
YMCHWILIAD ANNIBYNNOL I 
GAM-DRIN PLANT YN RHYWIOL

Prosiect Gwirionedd 
Rhannu’ch profiad:
beth i’w ddisgwyl



Os byddwch chi’n dewis rhannu’ch profiad gyda ni, rydych chi yn ein helpu 
ni i ymchwilio i fethiannau sefydliadol i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol.

Fel rhan o Brosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad, rydym eisiau 
clywed gan:

– unrhyw un a gafodd ei gam-drin yn rhywiol fel plentyn mewn lleoliad  
sefydliadol megis cartref gofal, ysgol, ysbyty neu sefydliad crefyddol, 
gwirfoddol neu’r wladwriaeth.

– unrhyw un a ddaeth i gysylltiad am y tr o cyntaf gyda’u camdriniwr mewn 
lleoliad sefydliadol.

– unrhyw un a gafodd ei gam-drin yn rhywiol fel plentyn ac adr odd am eu 
cam-drin rhywiol wrth unigolyn mewn awdurdod er enghraifft heddwas, 
gweithiwr cymdeithasol neu athro ble cafodd yr adroddiad naill ai ei 
anwybyddu neu ni weithredwyd yn gywir arno

Mae gofyn i ni trwy ein Cylch Gorchwyl i drosglwyddo’r holl honiadau o gam-
drin plant i’r heddlu. Serch hynny, ni fyddwn yn rhoi’ch enw na’ch manylion 
cyswllt i’r heddlu heb eich caniatâd chi, ac eithrio pan fydd yn ofynnol i 
amddiffyn plentyn sydd wrth risg o gam-drin.

Rhannu’ch profiad gyda’r 
Ymchwiliad



Rhannu’ch profiad:

1.
Rhowch beth  

gwybodaeth sylfaenol i ni

Gallwch roi peth  
gwybodaeth sylfaenol  

i ni am eich profiad

2.
Byddwn yn cysylltu â chi

Os byddwch chi’n rhoi’ch  
manylion cyswllt i ni,  

byddwn yn cysylltu â chi  
o fewn 15 diwrnod gwaith  
i drefnu’r ffordd orau i chi  

rannu’ch profiad.

3.
Byddwch yn  

rhannu’ch profiad

Gallwch ddewis rhannu’ch  
profiad gyda’r Prosiect  

Gwirionedd mewn sesiwn  
breifat, neu yn  
ysgrifenedig.

4.
Byddwn yn rhoi ystyriaeth  

i’ch profiad

Byddwn yn gwneud hyn mewn tair ffordd:

– Byddwn yn ystyried eich profiad  
pan fyddwn yn gwneud ein  
hargymhellion i’r dyfodol.

– Byddwn yn cyhoeddi crynodebau  
dienw o’r profiadau yr ydym wedi’u  

clywed
– Byddwch yn cael cyfle  

i ddweud eich dweud



Canllaw cam wrth gam

1. Rhowch beth gwybodaeth 
sylfaenol i ni
Gallwch roi peth gwybodaeth sylfaenol 
i ni am eich profiad

Trwy lanw ffurflen ar-lein, neu ffonio 
ein llinell wybodaeth gallwch roi 
peth gwybodaeth sylfaenol i ni am 
y profiad y dymunwch ei rannu. Er 
enghraifft, hoffem wybod ble yn y 
wlad y cawsoch eich cam-drin yn 
rhywiol, pryd y digwyddodd hyn, ac a 
oedd unrhyw un mewn awdurdod yn 
gwybod amdano.

2. Byddwn yn cysylltu â chi
Os byddwch chi’n rhoi’ch manylion 
cyswllt i ni, byddwn yn cysylltu â chi 
i drefnu’r ffordd orau i chi rannu’ch 
profiad

Gallwn naill ai eich ffonio chi, anfon 
e-bost neu ysgrifennu atoch chi a 
gallwch chi roi gwybod i ni pa bryd 
fydd yn gyfleus.

Gallwch ddewis a ydych chi eisiau 
trefnu mynychu sesiwn breifat i 
rannu’ch profiad yn bersonol, neu 
fe allwch chi rannu’ch profiad yn 
ysgrifenedig.

3. Byddwch yn rhannu’ch profiad
Gallwch ddewis rhannu’ch profiad 
mewn sesiwn breifat, neu gallwch 
rannu’ch profiad yn ysgrifenedig.

