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Adroddiad Blynyddol y Grŵp 

Trawsbleidiol 

7 Rhagfyr 2017 

Arbed Dyfodol: Y Grŵp Trawsbleidiol ar 

Rwystro Plant rhag cael eu Cam-drin yn 

Rhywiol 

1. Aelodaeth y Grŵp a deiliaid swyddi 

 

Jayne Bryant AC 

Llyr Huws-Gruffydd AC, 

Angela Burns AC 

 

Darperir yr Ysgrifenyddiaeth ar y cyd gan NSPCC Cymru, Stop it Now! Cymru a 

Survivors’ Trust Cymru 

Cyflwynwyd y digwyddiad Diogelwch Ar-lein mewn partneriaeth â’r Grŵp 

Trawsbleidiol ar Blant a Phobl Ifanc  

 

2. Cyfarfodydd blaenorol y Grŵp ers y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

diwethaf. 

 

Cyfarfod 1. Cyfarfod Cyntaf 

 

Dyddiad y cyfarfod: 9 Tachwedd 2016, Ty Hywel  

Yn bresennol: Martin Mahoney  

   Linda Grace 

Daniel Hugh 

Kirsty Hudson 

Misty 

Sue 

Mark Vaughan 

Yr Athro Helen Codd 

Hannah Dicks 

Danni Jones 

Kay Anstee 

Joy Dyment 

Jane Rung 

Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu Jeff Cuthbert 
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Joanne Hopkins 

Ruth Nash 

Ifran Alam 

MMay Colley 

Leona Oxenham 

Sam Clutton 

Gabe Conlon 

Tony Bishop 

Becky White 

Faith McCready 

Karen Godwin 

Angela Burns AC 

Llyr Gruffydd AC 

Jayne Bryant AC 

 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd: 

Cynhaliodd y Grŵp Trawsbleidiol ei gyfarfod cyntaf ar 9 Tachwedd 2016. Diben y 

cyfarfod cyntaf oedd gosod y cefndir, rhoi trosolwg o gam-drin plant yn rhywiol yng 

Nghymru a chyflwyno dull iechyd y cyhoedd i annog partneriaid a’r rhai a oedd yn 

bresennol i ddechrau meddwl sut y gallant chwarae rhan mewn rhwystro plant 

rhag cael eu cam-drin yn rhywiol. 

Roedd y cyfarfod yn cynnwys nifer o gyflwyniadau yn ogystal â darlleniad gan Misty 

Leigh, a oroesodd gamdriniaeth rywiol fel plentyn. Darllenodd gerdd a ysgrifennodd 

am ei phrofiad, a elwir yn ‘Groomed’.   

Cafwyd cyflwyniadau gan: 

NSPCC Cymru:Trosolwg o Gam-drin Plant yn Rhywiol yng Nghymru  

Sefydliad Lucy Faithfull /Stop it Now! Cymru: Ymagwedd Ataliol tuag at Gam-drin 

Plant yn Rhywiol. 

 

Argymhellion o'r cyfarfod a'r camau nesaf: 

 Jayne Bryant AC i ysgrifennu at Carl Sargeant AC i ofyn am safbwynt 

Llywodraeth Cymru ar rwystro plant rhag cael eu cam-drin yn rhywiol 

 Pawb a oedd yn bresennol i ddechrau meddwl sut y gallant chwarae eu rhan 

mewn rhwystro plant rhag cael eu cam-drin yn rhywiol 

 Aelodau'r grŵp llywio i gyfarfod â swyddogion perthnasol i gyflwyno diben y 

Grŵp Trawsbleidiol   

 

 

Cyfarfod 2. Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon, Ty Hywel  

 

Dyddiad y cyfarfod: 7 Mawrth 2017 

Yn bresennol: Jayne Bryant  

Angela Burns 

Claire Short 
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Jeremy Rogers 

James Owen 

Cecile Gwilym 

Ruth Mullinex 

Vivienne Laing 

Lee Waters 

 

 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd: 

Edrychodd y Grŵp Trawsbleidiol ar enghreifftiau o arfer gorau o ran amddiffyn 

plant mewn chwaraeon a thynnodd sylw at fylchau y mae angen mynd i'r afael â 

nhw. Canolbwyntiodd y trafodaethau ar flaenoriaeth a phwysigrwydd sicrhau bod 

plant yn cael eu cadw'n ddiogel rhag camdriniaeth mewn chwaraeon. 

