
YMCHWILIAD ANNIBYNNOL I 
GAM-DRIN PLANT YN RHYWIOL

Ar ôl rhannu’ch  
profiad



Diolch yn fawr

Diolch yn fawr am rannu’ch profiad gyda’r Ymchwiliad 
Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol. Mae’n bwysig 
iawn i ni ein bod ni’n gallu clywed yn uniongyrchol gan 
ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol.

Trwy rannu’ch profiad rydych chi wedi gwneud cyfraniad 
pwysig i waith yr Ymchwiliad wrth adnabod ble y mae 
sefydliadau wedi methu yn eu dyletswydd i amddiffyn plant 
rhag cam-drin rhywiol. 

Mae eich profiad hefyd yn ein cynorthwyo ni i wneud 
argymhellion i amddiffyn plant, i wella deddfau, polisïau ac 
arferion ac atal ac ymateb i fethiannau sefydliadol.



Beth sy’n digwydd nesaf?

Eich Gwybodaeth
Oni bai eich bod chi’n gofyn i ni 
beidio â gwneud hynny, byddwn 
yn defnyddio’r wybodaeth am eich 
profiadau yr ydych chi wedi’i darparu 
i’n helpu ni i ddeall materion cam-
drin plant yn rhywiol yn well. Mae hyn 
yn golygu y gallem ddefnyddio’ch 
gwybodaeth mewn prosiectau ymchwil 
wrth i’r Ymchwiliad fynd rhagddo ac i 
wneud argymhellion i helpu i amddiffyn 
plant yn y dyfodol. Hoffem hefyd droi’r 
wybodaeth hon yr ydych chi’n ei rhoi i 
ni yn grynodeb dienw.

Ni fydd eich manylion personol yn cael 
eu cyhoeddi a byddwn yn sicrhau 
na all unrhyw un eich adnabod chi 
o’r ymchwil, na’r crynodeb. Bydd y 
wybodaeth y byddwn yn ei chasglu 
yn cael ei chadw yn breifat, a bydd yn 
cael ei dinistrio yn ddiogel pan fydd 
yr Ymchwiliad wedi’i gwblhau. Mae 
gofyn i’r Ymchwiliad drosglwyddo’r 
holl wybodaeth am gam-drin plant 
yn rhywiol i’r heddlu, serch hynny ni 
fyddwn yn trosglwyddo’ch manylion 
cyswllt oni bai eich bod chi’n rhoi 
caniatâd i ni wneud hynny neu os 
yw’n angenrheidiol i amddiffyn plentyn 
neu oedolyn bregus rhag niwed sy’n 
parhau. 

Bydd rhai o’n hadroddiadau ymchwil 
yn cael eu cyhoeddi yn ysgrifenedig ac 
mewn erthyglau ar-lein. Mae’n bosibl 
y bydd y crynodeb dienw yn cael 
ei gyhoeddi hefyd ochr yn ochr â’n 
hadroddiadau ymchwil. Ni fyddwn yn 
cynnwys manylion amdanoch chi na’r 
sefydliad(au) yr ydych chi wedi dweud 
wrthym amdanynt.  Gallwch newid 
eich meddwl am y ffordd y byddwn yn 
defnyddio’ch gwybodaeth ar unrhyw 
bwynt cyn i’r adroddiadau gael eu 
cyhoeddi. 

Os nad ydych chi eisiau i ni 
ddefnyddio’ch gwybodaeth y ffordd 
hon, neu os oes unrhyw beth am 
ein defnydd o’ch gwybodaeth at 
ddibenion ymchwil yn aneglur ac y 
byddech chi’n hoffi trafod y peth, 
rhowch wybod i ni trwy anfon e-bost 
at contact@iicsa.org.uk neu ffonio ein 
llinell wybodaeth ar 0800 917 1000.



Ymchwiliadau
Efallai y byddwch chi hefyd yn cael 
eich gwahodd i gymryd rhan mewn 
Gwrandawiad Cyhoeddus os yw’ch 
profiad yn disgyn o fewn un o’n 
hastudiaethau achos dan ymchwiliad. 
Bydd y Panel Ymchwiliad yn dewis 
nifer o achosion yr ymddengys eu 
bod yn dangos patrwm o fethiannau 
sefydliadol. 

Fe allai hyn berthyn i sefydliad neu 
grŵp o sefydliadau penodol ble 
mae’r Ymchwiliad wedi derbyn 
gwybodaeth am fethiant sefydliadol i 
amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol. 
Fe allai fod yn achos o unigolyn 
penodol mewn safle o ddylanwad yr 
ymddengys eu bod wedi gallu cyflawni 
troseddau rhywiol yn erbyn plant 
trwy nifer o fethiannau sefydliadol. 
Fe allai fod yn sefydliad cenedlaethol 
yr ymddengys ei fod wedi dangos 
methiannau drachefn neu systematig 
dros gyfnod o flynyddoedd.

