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Mae’r papur briffio hwn yn dod â negeseuon allweddol ynghyd o waith ymchwil i gamfanteisio’n
rhywiol ar blant ac yn nodi’r goblygiadau o safbwynt comisiynu gwasanaethau’r heddlu ar
lefel strategol. Dylid ei ddarllen ar y cyd â chanllawiau i weithwyr proffesiynol ar fynd i’r afael â
chamfanteisio’n rhywiol ar blant [Dolenni at y canllawiau Cymraeg a’r canllawiau Saesneg].

Negeseuon allweddol
■ Mae camfanteisio’n gallu digwydd i bobl ifanc o bob cefndir. Er mai merched ifanc

yw’r mwyafrif o’r dioddefwyr, mae camfanteisio hefyd yn gallu digwydd i fechgyn a
dynion ifanc.
■ Dylai Comisiynwyr dybio bod camfanteisio’n rhywiol ar blant yn broblem genedlaethol

sy’n digwydd ym mhob ardal heddlu ac ar draws ffiniau heddluoedd. Mae angen i’r
heddlu fabwysiadu dull rhagweithiol sy’n seiliedig ar wybodaeth wrth geisio canfod
dioddefwyr a’r rhai sy’n camfanteisio arnynt.
■ Mae camfanteisio’n rhywiol ar blentyn yn fath o gam-drin rhywiol ac yn gysylltiedig

mewn ffyrdd cymhleth â mathau eraill o drais a cham-drin. Dylid gwreiddio’r cysylltiadau
hyn yn y dull gweithredu strategol.
■ Wrth gynnal archwiliad o’r hyfforddiant a’r datblygiad proffesiynol y mae’r heddlu yn

ei gael ar hyn o bryd, gellid sicrhau bod swyddogion rheng flaen a swyddogion ymchwilio
yn ogystal â swyddogion trin galwadau ac arweinwyr uwch yn meddu ar y sgiliau priodol i
ymateb i gamfanteisio’n rhywiol ar blant a cham-drin plant yn rhywiol.
■ Mae angen i’r cyllid a’r gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau camfanteisio’n

rhywiol ar blant a cham-drin plant yn rhywiol ddiwallu anghenion diogelwch a lles
dioddefwyr os ydynt am gael effaith gadarnhaol ar ganlyniadau cyfiawnder troseddol.
■ Nid yw data troseddu yn unig yn ddigon i fapio hyd a lled y broblem o gamfanteisio’n

rhywiol ar blant yn llawn. Gall Comisiynwyr sy’n arwain ar greu partneriaethau strategol
yn lleol wella prosesau rhannu gwybodaeth er mwyn cael proffil mwy cyflawn o
droseddwyr a dioddefwyr ac er mwyn i’r proffil hwnnw gyfrannu at dechnegau tarfu
ac ymyrryd cynnar effeithiol.
■ Mae problemau cysylltiedig yn cynnwys rhedeg i ffwrdd/mynd ar goll/peidio â mynychu

addysg. Mae gwasanaethau arbenigol yn gallu archwilio beth ddigwyddodd tra roedd y
person ifanc i ffwrdd mewn ffordd sensitif drwy gynnal cyfweliadau dychwelyd adref.

