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Rhagair 

Mae’r arolygiad hwn yn canolbwyntio ar y grŵp bach ond pwysig o blant a phobl ifanc sy’n 
cyflawni troseddau rhywiol. Canran fach iawn o’r garfan gyfan sy’n troseddu yw’r plant a’r bobl 
ifanc hyn ond mae’r amcangyfrifon cyfredol yn awgrymu y gallai eu hymddygiad gyfrif am fwy 
na degfed ran yr holl droseddu rhywiol. 

Mae eu hymddygiad yn gallu bod yn niweidiol iawn, gyda’r dioddefwyr yn aml yn blant a phobl 
ifanc eraill. Serch hynny y dystiolaeth o’n harolygiad yw bod y plant a’r bobl ifanc hyn yn 
ymateb i ymyriadau gan y Timau Troseddwyr Ifanc a bod modd eu hailsefydlu cyn iddynt 
ddatblygu patrymau ymddygiad sydd wedi’u sefydlu’n gadarn. 

Roeddem felly’n bryderus o ganfod fod nifer sylweddol ohonynt wedi eu cyfeirio ar adegau 
blaenorol i’r gwasanaethau gofal cymdeithasol plant ond nad oedd arwyddocâd eu hymddygiad 
rhywiol wedi ei gydnabod neu ei fod wedi ei anwybyddu. Roedd hyn, i ni, yn golygu fod cyfle 
wedi ei golli, o ran y plant a’r bobl ifanc eu hunain a’u dioddefwyr posibl. 

Unwaith yr oedd y plant a’r bobl ifanc hyn wedi eu hadnabod a’u dwyn i sylw’r system 
cyfiawnder, roedd eu cyfle o gael eu hailsefydlu yn gwella’n ddramatig. Roedd llawer yn 
arddangos ystod o broblemau ac yn amlwg yn elwa o’r sylw ychwanegol a roddwyd i’w 
hanghenion amrywiol ac o’r berthynas waith agos y gwnaethant ei datblygu gyda’r grŵp o staff 
amlddisgyblaethol sy’n ffurfio’r Timau Troseddwyr Ifanc. Serch hynny, roedd y broses yn 
boenus o araf, gyda’r achosion yn cymryd wyth mis ar gyfartaledd rhwng y datgeliad a’r 
ddedfryd. Er inni weld llawer o enghreifftiau o arferion da yn y gwaith uniongyrchol gyda phobl 
ifanc, fe welsom yn rhy aml fod y broses rheoli achosion oedd yn cefnogi’r gwaith hwnnw yn 
cael ei nodweddu gan gyfathrebu gwael rhwng yr asiantaethau perthnasol, gydag asesu a 
chydgynllunio annigonol. 

Mae’n ymddangos i ni fod y gwersi a ddysgwyd wrth weithio gydag oedolion ynghylch 
pwysigrwydd meithrin rhannu cyfrifoldeb wrth adnabod achosion perygl uchel yn gynnar a’u 
rheoli ar draws yr holl asiantaethau sydd â rhan, a amlygir mewn gwaith amlasiantaethol 
cynhwysfawr a gyflawnir ar y cyd, eto i dreiddio drwodd i waith gyda phlant a phobl ifanc. 
Byddai rhai gwelliannau sylfaenol yn y broses yn talu ar eu canfed. Mae’r adroddiad hwn yn 
cynnwys nifer o argymhellion i hyrwyddo hynny. 
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Crynodeb o’r casgliadau 

Yr arolygiad 

Cytunwyd ar yr arolygiad hwn o’r gwaith amlasiantaethol a wneir gyda phlant a phobl ifanc sydd 
wedi’u heuogfarnu o droseddau rhywiol gan y Grŵp Prif Arolygwyr Cyfiawnder Troseddol fel rhan 
o Gynllun Busnes Arolygu ar y Cyd 2011-13. Ei gylch gorchwyl oedd: 

 Archwilio ansawdd yr asesu, cynllunio, ymyriadau a deilliannau i blant a phobl ifanc 
sy’n cam-drin yn rhywiol ac sy’n cael eu goruchwylio yn y gymuned. 