Cafwyd cyflwyniadau a chwestiynau gan: 

James Owens, Rheolwr, Chwaraeon Cymru ac Anne Tiivas, Cyfarwyddwr, Uned 

Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon, NSPCC. 

Jeremy Rogers, Rheolwr Diogelu, Undeb Rygbi Cymru 

Claire Short, Uwch Gydlynydd, Stop it Now! Cymru 

 

Argymhellion o'r cyfarfod a'r camau nesaf: 

 Aelodau'r Cynulliad i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn iddi fynd i'r afael â’r bylchau mewn 

diogelwch mewn chwaraeon drwy adolygu canllawiau Diogelwch Gweithio 

gyda'n Gilydd 

 Aelodau'r Cynulliad i ysgrifennu at Fyrddau Diogelu Plant lleol i ofyn iddynt 

sut y maent yn cyflawni eu hamcanion diogelu ac amddiffyn mewn perthynas 

â chyrff chwaraeon yng Nghymru 

 NSPCC i gyflwyno sylwadau i'r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol ynglŷn â bylchau yn y gyfraith ar lefel y DU.  

 Cytunwyd y byddai siarter rhieni’n cael ei datblygu i gefnogi'r uchod. 

Cyfarfod dilynol: 2 Mai 2017 

Crynodeb: Trafodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod blaenorol, gan fod gan Aelodau'r 

Cynulliad gwestiynau ychwanegol ynghylch rheoli gwirfoddoli, cyrraedd chwaraeon 

llai, y plant mwyaf agored i niwed, a chynrychiolaeth cyrff chwaraeon ar fyrddau 

diogelu  

 

 

Cyfarfod 3. Cefnogi Goroeswyr  

 

Dyddiad y cyfarfod: 11 Gorffennaf 2017 

 

Yn bresennol: David Melding  

Damian Rees 
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Pat Duke 

Yr Arolygydd Paul Davies 

Ceri Williams 

Alun Williams 

Heather Payne 

Alison Mott  

Lawrence Sellek 

Neil McEvoy AC 

Jayne Bryant 

 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd: 

Roedd hwn yn gyfle i Aelodau’r Cynulliad a rhanddeiliaid a oedd â diddordeb gael 

eu briffio am y gwaith ymchwil sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd gan yr Ymchwiliad 

Annibynnol ar Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA) a’r materion a’r bylchau sy'n dod 

i'r amlwg, yn ogystal â rhoi cyfle iddynt ofyn cwestiynau. 

 

Arweiniodd Stephen Webster, Pennaeth Ymchwil, IICSA y sesiwn gan gynnwys y 

Cwestiynau ac Atebion   

 

 

 

Cyfarfod 4. Cadw plant yn ddiogel ar-lein: Beth sy'n bwysig i bobl ifanc  

 

Dyddiad y cyfarfod: 11 Hydref 2017 

 

 Mynychwyr:  shan@actuseducation.co.uk  

 sue.james@iicsa.org.uk  ;  

 Hannah.Edwards@iicsa.org.uk  

 Lisa.Vranch@iicsa.org.uk  

 sangeet@wisekids.org.uk  

 valerie.marshall@nyas.net  

 warren.poole@south-wales.pnn.police.uk  

 Samantha.Jones3@south-wales.pnn.police.uk  

 simon@ccpas.co.uk  

samantha.davies@nspcc.org.uk; 