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant
Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant yn ffurf ar gam-drin plant yn rhywiol lle ceir elfen o gyfnewid
er budd y drwgweithredwyr. Does dim un ffordd benodol o gamfanteisio’n rhywiol ar blant
(Canolfan Camfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn Ar-lein, 2011; Berelowitz et al, 2012; Gohir,
2013). Mae meithrin perthynas amhriodol yn gyffredin mewn ambell ffurf ar gamfanteisio’n
rhywiol ar blant, ond nid yw hyn bob amser i’w weld (Beckett, 2011; Melrose, 2013). Mae
camfanteisio (drwy gyswllt) ar-lein a heb fod ar-lein yn gallu gorgyffwrdd (Fox a Kalkan,
2016). Ni ellir cymryd bod plant a phobl ifanc yn cydsynio os ydynt yn ymddangos eu bod yn
cydweithredu: yn ôl y gyfraith, maent yn bobl ifanc dan oed a gallant gael eu gorfodi a’u rheoli
mewn sawl ffordd. Mae’r ffyrdd hyn o gamddefnyddio pŵer yn debyg i’r rhai a welir mewn
achosion o drais domestig.
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Er bod holl dystiolaeth yr ymchwil hyd yma yn dangos mai genethod a merched ifanc yw’r
mwyafrif o’r dioddefwyr, mae camfanteisio rhywiol yn gallu digwydd i fechgyn a dynion ifanc
hefyd. Ar gyfartaledd, rhwng 12 a 15 oed yw’r oedran y daw pryderon i’r amlwg am y tro
cyntaf er bod astudiaethau diweddar yn dangos bod mwy a mwy o bobl ifanc rhwng 8 ac 11
oed yn cael eu hatgyfeirio, yn enwedig yng nghyswllt camfanteisio ar-lein. Nid oes cymaint o
wybodaeth ar gael am gamfanteisio yng nghyswllt pobl o gymunedau Du a Lleiafrifoedd Ethnig
a‘r gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (Ward a Patel, 2006; Gohir, 2013; Coy,
2016a; Sharp, 2015; Fox, 2016). Mae’n bwysig bod Comisiynwyr yn cyfleu’r neges nad oes un
math ‘nodweddiadol’ o ddioddefwr.
Wedi dweud hynny, mae rhai pobl yn fwy agored i gamfanteisio nag eraill, ac mae amryw o
ffactorau wedi’u nodi y dylai gweithwyr proffesiynol fod yn ymwybodol ohonynt. Mae’r rhain
yn cynnwys y canlynol: hanes blaenorol o gam-drin yn y teulu; amddifadedd; digartrefedd;
camddefnyddio sylweddau; anabledd; bod mewn gofal; rhedeg i ffwrdd/bod ar goll; a chyswllt
â gangiau (Brown et al., 2016; Coy, 2009; Franklin, Raws a Smeaton, 2015; Harris a Robinson,
2007; Klatt et al., 2014; Jago et al., 2011; Smeaton, 2013). Nid ydym yn gwybod a ydi’r uchod
hefyd yn berthnasol i bobl ifanc lle mae’r broses o gamfanteisio arnynt yn dechrau ar-lein neu’n
digwydd yn gyfan gwbl ar-lein, er bod rhai ffactorau i’w gweld yn y naill gyd-destun a’r llall
(Whittle et al., 2013).
Nid yw’r rhain, nag unrhyw restrau o ddangosyddion, yn dystiolaeth bod camfanteisio rhywiol
wedi digwydd. Mae angen i swyddogion heddlu a phobl broffesiynol eraill ddefnyddio eu
chwilfrydedd proffesiynol a’u crebwyll i archwilio beth sy’n digwydd i bob person ifanc. Y cam
cyntaf hollbwysig yw bod asiantaethau yn rhannu gwybodaeth â’i gilydd. Y cam nesaf yw cael
sgwrs sensitif ond holgar â phobl ifanc.