Canolbwynt yr arolygiad oedd ansawdd y gwaith a wneir gyda’r plant a’r bobl ifanc hyn a’i 
ddeilliannau – sut roedd y gwahanol asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd a beth a gyflawnwyd. 
Yn ystod yr arolygiad ymwelasom â chwe Thîm Troseddwyr Ifanc ac archwilio cyfanswm o 24 o 
achosion yn fanwl gan gynnwys un achos o rybudd terfynol a phedwar achos cystodaeth lle’r 
oedd y plentyn neu’r person ifanc bellach wedi’i ryddhau i’r gymuned. Fe wnaethom ddilyn taith 
pob plentyn neu berson ifanc o ddatgeliad y drosedd at oruchwylio yn y gymuned. 

O ddatgeliad i euogfarn 

Y cyfnod o amser rhwng datgeliad y drosedd a dedfryd y plentyn neu’r person ifanc dan sylw 
oedd wyth mis ar gyfartaledd. Roedd hyn yn annerbyniol o hir ac yn golygu y caed cyfnodau hir, 
yn enwedig pan oedd y drosedd yn cael ei gwadu ar y cychwyn, pan nad oedd dim gwaith, neu 
ychydig iawn ohono, yn cael ei wneud gyda’r plentyn neu’r person ifanc a gyhuddwyd o’r 
drosedd. Ychydig o ystyriaeth a roddwyd i le’r plant a’r bobl ifanc hyn yn y gwasanaethau gofal 
cymdeithasol i blant, neu pam yr oeddent wedi cyflawni’r drosedd, yn enwedig pan oedd yr 
ymddygiad rhywiol niweidiol yn cael ei wadu. O ganlyniad, nid oedd y perygl o niwed posibl i 
eraill ganddynt na’u hanghenion diogelu hwy yn cael eu hasesu’n ddigonol na’u rheoli. Roedd 
nifer o’r plant a’r bobl ifanc wedi dod i sylw’r awdurdodau yn flaenorol, weithiau ar nifer o 
adegau, naill ai am ymddygiad rhywiol niweidiol neu faterion eraill, ond ychydig o dystiolaeth a 
welsom o waith a wnaed i fynd i’r afael â’u hymddygiad. Roedd cyfleoedd ar gyfer ymyrraeth 
gynnar a fyddai o bosibl wedi lleihau’r risg o droseddu rhywiol wedi eu colli. 

Roddem yn synnu o weld fod rhai gweithwyr yn yr achosion yn ein sampl yn gyndyn i rannu 
gwybodaeth gyda sefydliadau addysgol, gan ofni y byddai hynny’n niweidiol i’r plentyn neu’r 
person ifanc. Mae ysgolion yn ffynhonnell gyfoethog o wybodaeth am ymddygiad plentyn neu 
berson ifanc, ond yn yr achosion a archwiliwyd peth prin oedd iddynt gael eu cynnwys mewn 
trafodaethau strategaeth amlddisgyblaethol neu gyfarfodydd dilynol. Roedd cyfraniad y 
gwasanaethau iechyd yn amrywio’n fawr hefyd, er gwaetha’r ffaith fod anghenion pwysig wedi’u 
nodi yn yr achosion a archwiliwyd. 

Roedd yr ymatebion yn well pan oedd gan y sawl oedd yn ymdrin ag atgyfeiriadau wybodaeth 
neu hyfforddiant arbenigol ynghylch plant a phobl ifanc oedd yn amlygu ymddygiad rhywiol 
niweidiol. 

Asesu a chynllunio 

Ychydig iawn o enghreifftiau a welsom lle’r oedd asesiadau cyfannol, amlddisgyblaethol wedi’u 
cyflawni a’u rhannu. Felly nid oedd y rhesymau neu’r sbardunau gwaelodol dros y troseddu 
rhywiol wedi eu dadansoddi’n llawn mewn llawer o’r achosion a archwiliwyd. Paratowyd 
adroddiadau cyn dedfrydu mewn hanner yn unig o’r achosion a archwiliwyd gennym. Roedd 
cwblhau asesiadau iechyd yn anghyson ac, lle yr oeddent wedi eu gwneud, peth prin oedd eu 
bod wedi’u rhannu â phobl broffesiynol eraill. Ychydig o asesiadau a wnaed cyn y ddedfryd gan 
arbenigwyr oedd yn gweithio gyda’r glasoed oedd yn ymddwyn yn niweidiol yn rhywiol ac 
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roeddent yn aml yn cymryd amser hir i’w cwblhau. Yn gyffredinol, nid oedd gweithwyr o 
asiantaethau eraill yn cael eu gwahodd i gyfrannu i asesiadau o’r fath ac roedd hi’n anghyffredin 
gweld fod cyfarfod amlddisgyblaethol wedi’i gynnal adeg ei gwblhau er mwyn bwrw ymlaen â’r 
gwaith y nodwyd ei fod yn angenrheidiol. Ni chaed sicrwydd ansawdd digon cadarn gyda’r 
asesiadau. 