Lisa.Taylor@nspcc.org.uk  

samaustin@llamau.org.uk;  

hannah.dicks@victimsupport.org.uk 

seran.davies@newportmind.org; 

marco@promo.cymru;  

andy.edwards@swansea.gov.uk; 

lawrence.sellek@south-wales.pnn.police.uk;  

denise.evans@sense.org.uk;  

michael.shirley@hafansaff.co.uk 

 lynne.hannington@wales.nhs.uk; 

mared.llwyd@gofalcymdeithasol.cymru;  

mailto:shan@actuseducation.co.uk
mailto:sue.james@iicsa.org.uk
mailto:Hannah.Edwards@iicsa.org.uk
mailto:Lisa.Vranch@iicsa.org.uk
mailto:sangeet@wisekids.org.uk
mailto:valerie.marshall@nyas.net
mailto:warren.poole@south-wales.pnn.police.uk
mailto:Samantha.Jones3@south-wales.pnn.police.uk
mailto:simon@ccpas.co.uk
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lucy.donovan@newportlive.co.uk; 

Rachel.Allen@newportlive.co.uk  

sharon.powell@powys.gov.uk; 

Jemma.Lewis@powys.gov.uk  

Sophie.Weaver2@powys.gov.uk  

rachel.allen@gwent.pnn.police.uk 

jan.croome@trosgynnalplant.org.uk;  

amiwillcox@welshwomensaid.org.uk;  

ella.rabaiotti@crimestoppers-uk.org; 

fay.lantos@dyfed-powys.pnn.police.uk;  

(Leoni.Oxenham@childcomwales.org.uk);  

lizzy@youthcymru.org.uk;  

Matthew.Sedgebeer@gwent.pnn.police.uk;  

Deborah.Sargent@gov.wales;  

sam.clutton@gov.wales;   

caroline.ryan@ymcacardiff.wales;  

trevor.latham@uk.g4s.com;  

cara.samuels@uk.g4s.com;  

stacy.huston@barnardos.org.uk;  

hannah.williams@tyhafan.org;  

ruth.akers@gov.wales;  

sharon.reed@cymoedd.ac.uk;  

emma.evans@wales.nhs.uk;  

caerphillypn@btconnect.com 

AJones1113@hwbmail.net  

Bernadette.Byrne@gavowales.org.uk  

Catriona.Williams@childreninwales.org.uk  

Jessica.Timpson@actionforchildren.org.uk  

Ruth Mullineux NSPCC. 

Cecile Gwilym - NSPCC 

Claire Short, Stop it Now! Cymru 

David Hopkins, Stop it Now! Cymru 

Charlotte Dyer, The Survivors’ Trust Cymru  

Phillip Walker, The Survivors’ Trust Cymru 

Andrea Storer    

Samuel Hulett 

Rosalie Stonehouse NSPCC 

Daniel Grosvenor Promo Cymru 

Manon de Lalande Promo Cymru 

Kate Marston Prifysgol Caerdydd  

Victoria Edwards Prifysgol Caerdydd  

Rosalyn Evans Sbectrwm 

Carys Sexton Sbectrwm 

Faith Mc Cready Rhaglen Cyswllt yr Heddlu ag Ysgolion Cymru 

Gyfan 

Peter Thomas Hwb  
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Louisa Jeffcoat Grid Dysgu’r De-orllewin 

Cyngor Ieuenctid Caerdydd - pedwar cynrychiolydd 

Côr Ysgol 

 

 

Crynodeb o’r materion a drafodwyd: 

Cyflwynwyd y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â'r Grŵp Trawsbleidiol ar Blant a 

Phobl Ifanc. Darparodd ystod eang o sefydliadau stondinau gwybodaeth lle’r oedd 

yn bosibl ymgysylltu â phartneriaid allweddol a oedd yn bresennol yn y digwyddiad.  