Plismona effeithlon ac effeithiol
Mae statws bygythiad cenedlaethol wedi’i roi i gam-drin plant yn rhywiol, ochr yn ochr â
throseddu difrifol a chyfundrefnol a gwrthderfysgaeth. Felly, mae camfanteisio’n rhywiol ar blant
yn cael lle amlwg yn nogfennau strategol yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol ar droseddau
difrifol a chyfundrefnol (Skidmore et al., 2016). Disgwylir i ardaloedd heddluoedd nodi cynlluniau
clir i fynd i’r afael â chamfanteisio’n rhywiol ar blant a’r adnoddau sydd ar gael i wneud hyn
(o fewn cam-drin plant yn rhywiol) yn eu Cynllun Heddlu a Throseddu sy’n cael ei lunio mewn
partneriaeth ag asiantaethau eraill (Y Swyddfa Safonau mewn Addysg, Gwasanaethau Plant a
Sgiliau 2016).
Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant a cham-drin plant yn digwydd ar raddfa ehangach na’r
hyn sydd wedi’i gofnodi yn ystadegau swyddogol yr heddlu oherwydd lefel isel y datgelu a’r
cyfleoedd sy’n cael eu colli i ganfod achosion yn gynnar. (Beckett a Warrington, 2015). Mae’n
anodd i bobl ifanc siarad am yr hyn sy’n digwydd, yn rhannol oherwydd eu bod yn ofni y bydd
rhywun yn dial arnynt, teyrngarwch i’r sawl sy’n ei gyflawni neu oherwydd eu bod yn ofni na
fydd pobl yn eu credu ac/neu y bydd pobl yn gweld bai arnynt. Felly, mae dull rhagweithiol
seiliedig ar wybodaeth o ganfod dioddefwyr a’r rhai sy’n cyflawni’r trosedd yn hanfodol
(Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi 2016; Myers & Carmi, 2016). Mae’n bosib mai’r heddlu
(gan gynnwys ymatebwyr cyntaf) fydd yr asiantaeth gyntaf i ddod i gysylltiad â phlentyn neu
berson ifanc sy’n dioddef camfanteisio rhywiol oherwydd problemau cysylltiedig, er enghraifft
rhedeg i ffwrdd/mynd ar goll neu oherwydd bod pobl ifanc yn mynd ynghlwm â gweithgareddau
troseddol, er enghraifft, camddefnyddio sylweddau/alcohol, cyswllt â gangiau, ymddygiad
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gwrthgymdeithasol neu hwyluso camfanteisio’n rhywiol ar blant hyd yn oed. (Bartlett, 2016;
Berelowitz, et al., 2013; Waddell a Molloy, 2015).
Gan fod camfantesio’n rhywiol ar blant yn fath o gam-drin plant yn rhywiol, ac o gofio bod gan
lawer o bobl ifanc sy’n dioddef camfanteisio rhywiol hanes o fathau eraill o gam-drin rhywiol
(Coy, 2009; Hickle, 2016), gall Comisiynwyr annog dull gweithredu integredig sy’n cydnabod
bodolaeth y cysylltiadau hyn er mwyn sicrhau bod ymchwiliadau/strwythurau heddluoedd yn
ymateb yn y ffyrdd mwyaf effeithiol ac effeithlon (Nelson, 2016).
Mae gwybod pwy yw’r bobl sy’n camfanteisio’n rhywiol hefyd yn hanfodol. Gan fod pobl ifanc a
throseddwyr yn aml yn symud ar draws ffiniau heddluoedd, a/neu oherwydd ei bod yn bosib eu
bod yn byw yn un ardal ac yn cyfeillachu mewn ardal arall, gall Comisiynwyr ystyried ai’r ffordd
orau i fynd i’r afael â phroblemau lleol yw drwy ddefnyddio dull strategol traws-heddluoedd /
rhanbarthol. (Martin et al, 2014).