Roedd bylchau sylweddol o safbwynt cyfathrebu a rhannu gwybodaeth yn ymddangos drwyddi 
draw yn y prosesau asesu a chynllunio. Lle’r oedd plant a phobl ifanc yn cael eu rheoli drwy 
broses ffurfiol megis amddiffyn plant, Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd neu 
o ganlyniad i fod yn Blentyn sy’n Derbyn Gofal, roeddem yn gweld gwell tystiolaeth o gynllunio ar 
y cyd, cyfathrebu, ac integreiddio cynlluniau. 

Roeddem yn falch o weld fod plant a phobl ifanc a’u rhieni/gofalwyr wedi bod yn rhan o 
asesiadau a’u bod yn deall swyddogaethau a chyfrifoldebau’r gwahanol weithwyr. Er bod 
anghenion amrywiaeth yn cael eu hasesu nid oeddent yn aml yn cael eu hystyried yn y 
cynlluniau. 

Ymyriadau 

Roedd enghreifftiau cadarnhaol o ymyriadau amlasiantaethol cyfannol er mwyn mynd i’r afael ag 
anghenion niferus y grŵp hwn o blant a phobl ifanc yn ein sampl yn brin. Nid oedd y rhan fwyaf 
o’r gwaith o fynd i’r afael â’r ymddygiad troseddol yn cael ei gyflawni fel y’i nodwyd mewn 
gwahanol gynlluniau, ac nid oedd ymyriadau bob amser wedi’u hysbysu gan asesiadau. Yn aml ni 
cheid digon o gydgysylltu gydag ymyriadau amlasiantaethol. Gwelwyd fod gwadu’r troseddu 
rhywiol i gychwyn wedi bod yn rhwystr mawr rhag darparu ymyriadau effeithiol, er ein bod wedi 
gweld rhai enghreifftiau lle’r oedd ‘Y Model Bywydau Da’, dull sy’n canolbwyntio ar gryfderau, 
nodau a dyheadau’r plentyn neu berson ifanc, wedi ei ddefnyddio’n effeithiol. 

Lle’r oedd iechyd ac addysg wedi cyfrannu’n effeithiol at y broses asesu, gwelsom gyflawni rhai 
ymyriadau rhagorol gan y gweithwyr hyn. Gwelsom hefyd enghreifftiau da o waith cefnogi 
teuluoedd, ond ychydig o dystiolaeth o weithredu a welsom o ymdrin â’r sefyllfa deuluol 
gymhleth yr oedd rhai o’r plant a’r bobl ifanc yn byw ynddi na gwaith oedd â chyswllt 
uniongyrchol â throseddu rhywiol niweidiol. 

Roedd safon arolygu a goruchwylio rheolwyr yn amrywio’n sylweddol, ac ni chafwyd digon o 
herio ansawdd a phriodoldeb ymyriadau. 

Roedd cyfathrebu a rhannu gwybodaeth unwaith eto’n thema bwysig. Roedd staff Timau 
Troseddwyr Ifanc yn ymddangos yn gymysglyd ynghylch swyddogaeth Trefniadau 
Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd, ei drothwyon a’r plant a’r bobl ifanc yr oedd angen 
eu cofrestru. Yn ein barn ni, dim ond ychydig o achosion oedd yn ddigon difrifol i gyrraedd 
trothwy Lefel 2 felly roedd y rhan fwyaf yn cael eu rheoli ar Lefel 1. Yn yr achosion hyn, roedd 
rhannu gwybodaeth a chynllunio ar y cyd yn effeithiol pan gynhelid cyfarfodydd amlasiantaethol 
yn rheolaidd. 