Mae rhagor o wybodaeth am ein 
hymchwiliadau ar ein gwefan yn  
www.iicsa.org.uk/investigations.

Byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod 
i chi os hoffem eich gwahodd chi 
i Wrandawiad Cyhoeddus. Yna 
byddwch yn cael dewis a hoffech chi 
fynychu ai peidio.



Cefnogaeth 

Os ydych chi wedi cytuno, bydd gweithiwr proffesiynol 
hyfforddedig o’n gwasanaeth cymorth yn cysylltu â chi 
mewn ychydig ddyddiau i siarad â chi am sut yr ydych 
chi’n teimlo ar ôl rhannu’ch profiad. Byddant yn gallu 
trafod sut y gallwch chi ganfod gwasanaethau eraill er 
mwyn rhoi cymorth a chefnogaeth tymor hwy i chi os 
ydych chi ei angen.

Os nad ydych chi wedi cytuno i hyn ond yn teimlo erbyn 
hyn y gallech chi fod angen y gefnogaeth, gallwch gysylltu 
â ni a byddwn yn rhoi gwybod i chi ble y gallwch chi 
dderbyn y gefnogaeth ofynnol. 

Rydych chi hefyd wedi derbyn rhestr o sefydliadau 
cymorth arbenigol yn lleol y gallwch gysylltu â hwy eich 
hunan os ydych chi eisiau. 



Sut yr ydych chi’n teimlo...

Gallai rhannu’ch profiad adael chi gyda 
theimlad eich bod chi wedi cael eich 
clywed, eich credu a’ch parchu. Efallai 
y byddwch chi’n teimlo rhyddhad 
neu’n llai beichus.

Efallai y byddwch chi hefyd yn teimlo 
cymysgedd o deimladau eraill megis 
gwag, dig, isel neu’n falch o’ch hun. 
Gallwch ddisgwyl hyn ar ôl cam 
personol mor arwyddocaol.

Efallai bod gennych chi strategaethau 
yn barod i’w defnyddio i ymdopi ag 
emosiynau cryf, a byddem yn eich 
annog chi i gymryd gofal ychwanegol 
o’ch hun yn ystod y cyfnod hwn.

Dyma rai awgrymiadau a allai fod 
o ddefnydd i chi gan ddioddefwyr 
a goroeswyr sydd wedi rhannu eu 
profiadau: 

–  Gwybod bod y teimladau hyn i’w 
disgwyl

–  Siarad â rhywun yr ydych chi’n 
ymddiried ynddynt, hyd yn oed os 
nad ydych chi’n teimlo fel gwneud 
hynny

–  Bod yn garedig i’ch hun - gwnewch 
bethau neis 

–  Bod yn falch o’r hyn yr ydych chi 
wedi’i gyflawni a heriwch eich 
meddyliau negyddol

–  Mynegi teimladau yn ddiogel trwy 
wneud pethau fel crio, ymarfer corff, 
siarad ac ysgrifennu

–  Os ydych chi’n teimlo wedi’ch llorio, 
ffoniwch wasanaethau argyfwng a 
chefnogaeth



Dweud eich dweud 

Byddai’r Ymchwiliad yn hoffi rhoi 
cyfle i chi adael neges ddienw am 
eich profiad. Byddwn yn cyhoeddi’r 
negeseuon hyn i helpu pobl i ddeall 
effaith cam-drin plant yn rhywiol ac i 
gydnabod pam ei bod hi mor bwysig 
ein bod ni’n amddiffyn plant yn y 
dyfodol.

Gallai’r neges hon fod yn frawddeg 
neu ddwy am yr hyn ddigwyddodd 
i chi, neu am yr effaith y mae wedi’i 
chael arnoch chi neu eraill, neu fe 
allai fod eich barn ar yr hyn y dylid 
ei wneud i ddarparu amddiffyniad 
a gwasanaethau gwell i blant a 
goroeswyr sy’n oedolion yn y dyfodol. 
Mae’n bwysig i ni ein bod yn rhoi cyfle 
i ddioddefwyr a goroeswyr i ddweud 
eu dweud. 

Os hoffech chi adael neges fer, 
ysgrifennwch hi ar y dudalen a ganlyn 
a’i hanfon yn ôl atom ni yn yr amlen 
ragdaledig a ddarperir.

Rydym yn gofyn i chi beidio â 
chynnwys eich enw (neu enw rhywun 
arall) na gwybodaeth bersonol ac ni 
ddylech chi gynnwys unrhyw regfeydd.

Os hoffech chi gymorth wrth 
ysgrifennu’ch neges, cysylltwch â ni 
i roi gwybod i ni.
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Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu’n  
dymuno siarad â rhywun o’r Ymchwiliad gallwch  
gysylltu â ni ar un o’r isod

Llinell Wybodaeth: 
0800 917 1000

E-bost:
contact@iicsa.org.uk

Post: 
Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol
Blwch Post 72289
Llundain
SW1P 9LF

Gwefan: 
www.iicsa.org.uk
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