Ymateb i’r rheini sy’n dioddef camfanteisio rhywiol
Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant yn golygu cam-drin corfforol, rhywiol, seicolegol ac
emosiynol. Fel y nodwyd uchod, mae llawer o blant a phobl ifanc wedi cael profiadau niweidiol
cyn i’r camfanteisio rhywiol ddechrau (Coy, 2009; Hickle, 2016). Gall Comisiynwyr helpu i
sicrhau bod swyddogion heddlu sydd mewn cysylltiad â phobl ifanc yn deall pa mor bryderus
ac amharod i ddweud y bydd y bobl ifanc hyn a bod prosesau ymchwilio yn gallu achosi
mwy o niwed, yn enwedig os ydynt yn tanseilio eu hymddiriedaeth mewn oedolion (Beckett a
Warrington, 2015). Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys: gorfod aros ar eu pennau eu hunain
mewn unedau uwch-dechnoleg; ddim yn deall gymaint o amser y mae Gwasanaeth Erlyn y
Goron yn ei gymryd i wneud penderfyniadau; heb gael eglurhad amserol ar ‘ollwng’ cyhuddiadau
a/neu newidiadau i gyfyngiadau ar ddiffynyddion (ibid). Rhaid rhoi sylw i risgiau posib i’r plentyn,
a monitro’r risgiau hyn (Bartlett,2016).
Gall Comisiynwyr ddylanwadu drwy sicrhau bod swyddogion heddlu yn gwybod beth yw
anghenion lles a diogelwch dioddefwyr a’u bod yn ceisio diwallu’r anghenion hynny (Llywodraeth
Ei Mawrhydi, 2015): yn enwedig gan y byddai hyn yn esgor ar ganlyniadau gwell o ran
cyfiawnder troseddol (Allnock, 2015; Beckett a Warrington, 2015; Comisiynydd Plant Lloegr,
2015; Goddard et al., 2015; Y Weinyddiaeth Cyfiawnder, 2011).
Mae sicrhau bod prosesau cyfiawnder troseddol mor effeithiol ac effeithlon â phosib o’u dechrau
i’w diwedd yn un ffordd y gall Comisiynwyr helpu i leddfu ar y pryder a’r amharodrwydd y mae
pobl ifanc yn ei deimlo ynglŷn ag ymhél â’r System Cyfiawnder Troseddol (Beckett a Warrington,
2015). Gall hyn gynnwys meithrin cysylltiadau â phartneriaid lleol yn y system cyfiawnder
troseddol a phennu disgwyliadau – er enghraifft, ymgysylltu’n gynnar mewn ffordd gydweithredol
â Gwasanaeth Erlyn y Goron.
Gall Comisiynwyr hefyd roi sylw i broblemau â systemau cysylltiedig. Gallant archwilio’r
hyfforddiant y mae swyddogion heddlu yn ei gael ar hyn o bryd er mwyn sicrhau bod sgiliau
swyddogion ymchwilio yn ogystal â phobl sy’n trin galwadau ac arweinwyr yn cael eu gwella
(Skidmore et al., 2016). Mae dulliau diogelu strategol lleol a gwasanaethau arbenigol lleol
sy’n gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi dioddef camfanteisio rhywiol yn aml yn ffynonellau
ardderchog i gomisiynu hyfforddiant ohonynt oherwydd eu profiad a’u harbenigedd.
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Sicrhau bod anghenion dioddefwyr yn cael eu diwallu
Mewn llawer o achosion, rhaid sefydlu perthynas hirdymor i hwyluso datgeliad llawn gan bobl
ifanc a, drwy hynny, wella gwybodaeth (Leon a Raws, 2016). Mae gwerthusiadau yn dangos
bod amser, amynedd a dyfalbarhad yn ofynion craidd wrth greu perthynas â phobl ifanc, er
mwyn iddynt deimlo bod rhywun yn malio amdanynt ac yn eu parchu. Maent hefyd yn nodi mai
asiantaethau arbenigol sydd yn y sefyllfa orau i ymgymryd â gwaith allgymorth rhagweithiol. Mae
hyn yn cynnwys anfon negeseuon testun a ffonio bob dydd, galw i’w gweld yn ddirybudd a
ffyrdd eraill o gadw mewn cysylltiad, hyd yn oed pan mae’r gefnogaeth hon yn cael ei gwrthod
y tro cyntaf, neu dro ar ôl tro (Coy, 2016a; Prifysgol Oxford Brookes, 2015; Warrington, 2013).
Mae gwasanaethau arbenigol yn gweithio mewn ffordd gyfannol a, pan fo angen, maent yn
cysylltu pobl ifanc â’r gwasanaethau eraill sydd eu hangen arnynt - gan gynnwys iechyd rhywiol
a chwnsela (Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant, 2016; Leon a Raws,
2016). Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys gwasanaethau arbenigol ym maes camfanteisio’n
rhywiol ar blant yn ogystal â gwasanaethau ar gyfer y rheini sydd wedi goroesi trais domestig a
Chanolfannau Argyfwng Trais. Mae Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol hefyd mewn sefyllfa
dda i ymateb i bobl ifanc sydd wedi dioddef camfanteisio rhywiol, o gofio’r gwahanol fathau o
gam-drin y gallent fod wedi cael profiad ohono (Lovett a Kelly, 2016).