Deilliannau 

Roedd gan y mwyafrif o’r plant a’r bobl ifanc yn y sampl ystod eang o anghenion cymhleth. Er 
gwaethaf ein pryderon ynghylch ansawdd y broses rheoli achosion (prydlondeb ac ansawdd 
asesiadau a chydgysylltu gwaith ar y cyd), roedd y plant a’r bobl ifanc yn ein sampl yn amlwg 
wedi cael budd o’r arfer sy’n canolbwyntio ar blant a fabwysiadwyd gan weithwyr unigol oedd 
wedi eu goruchwylio. Drwy sefydlu perthynas waith gadarnhaol gyda’r plant a’r bobl ifanc yr 
oeddynt yn eu harolygu, roedd gweithwyr yn gallu mynd i’r afael â’u hanghenion fel glasoed 
bregus er yn dal i ganolbwyntio ar y peryglon oedd ganddynt i eraill. Roedd y rhan fwyaf o blant 
a phobl ifanc wedi cydymffurfio â’u gorchymyn ac wedi ymgysylltu’n dda â’r gwaith a wnaed i 
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ddelio â’u troseddu. O ganlyniad i ddarllen yr achosion a siarad â gwahanol aelodau o staff, 
roedd modd inni sefydlu mai un plentyn neu berson ifanc yn unig oedd wedi’i ddyfarnu’n euog o 
drosedd rywiol bellach.  

Cafwyd cynnydd o safbwynt mynd i’r afael â’r ffactorau mwyaf arwyddocaol yng nghyswllt 
troseddu mewn dros hanner yr achosion ac mewn deg o achosion roedd ffactorau amddiffynnol a 
chadarnhaol wedi eu datblygu. Roedd nifer wedi ennill cymwysterau, datblygu perthnasoedd 
cadarnhaol, gwella’u perthynas â rhieni/gofalwyr, llwyddo i gael llety annibynnol a’i gadw, dysgu 
strategaethau i reoli pryder ac iselder yn ogystal â datblygu sgiliau i ddatrys gwrthdaro. 

Roedd yn rhwystredig felly nad oedd llwyddiannau da fel hyn wedi cael gwell cefnogaeth gan y 
broses rheoli achosion. O ganlyniad ni allem fod yn hyderus fod y perygl o niwed i eraill wedi’i 
reoli’n effeithiol yn y mwyafrif mawr o’r achosion. Fe’n gadawyd gyda’r pryder y gallai’r 
ymyriadau fod wedi digwydd ynghynt ac y gellid fod wedi cyflawni mwy, neu y gallai’r hyn oedd 
wedi ei gyflawni gael ei gynnal yn haws, pe bai ansawdd y gwaith o gynnal y deilliannau hyn 
wedi bod yn well. 

O ystyried y cafwyd rhai deilliannau oedd yn ymddangos yn llwyddiannus, roeddem yn synnu mai 
ychydig o dystiolaeth a welsom o unrhyw werthuso rheolaidd ar lefel strategol o ansawdd ac 
effeithiolrwydd gwaith amlddisgyblaethol. Dim ond gwasanaethau arbenigol oedd yn ymgymryd 
ag adolygiadau systematig o effaith ac effeithiolrwydd eu hymyriadau gydag unigolion drwy 
gwblhau mesurau seicometrig neu fesurau eraill. 

Gwelsom rai enghreifftiau rhagorol o ddarparu gwasanaethau i ddioddefwyr, ond roedd llawer 
nad oeddent wedi cael cynnig gwasanaeth neu wedi cael cymorth ar ôl yr euogfarn yn unig. Nid 
yw hyn yn dderbyniol, o ystyried yr amser hir rhwng datgeliad a dedfryd. Nid oedd diogelwch 
dioddefwyr yn cael sylw digonol bob amser er bod ysgolion a cholegau wedi gwneud peth gwaith 
da i reoli diogelwch y plentyn neu’r person ifanc a dioddefwyr posibl. Serch hynny, fe wnaethom 
ddod o hyd i rai enghreifftiau da o waith a wnaed i alluogi’r plentyn neu’r person ifanc i ddeall 
effaith eu hymddygiad ar ddioddefwyr. 

