwyd  

Teitl Awdur Dyddiad  
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6. Dyddiadau / aelodau o’r teulu a welwyd 

Enw'r aelod o’r 
teulu 

Perthynas i'r 
Troseddwr 

Dyddiad y gwelwyd hwy 

 
 
 
 

  

 
 

7.  Rheswm dros gynnal Asesiad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.  Cronoleg (i)  

 
Bwriad Cronoleg yw rhoi gwybodaeth gryno a syml ynglŷn â’r digwyddiad neu bryder sy’n berthnasol i’r 
troseddwr. Mae'n gyfrwng lle gellir rhannu a mynegi gwybodaeth hanesyddol yn amlwg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.  Hanes cymdeithasol (i) troseddwr 

 
Asesiad o'i deulu a’i hanes personol. O ran datblygu’r ymddygiad o gam-drin yn rhywiol, mae’r cefndir teuluol yn 
debygol o roi cliwiau ynghylch rhai agweddau sydd wedi dylanwadu’r person hwnnw neu’r achosion sydd wedi 
datblygu unrhyw ddamcaniaethau diymholiad  
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10.  Collfarnau troseddol - Troseddwr 

 
Hanes troseddol 

 

 Nifer o droseddau blaenorol? (un o'r rhagfynegyddion gorau o gam-drin yn y dyfodol yw’r nifer o 
droseddau blaenorol) 

 Mae archwiliad manwl o'i droseddau hysbys, a’r hyn yn union y mae'n gallu ei gydnabod am yr hyn a wnaeth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. Teulu ar hyn o bryd / ffynonellau cymorth 
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12.  Problemau’r troseddwr gan gynnwys iechyd meddwl, anableddau dysgu, cam-
drin domestig, cyffuriau ac alcohol 

 
 
Perthynas gyda phartner presennol a chyn-bartneriaid, edrych ar faterion o bŵer a thrais. Gall hyn roi rhywfath o 
syniad ynglŷn â distewi plant a phartneriaid sydd ddim yn cam-drin. 
 
Iechyd cyffredinol a hanes seiciatryddol, defnydd o gyffuriau ac alcohol. 
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13. Potensial a chymhelliant troseddwyr i newid 

 
Mae’r  ‘Offeryn Cylch Troseddu 'yn rhoi canllawiau clir sy’n rhaid eu dilyn wrth ystyried y mater hwn. 

 

 Archwiliad manwl o'i droseddau hysbys, a’r hyn yn union y mae'n gallu ei gydnabod am yr hyn a wnaeth. 

 Archwiliad manwl o batrymau ei ymddygiad camdriniol, ei allu i gymryd cyfrifoldeb am yr ymddygiad hynny, y 

lefelau o niwed a achosir i’w ddioddefwr / ddioddefwyr, y gallu i ddangos empathi  a'r lefel bresennol o risg y 

mae’n deimlo y gallai achosi i blant. (Gan gyfeirio at y modelau Finkelhor, cylch ymosodiad a damcaniaethau 

digwestiwn). 

 Os ydio’n gallu cydnabod unrhyw un o'r uchod, oes ganddo strategaeth sy’n ei atal rhag atgwympo? 

 Dyheadau a theimladau ar gyfer y dyfodol. 

 Yr hyn y mae'n teimlo sydd angen ei newid am ei ymddygiad a sut y gellir cynnal hynny. 

 Pa gyswllt y mae'n ei gael gydag unrhyw blant ac ym mha gyd-destun? A yw'n derbyn bod angen iddo gael ei 

oruchwylio a chan bwy? 

 Efallai bod gweithwyr eraill mewn asesiadau eraill wedi ymdrin â rhai o'r pwyntiau uchod, fel mynychu 

rhaglenni gwaith grŵp cymunedol neu garchar. Byddai cymharu’r asesiadau blaenorol yn hanfodol gan ei bod 

hi’n amlwg fod unigolion yn gallu gwneud cynnydd neu lithro'n ôl yn y cyfamser. 

 Asesiad o allu yn y gorffennol a gallu presennol i ymgysylltu a chydweithredu â phobl broffesiynol 
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14.  Dadansoddiad 

 
Mae y dadansoddiad manwl a chadarn yn hanfodol i’r adroddiad terfynol. Mae'n bwysig cydnabod bod 
dadansoddiad yn llawer mwy na disgrifiad neu grynodeb o'r asesiad. Nod yr asesiad yw nodi’r lefel risg a 
ragwelwyd yn gywir ac i edrych os oes modd rheoli’r risg hwn a’i peidio. (Calder, p.82 2008). 
 
Dylai staff gofal cymdeithasol ddefnyddio'r fframwaith ar gyfer dadansoddi – pryder di-dor 
 
Meysydd Allweddol:  
 
Tebygolrwydd o barhau i lawr lwytho delweddau?  
 
Tebygolrwydd o fod yn droseddwr "cyswllt"?  
 
Tebygolrwydd o achosi niwed emosiynol? 
 
Effaith yr ymddygiad ar y teulu?  

 
 
 
 

 
 
 
 

15.  Casgliad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

16.  Argymhellion  

 
Yn olaf, dylai Adroddiad yr Asesiad wneud argymhellion clir er mwyn helpu i gynllunio yn y dyfodol. Bydd 
yr argymhellion hyn yn cael eu hystyried gan Gynhadledd Achos Amddiffyn Plant a Chyfarfodydd Grŵp 
Craidd dilynol, Cyfarfod Plentyn mewn Angen  neu'r Llys. 
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17.  Dyddiad unrhyw gyfarfodydd cynllunio / adolygu yn y dyfodol 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

18.  Enw'r Gweithiwr Cymdeithasol / Pobl Aml-Asiantaeth Proffesiynol sydd wedi 
cwblhau’r asesiad 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