 

Roedd y cyfarfod yn gadarnhaol iawn a chafodd ei arwain gan y bobl ifanc mewn 

arddull fforwm. Roedd yn ymateb i Gynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer Cynllun 

Gweithredu Digidol Cenedlaethol. Cyn y digwyddiad, aeth yr ymgynghoriad pobl 

ifanc i bob plentyn a pherson ifanc ledled Cymru. Yr adborth cyffredinol gan y rhai 

a gymerodd ran oedd mai hon yw'r ffordd orau o ymgynghori â phobl ifanc. Roedd 

yr aelodau hynny a oedd yn bresennol yn teimlo bod hwn yn gyfarfod eithriadol o 

gadarnhaol ac roedd llawer o bobl yno.  

Ymhlith y Pynciau Allweddol roedd: 

Cyfleoedd i blant a phobl ifanc ar-lein 

Mae gwaith ymchwil allweddol yn dangos bod pobl ifanc eu hunain yn galw ar 

ddiwydiant a Llywodraethau i wneud y rhyngrwyd yn fwy diogel 

Rhaid i atebion a ddyfeisiwyd i reoli risgiau gynnwys gweithio mewn partneriaeth â 

phobl ifanc 

Cynllun Gweithredu Diogelwch Ar-lein i Blant a Phobl Ifanc 

Mae angen newidiadau i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel ar-lein 
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Argymhellion allweddol o'r flwyddyn gyntaf  :   

Rhwystro Plant rhag cael eu Cam-drin yn Rhywiol  

 Dylai Cymru fabwysiadu strategaeth genedlaethol gynhwysfawr  i 

rwystro plant rhag cael eu cam-drin yn rhywiol, yn seiliedig ar ddull iechyd 

y cyhoedd.  

 

 Yn y bôn, byddai hwn yn ddull lle mae pob plentyn, rhiant / gofalwr, 

athro, gweithiwr cymdeithasol, gweithiwr gofal iechyd proffesiynol sy'n 

gweithio gyda phlant, aelod o'r teulu a ffrind yn deall beth yw cam-drin 

plant yn rhywiol ac yn gwybod sut y gallant fod yn rhan o'i atal.  

 

Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon:  

 Dylai pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru allu cymryd rhan mewn 

chwaraeon a gweithgareddau hamdden corfforol yn rhydd o'r perygl o 

gamdriniaeth. 

 

 Dylai canllawiau diogelu statudol gynnwys cyrff llywodraethu 

chwaraeon  i'w helpu i ymgorffori polisïau a gweithdrefnau diogelu a 

chael mynediad at hyfforddiant a chymorth i'w rhoi ar waith.  

 

 Dylid gwneud rhagor o waith gyda chyrff llywodraethu chwaraeon 

a ariennir yn isel  i fynd i'r afael â diffyg gweithdrefnau diogelu cyson / 

cadarn.  

 

 Dylai'r holl Fyrddau Diogelu Plant sicrhau eu bod yn cyflawni eu 

dyletswyddau diogelu ac amddiffyn mewn perthynas â chyrff 

chwaraeon  yng Nghymru a bod cynrychiolaeth ddigonol ar gyfer 

chwaraeon ar y Byrddau.  

 

Diogelwch ar-lein  
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 Mae gan Rieni, Plant a Phobl Ifanc yr hawl i wybodaeth, cyngor, 

cefnogaeth ac addysg glir, gywir a hygyrch er mwyn gwybod sut i gadw'n 

ddiogel. 

 

 Dylai plant a phobl ifanc fwynhau diogelwch cydradd yn y byd oddi ar-lein 

/ ar-lein: mae angen gwneud gwelliannau sylweddol i sicrhau bod offer 

adrodd a blocio a chefnogaeth emosiynol ar waith pan fydd problemau'n 

codi.  

 

 Rhaid i atebion a ddyfeisiwyd i helpu i reoli'r risgiau a wynebir yn y byd 

ar-lein gael eu gwneud mewn partneriaeth â phobl ifanc eu hunain. 

Credwn fod yn rhaid rhoi cyfle i bobl ifanc fod yn rhan annatod o 

ddatblygu atebion a bod wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau.  