“Yn bendant, mae hwn [cyswllt â gwasanaeth arbenigol] yn rhywbeth
cadarnhaol y mae’r heddlu wedi’i wneud...Dyma’r peth mwyaf cadarnhaol
a dwi’n ddiolchgar i’r heddlu am wneud hyn imi… byddai’n ddigon hawdd
imi fynd yn ôl i wneud beth ro’n i’n ei wneud o’r blaen ond, diolch i hyn,
dwi’n gallu siarad am fy mhroblemau. Dwi’n gwybod at bwy i droi a dwi’n
gwybod â phwy rydw i’n saff”1
Bydd proffiliau o’r broblem yn rhoi darlun i ni o’r hyn rydym yn ei wybod am faint o gamfanteisio
rhywiol sy’n digwydd a phwy mae’r broblem wedi effeithio arnynt, wedi’i ategu gan asesiadau
graddfa a thystiolaeth (wedi’i chasglu at ddibenion Cyd-asesiadau Strategol o Anghenion) a
chydweithio â chomisiynwyr mewn sectorau eraill (er enghraifft, iechyd a gofal cymdeithasol).
Felly, gall Comisiynwyr archwilio a oes digon o wasanaethau arbenigol ar gael i gwrdd â’r galw.
Drwy gynnal archwiliad o’r gwasanaethau sydd ar gael, gall Comisiynwyr asesu i ba raddau
y gall gwasanaethau lleol roi’r gefnogaeth arbenigol sydd ei hangen ar bobl ifanc, er mwyn i’r
heddlu fod mewn sefyllfa i ymateb yn rhagweithiol drwy roi dioddefwyr mewn cysylltiad â nhw
drwy ganolfannau i ddioddefwyr a Chymorth i Ddioddefwyr (Beckett et al. 2015; Prifysgol Oxford
Brookes, 2015). Os nad oes digon o wasanaethau ar gael yn lleol i roi’r gefnogaeth sydd ei
hangen, gall Comisiynwyr ystyried rhoi cyfraniad ariannol tuag at wasanaethau o’r fath neu eu
comisiynu ar y cyd ag asiantaethau eraill neu ar draws ardaloedd heddluoedd (Allnock et al.
2015). Neu, gellid meithrin cysylltiadau â gwasanaethau i oedolion. Er enghraifft, mae prosiectau
allgymorth ar gyfer oedolion yn y diwydiant rhyw yn ffordd allweddol o adnabod a chael cymorth
i rai pobl ifanc. Nid yw camfanteisio rhywiol yn gorffen pan mae person ifanc yn cyrraedd 18 oed
(Coy, 2016b) ac mae rhai dulliau strategol o ymateb yn cydnabod bod gorgyffwrdd o’r fath yn
digwydd ac yn ystyried y cysylltiadau hyn.
Gellid rhoi mesurau interim ar waith, er enghraifft, prynu o ardal arall yn ôl y galw. Ond mae hyn
yn dibynnu ar gynaliadwyedd y gwasanaethau arbenigol ac ar nodi bod angen i gontractau am
wasanaethau arbenigol fod yn ddigon hir i feithrin perthynas o ymddiriedaeth gyda phobl ifanc.
1 15 year old young woman, Beckett et al. 2015
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Er bod comisiynu gwasanaethau hirdymor yn ymddangos yn ddrud, mae ail-atgyfeiriadau ac
argyfyngau parhaus yn ddrutach (Webb a Holmes, 2015). Gall buddsoddi mewn gwasanaethau
arbenigol arwain at fuddion ariannol. Mae un enghraifft o ddadansoddiad cost a budd yn dangos
arbedion posib o £12 am bob £1 sy’n cael ei buddsoddi (Barnardo’s, 2011).
O gofio’r amser mae achos yn gallu ei gymryd i fynd drwy’r system cyfiawnder troseddol, gall
Comisiynwyr dynnu sylw at mor bwysig ydyw bod yr heddlu yn deall canllawiau Gwasanaeth
Erlyn y Goron ar fynediad at gwnsela cyn treial [canllawiau CPS] (Beckett a Warrington, 2015)
a bod angen i’r gefnogaeth barhau ar ôl i’r prosesau cyfiawnder troseddol ddod i ben (Myers a
Carmi, 2016).
Os nad oes adnoddau arbenigol ar gael, yna gall y Comisiynydd o leiaf ddadlau o blaid cael
cyllid ar gyfer gwasanaethau o’r fath gan asiantaethau eraill a chyfrannu tuag at ddatblygu
fframwaith amlasiantaeth trosfwaol y gall gweithwyr proffesiynol gyda’r arbenigedd angenrheidiol
weithio ynddo.