Cewch gyfle i ddisgrifio’ch profiad wrth 
aelod o’r Ymchwiliad mewn sesiwn 
breifat. Gallwch ddod â ffrindiau, teulu 
neu gefnogaeth arall gyda chi. Bydd 
gweithiwr cymorth a chwnselydd hefyd 
ar gael am gefnogaeth ychwanegol os 
byddwch chi ei hangen.

Bydd eich profiad yn cael ei recordio’n 
ddigidol a bydd crynodeb ysgrifenedig 
yn cael ei gynhyrchu. Bydd popeth y 
byddwch chi’n ei ddweud wrthym ni, 
a phopeth sydd wedi’i gynnwys yn y 
crynodeb ysgrifenedig, yn cael ei gadw 
yn ddiogel.

Byddwch chi’n derbyn galwad dilyn i 
fyny gan wasanaeth cefnogi goroeswyr 
yr Ymchwiliad ychydig ddyddiau ar ôl 
i chi fynychu sesiwn breifat i weld sut 
ydych chi. Os hoffech chi gefnogaeth 
tymor hwy, bydd ein gwasanaeth 
cymorth yn gallu’ch cynghori chi am 
wasanaethau cymorth yn eich ardal 
leol.

Fel arall, os nad ydych chi eisiau 
mynychu sesiwn breifat, gallwn roi 
canllaw i chi i’ch helpu i rannu’ch 
profiad yn ysgrifenedig.



4. Byddwn yn rhoi ystyriaeth 
i’ch profiad
Byddwn yn ystyried eich profiad pan 
fyddwn yn gwneud ein hargymhellion 
i’r dyfodol

Ein Hadroddiadau
Bydd y Cadeirydd a Phanel yr 
Ymchwiliad yn ystyried eich 
datganiadau ysgrifenedig neu ar lafar 
dienw, a rhai’r holl ddioddefwyr a 
goroeswyr sydd wedi cynorthwyo’r 
Ymchwiliad yn ystod y Prosiect 
Gwirionedd.

Bydd y wybodaeth honno yn hysbysu 
eu hadroddiadau a’r argymhellion. 
Serch hynny, ni fyddant yn 
cyhoeddi’ch enw.

Crynodebau Dienw
Os byddwch chi’n rhannu’ch profiad 
naill ai mewn sesiwn breifat neu mewn 
datganiad ysgrifenedig, byddwn yn 
troi’r wybodaeth hon yn grynodeb 
dienw y gallem ei gyhoeddi ochr yn 
ochr ag adroddiad yr Ymchwiliad.

Byddwn yn ei gynhyrchu o’r 
wybodaeth y byddwch chi’n ei rhoi i 
ni ond ni fyddwn yn cyhoeddi unrhyw 
wybodaeth bersonol.

Bydd cyhoeddi’r crynodebau hyn 
yn helpu i roi llais i ddioddefwyr a 
goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol, 
a thrwy ganiatáu i’ch gwybodaeth 
gael ei defnyddio fel hyn, byddwch yn 
helpu i ddangos i bobl effaith cam-drin 
plant yn rhywiol, ac yn helpu i dynnu 
sylw at fethiannau gan sefydliadau 
i amddiffyn plant. Serch hynny, fe 
fyddwch chi’n gallu dweud wrthym ni 
os nad ydych chi eisiau i’ch profiad 
gael ei ddefnyddio fel hyn.

Dweud eich dweud
Os byddwch chi’n rhannu’ch profiad 
naill ai mewn sesiwn breifat neu yn 
ysgrifenedig, byddwch chi’n gallu 
gadael neges fer am unrhyw agwedd 
o’ch profiad. Fe allai hyn fod yn 
frawddeg neu ddwy am yr hyn a 
ddigwyddodd i chi neu am yr effaith y 
mae wedi’i chael arnoch chi ac eraill. 
Neu fe allai fod eich barn chi am sut 
y gallwn amddiffyn plant yn well yn y 
dyfodol.

Bydd y negeseuon hyn yn cael eu 
cyhoeddi yn ddienw ochr yn ochr ag 
adroddiadau blynyddol yr Ymchwiliad.



Gallwch ddechrau ar y broses trwy gysylltu â ni.

Ffôn: 
0800 917 1000

E-bost: 
share@iicsa.org.uk

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

Gwefan: 
https://www.iicsa.org.uk/share-your-experience
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