 

Symud ymlaen y flwyddyn nesaf - Pynciau posibl i 

ymchwilio iddynt 

 
 Canolfan Arbenigedd ar gyfer Cam-drin plant yn rhywiol  

 Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant i gynnwys canllawiau newydd Llywodraeth Cymru  

 Ail-edrych ar Ddiogelwch Ar-lein, yn arbennig ar ôl Cynllun Diogelwch Ar-lein Llywodraeth 
Cymru 

 Amddiffyn teuluoedd â phlant ag anghenion ychwanegol rhag camdriniaeth rywiol  

 Ail-edrych ar chwaraeon, gan ei bod yn edrych fel bod un o alwadau'r NSPCC am newid yn 
digwydd - sef y bydd hyfforddwyr chwaraeon a gweithwyr ieuenctid yn cael eu cynnwys 
mewn swyddi o ymddiriedaeth 

 Diffiniadau o gam-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio’n rhywiol ar blant  

 

 

3. Lobïwyr proffesiynol, sefydliadau gwirfoddol ac elusennau y mae’r 

Grŵp wedi cyfarfod â hwy yn ystod y flwyddyn flaenorol. 

 

[Rhowch enw'r lobïwr / sefydliad / elusennau fel a ganlyn e.e.] 

 

 Plant yng Nghymru, Caerdydd  

 Sanjiv Vedi- Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Cofrestr Risg Diogelu, 

Llywodraeth Cymru 

 Y Grŵp Trawsbleidiol ar Blant a Phobl Ifanc 

 Cynhadledd Genedlaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol - Cyflwynwyd 

gweithdy 26/06/17 

 Debbie Sargeant - Llywodraeth Cymru  

 Uned amddiffyn plant mewn chwaraeon  

 Grŵp Strategol Chwaraeon NSPCC 
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 Partneriaeth Diogelwch Rhyngrwyd Cymru (WISP) 

  Stop it  Now! Grŵp Gweithredu Cymru  
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Datganiad Ariannol Blynyddol. 

7 Rhagfyr 2017 

Arbed Dyfodol: Y Grŵp Trawsbleidiol ar Rwystro Plant rhag 

cael eu Cam-drin yn Rhywiol 

Jayne Bryant AC 

Llyr Huws-Gruffydd AC, 

Angela Burns AC 

NSPCC Cymru, Stop it Now! Cymru a Survivors’ Trust Cymru 

Treuliau’r Grŵp 

 

Dim £0.00 

Cost yr holl nwyddau. 

 

£42 - cynhyrchu ffrâm 

hunlun Share Aware A3 a 

ddefnyddiwyd ar gyfer ein 

cyfarfod cyntaf a'r 

cyfarfod diogelwch ar-lein 

£160 - cyfieithu'r testun ar 

gyfer y Siarter Rhieni a'r 

briffio ar Gam-drin Plant 

yn Rhywiol i Aelodau'r 

Cynulliad 

£148 - dylunio ac 

argraffu’r daflen Siarter 

Rhieni 

(Talwyd yr holl gostau gan 

NSPCC Cymru) 

£ 350 + TAW 

Buddiannau a gafodd y 

grŵp neu Aelodau unigol 

gan gyrff allanol. 

 

Ni chafwyd buddiannau. £0.00 

Unrhyw ysgrifenyddiaeth 

neu gymorth arall. 

 

Ni chafwyd cymorth 

ariannol. 

£0.00 

Gwasanaethau a ddarparwyd i’r Grŵp, fel lletygarwch. 

 

Talwyd am yr holl luniaeth ar y cyd gan NSPCC Cymru, Stop it Now! Cymru, 

Survivors’ Trust a’r Grŵp Trawsbleidiol ar Blant a Phobl Ifanc  

 

Dyddiad Disgrifiad o’r darparwr 

a’i enw 

 

Cost 
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 Darparwyd bwffe ysgafn a 

lluniaeth ar gyfer 

digwyddiadau amser cinio 

gan Charlton House 

Catering 

£1,058.16 

Cyfanswm y gost 

 

£1,408.16 

 