Gwaith amlasiantaeth
Mae sawl rheswm pam fod gan Gomisiynwyr ddiddordeb mewn hwyluso cydweithio agos
a/neu fframweithiau amlasiantaeth, er enghraifft, Canolfannau Diogelu Amlasiantaeth. Mae
plismona strategol yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o dynnu sylw at atebolrwydd pobl
sy’n cam-drin. Ac eto mae gormod o gamfanteisio rhywiol ar blant yn digwydd heb ei gydnabod
neu heb i’r heddlu gael ei hysbysu ohono. Yn ogystal, mae cofnodion yr heddlu’n anghyson
ar hyn o bryd - yn rhannol oherwydd nad yw systemau wedi’u ffurfweddu i gipio llawer o’r
wybodaeth a allai fod yn arwydd o gamfanteisio’n rhywiol ar blant (Skidmore et al., 2016). Felly,
nid yw data troseddu ar ei ben ei hun yn ddigon i fapio maint y broblem. Gall ymrwymiad ar
draws asiantaethau ar lefel strategol helpu i rannu gwybodaeth er mwyn gwella’r proffil lleol o
droseddwyr a dioddefwyr.
Mae adeiladu proffil o’r broblem yn gymhleth ac yn gofyn am lawer o amser. Mae gan
Gomisiynwyr rôl bwysig i’w chwarae o ran sicrhau bod adnoddau ar gael ar gyfer y broses hon
a bod prosesau cadarn ar waith i gipio gwybodaeth gan bartneriaid y gall dadansoddwr heddlu
proffesiynol penodedig ei gweld. Rhan o’r gwaith hwn yw cyfathrebu - sicrhau bod partneriaid
yn deall pa wybodaeth sydd fwyaf defnyddiol (enwau - gan gynnwys llysenwau, cyfeiriadau,
‘mannau troseddu aml’, rhifau ffonau symudol, busnesau lleol, rhifau cofrestru ceir ayyb) a sut y
gellir ei defnyddio i ganfod pwy yw troseddwyr ac ar gyfer gweithgareddau tarfu. Mae hyn yn ei
gwneud yn fwy tebygol y byddant yn ymrwymo i rannu gwybodaeth ac yn buddsoddi yn hynny.
Mae partneriaid yn y cyswllt hwn yn cynnwys: a’r gwasanaeth troseddwyr ifanc; yr awdurdod
lleol, iechyd - gan gynnwys iechyd rhywiol - a mudiadau arbenigol yn y trydydd sector, gan
gynnwys prosiectau allgymorth yn y diwydiant rhyw a Chanolfannau Argyfwng Trais (Skidmore
et al., 2016). O gofio bod patrymau troseddu yn esblygu ac yn newid, mae’r Swyddfa Safonau
mewn Addysg, Gwasanaethau Plant a Sgiliau (2016) yn argymell bod y dadansoddwr data
hefyd yn gyfrifol am ddiweddaru’r data yn rheolaidd, a bod angen i’r diweddariadau hynny roi
sylw i’r rhai sy’n ymwneud â cham-drin neu gamfanteisio ar bob lefel, boed y rheini yn drefnwyr,
hwyluswyr neu’n rhai sy’n cam-drin.
Gall Comisiynwyr ddefnyddio proffiliau o’r broblem i archwilio gweithgareddau tarfu ac
ymyriadau wedi’u targedu. Gall cysylltiadau cryf ag awdurdodau lleol hwyluso cau busnesau
neu ddirymu trwyddedau busnes. Gall Comisiynwyr ofyn i asiantaethau eraill, mudiadau yn y
trydydd sector, cymunedau a rhieni weithredu fel ‘llygaid a chlustiau’ lleol, a’u gwahodd i fod yn
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rhan o’r gwaith o ddatblygu rhwydwaith cymunedol amddiffynnol. Mewn ardaloedd lle mae gan
y tîm amlasiantaeth arbenigol ar gyfer camfanteisio’n rhywiol ar blant Swyddog Cyswllt Rhieni i
sicrhau perthynas agos rhwng yr heddlu a rhieni, mae cyfradd yr euogfarnau hefyd yn tueddu i
fod yn uwch (Palmer a Jenkins, 2014).
Yn ogystal, mae pobl ifanc yn gallu bod yn gynghreiriaid yn y gwaith oherwydd bod eu
gwybodaeth am y cyd-destun lleol yn gallu helpu i lunio proffil mwy manwl o’r broblem. Mae
hyn yn pwysleisio mor bwysig ydyw problemau cysylltiedig, er enghraifft rhedeg i ffwrdd/mynd
ar goll. Gall gwasanaethau arbenigol gynnal cyfweliadau dychwelyd adref er mwyn archwilio
mewn ffordd sensitif pam fod plant wedi mynd ar goll a beth ddigwyddodd tra roeddent oddi
cartref (Grŵp Seneddol Amlbleidiol, 2016).

Diogelwch cymunedol
Gall proffil o’r broblem gyfrannu at ddatblygu gweithgareddau codi ymwybyddiaeth wedi’u
targedu ar gyfer y cyhoedd (Y Swyddfa Safonau mewn Addysg, Gwasanaethau Plant a Sgiliau,
2016; Webb a Holmes, 2015). Mae ymwneud yr heddlu a swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu ag atal sylfaenol yn cynnwys gweithio gydag ysgolion, gwasanaethau i bobl ifanc a
chymunedau lleol. Bydd hyn yn fwy effeithiol os bydd pobl ifanc sydd wedi dioddef camfanteisio
rhywiol yn gwirio’r negeseuon a’r deunyddiau.
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Negeseuon allweddol o ymchwil ar gamfanteisio’n
rhywiol ar blant – hefyd ar gael
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