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Cyfarfod 

 

Croeso a diolch i'r holl aelodau am eu hymrwymiad a'u cyfraniad dros y 

flwyddyn.  

 

Crynodeb byr o gyfarfodydd blaenorol: 

- Cyfarfod cyntaf, cefndir yr Asiantaeth Cynnal Plant a chanolbwyntio ar 

Achub y Dyfodol 

- Amddiffyn plant ym maes chwaraeon, rhywbeth yr oedd llawer o 

ddiddordeb ynddo ac fe drefnwyd cyfarfod pellach ar hyn 

- Diweddariad ar yr ymchwiliad annibynnol i gam-drin plant yn rhywiol 

- Cyfarfod ar y cyd â’r Grŵp Trawsbleidiol ar Blant a Phobl Ifanc i edrych ar 

gadw pobl ifanc yn ddiogel ar-lein 

 

Mae’r aelodaeth a’r diddordeb wedi cynyddu, rydym wedi cynnal amrywiaeth 

o ddigwyddiadau - rhai digwyddiadau llai a mwy o ffocws iddynt, a rhai 

digwyddiadau mawr gyda siaradwyr deniadol a chyfraniadau gan oroeswyr, 

ymarferwyr a phobl ifanc sydd â'u persbectif eu hunain.  Blwyddyn 

gadarnhaol i'r Grŵp, a diolch yn arbennig i aelodau'r ysgrifenyddiaeth.  

 

Ethol swyddogion. 

 

Cadeirydd -  Etholwyd Jayne Bryant i barhau’n Gadeirydd  

Ysgrifenyddiaeth  - Cafodd y grŵp llywio presennol, sef Cecile Gwilym a 

Ruth Mullineux o'r Grŵp Trawsbleidiol, Clare Short a David Hopkins o Stop it 

Now! Cymru, a Charlotte Dyer a Philip Walker o The Survivors Trust Cymru eu 

hail-ethol i barhau yn eu rôl. 

Aelodau’r Grŵp -  Hoffai Llyr Gruffydd AC (Plaid Cymru), Angela Burns AC 

(Ceidwadwyr) a Lynne Neagle AC (Llafur) barhau’n Aelodau, gyda David 

Rowlands AC (UKIP) hefyd yn dymuno ymuno â'r grŵp. 

 

Trafodaeth am bosibiliadau ar gyfer y Grŵp i'r dyfodol: 

 

Aeth y grŵp ymlaen wedyn i drafod ei gyfeiriad i’r dyfodol a phynciau posibl 

ar gyfer cyfarfodydd yn 2018. Y syniadau a awgrymwyd oedd: 



 

- Anghenion Dysgu Ychwanegol yn thema bosibl gan fod y bil yn mynd 

drwodd, gellid parhau â hyn drwy ystyried diogelwch ar-lein ac edrych ar 

sut mae plant ag ADY yn aml yn fwy agored i gael eu hecsbloetio, ac 

mae’r un peth yn wir am iechyd meddwl. Efallai y byddai gan grŵp 

gweithredu Stop It Now! wybodaeth am hyn hefyd 

- Efallai y byddai trafodaeth bellach ar chwaraeon i’w chroesawu oherwydd 

y diddordeb yn y pwnc 

- Sesiwn egluro i drafod y gwahaniaeth rhwng diffiniadau Camfanteisio’n 

Rhywiol ar Blant a’r Asiantaeth Cynnal Plant - gan wneud y gwahaniaeth 

yn glir, yn enwedig ar gyfer ACau nad ydynt yn rhan o'r diwydiant ac nad 

ydynt efallai yn ymwybodol o drafodaethau diweddar. Gellid gwneud hyn 

yn gynnar i helpu i fframio’r drafodaeth a sicrhau ein bod yn cwmpasu'r 

agenda iawn. Gallai hyn fod yn dda yng nghyd-destun y cynllun 

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant sydd i gael ei lunio. 

 

Awgrymiadau eraill i'r grŵp: 

 

Edrych ar Sefydliad Marie Collins a'r gwaith y mae’n ei wneud yn 

canolbwyntio'n benodol ar gam-drin plant yn rhywiol ar-lein, a'r hyfforddiant 

y mae’n ei ddarparu i weithwyr proffesiynol fel gweithwyr cymdeithasol, 

athrawon, heddlu ac ati sydd mewn rôl sy'n golygu diogelu plant - ystyried a 

allai’r Grŵp ymwneud â hyn neu a yw'n werth ei gefnogi? 

 

Mae’r grŵp yn dymuno cyflwyno argymhellion yn ffurfiol o'r flwyddyn gyntaf i 

dudalen y grŵp (a gynhwysir yn yr Adroddiad Blynyddol) ac i'r Gweinidogion 

perthnasol. 
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