Sylwadau cyffredinol 

Canran fach iawn o’r holl garfan sy’n troseddu yw plant a phobl ifanc sy’n troseddu’n rhywiol ond 
gall effaith eu hymddygiad fod yn niweidiol dros ben, ac mae’n aml yn effeithio ar blant a phobl 
ifanc eraill. Byddem yn disgwyl i’r cyrff ffurfiol presennol sydd â’r cyfrifoldeb o oruchwylio gwaith 
o’r fath, fel Bwrdd Rheoli’r Tîm Troseddwyr Ifanc neu’r Bwrdd Diogelu Plant Lleol, gymryd rhan 
ragweithiol yn y gwaith o fonitro a gwerthuso effeithiolrwydd y gwaith amlddisgyblaethol. 
Ychydig o dystiolaeth a welsom o hyn ac o ganlyniad rydym wedi gwneud argymhellion i’r ddau 
fwrdd hyn. 

Er bod y deilliannau a gyflawnwyd mewn nifer o’r achosion yn addawol, roedd diffyg gwaith 
amlasiantaethol cynhwysfawr, cydgysylltiedig yn achos pryder. Mewn rhai achosion, y cyfarfod 
amlasiantaethol a drefnwyd fel rhan o’r broses arolygu oedd y tro cyntaf i’r holl bartïon oedd â 
chysylltiad â’r plentyn neu’r person ifanc hwnnw gyfarfod. Gwelsom rai ymyriadau effeithiol, ond 
roeddent yn rhy aml ond wedi’u darparu fesul tipyn. Roedd nifer o ardaloedd wedi datblygu 
dulliau gweithredu a/neu brotocolau penodol ond roedd y bylchau rhwng polisi, proses ac 
ymarfer yn sylweddol ac yn effeithio ar ansawdd y gwaith o reoli’r perygl o niwed i eraill. Ni 
welsom unrhyw dystiolaeth ar lefel strategol fod y gweithredu wedi’i fonitro na’i adolygu. Gellid 
cyflawni mwy drwy fynd i’r afael â’r materion hyn. 

Roedd bron hanner yr achosion y gwnaethom edrych arnynt (11) yn cynnwys tystiolaeth wedi’i 
dogfennu o ymddygiad rhywiol blaenorol oedd yn achos pryder. Naill ai nad oedd hwn wedi’i 
adnabod ar y pryd, neu ei fod yn rhy aml yn rhywbeth y gwrthodwyd ei gredu, neu a gafodd ei 
finimeiddio neu ei wadu gan weithwyr proffesiynol yn ogystal â theuluoedd, a’i drin fel ‘yr unig 
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enghraifft’. O ganlyniad, ni weithredwyd ymyriadau gyda’r plentyn neu’r person ifanc dan sylw er 
mwyn ceisio osgoi’r fath ymddygiad yn y dyfodol. O gofio fod ymyriadau yn yr arolygiad hwn, os 
oeddent wedi’u cyflawni’n llwyddiannus, fel pe baent yn cael effaith gadarnhaol, gallai cymorth a 
roddwyd ynghynt arbed plant a phobl ifanc rhag bod yn ddioddefwyr yn y dyfodol. 
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Argymhellion 

Dylai pob asiantaeth: 

 o’r datgeliad hyd at ddiwedd y ddedfryd, gyfrannu’n weithredol at rannu 
gwybodaeth ac asesiadau amserol er mwyn hysbysu’r broses o wneud 
penderfyniadau a, lle bo hynny’n briodol, ddarparu ymyriadau fel y gellir atal 
digwyddiadau pellach o ymddygiad rhywiol niweidiol/troseddu ar y cyfnod cynharaf 
posibl. 

Dylai’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid: 

 ledaenu (a lle bo hynny’n bosibl gomisiynu) gwybodaeth yn rheolaidd ynglŷn â’r 
ymchwil gyfredol i’r Timau Troseddwyr Ifanc fel bod Timau Troseddwyr Ifanc yn 
gwneud asesiadau ac yn cyflawni ymyriadau sydd â thystiolaeth glir yn sail iddynt, 

 cynorthwyo sectorau eraill i ddeall y peryglon penodol sy’n gysylltiedig â phlant a 
phobl ifanc sy’n troseddu’n rhywiol yn erbyn plant a phobl ifanc eraill, 

 adnabod yr offer asesu risg priodol i’w defnyddio gan yr Heddlu/Timau Troseddwyr 
Ifanc mewn achosion o’r fath. 

Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr – dylai’r Trefniadau Amlasiantaethol ar 
gyfer Diogelu’r Cyhoedd: 

 hyrwyddo mwy o gysondeb a gwelliannau yn y gwaith gyda phlant a phobl ifanc 
sy’n berygl o niwed difrifol i’r cyhoedd drwy sicrhau fod cadeiryddion a chydlynwyr 
Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd yn gweld pwysigrwydd 
sicrhau gwybodaeth a chyngor arbenigol ynghylch ffactorau perygl o niwed posibl 
plant a phobl ifanc sy’n troseddu’n rhywiol. 

Dylai Byrddau Diogelu Plant Lleol: 

 hyrwyddo cydweithio effeithiol yn achos plant a phobl ifanc sy’n dangos, neu sy’n 
debygol o ddatblygu, ymddygiad rhywiol niweidiol drwy: 

o sicrhau bod anghenion plant a phobl ifanc sy’n dangos, neu sy’n debygol o 
ddatblygu, ymddygiad rhywiol niweidiol yn cael eu hadnabod yn y Strategaeth 
Help Cynnar, a’u bod yn cael cymorth ac ymyriad ar y cyfle cyntaf posibl, 

o monitro effeithiolrwydd yr ymateb amlasiantaethol i blant a phobl ifanc o’r fath yn 
eu hardal, gan gynnwys, yn fwyaf arbennig, adnabod y fath achosion, asesiadau 
ar y cyd a’r ymyriadau iddynt hwy a’u teuluoedd a, lle bo’n briodol, eu dioddefwyr, 

o datblygu a gweithredu strategaethau i fynd i’r afael â diffygion ymddangosiadol, 

o sefydlu sianelau cyfathrebu agored gyda chadeirydd a chydlynydd y Trefniadau 
Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd lleol mewn achosion lle ceir diddordeb 
a rennir. 
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Dylai Byrddau Timau Rheoli Troseddwyr Ifanc: 

 ofyn am sicrwydd y gwneir asesiadau arbenigol amlasiantaethol amserol o 
ymddygiad rhywiol niweidiol a’u rhannu gyda’r asiantaethau perthnasol, 

 sicrhau fod ymyriadau sydd wedi’u targedu’n briodol, sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac 
sydd wedi’u hysbysu gan asesiad llawn o anghenion y plentyn neu’r person ifanc ar 
gael 

 sicrhau fod rheolwyr achosion Timau Troseddwyr Ifanc yn gyfarwydd â 
chyfarwyddyd y Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd fel eu bod 
yn deall swyddogaeth y Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd, 
gofynion cofrestru’r Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd a’r 
trothwyon cyfeirio i Lefel 2/3 ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi’u cael yn euog o 
droseddau rhywiol, 

 sicrhau fod rheolwyr achosion Timau Troseddwyr Ifanc yn cymryd rhan flaenllaw 
wrth weithio gyda rheolwyr troseddwyr yr heddlu i wella cysylltau cyfathrebu ac i 
ddatblygu, gydag eraill, gynlluniau rheoli ar y cyd ar gyfer diogelu’r cyhoedd i blant 
a phobl ifanc sydd wedi troseddu, 

 cadarnhau fod gwasanaethau priodol i ddioddefwyr yn cael eu cynnig ar y cyfnod 
cyntaf posibl. 

Dylai cynrychiolwyr iechyd ar Fyrddau Rheoli Timau Troseddwyr Ifanc: 

 sicrhau fod asesiadau iechyd cynhwysfawr yn cynnwys asesiadau gwybyddol yn cael 
eu cwblhau yn gyson ar yr achosion hyn fel bod gwybodaeth berthnasol yn cael ei 
rhannu, anghenion yn cael eu cwrdd, a bod darpariaeth ymyriadau effeithiol yn cael 
ei chydlynu a’i gwerthuso. 

Dylai gwasanaethau’r heddlu: 

 sicrhau y defnyddir swyddogion yr heddlu yn effeithiol i gefnogi’r ystod lawn o 
gyfrifoldebau’r Timau Troseddwyr Ifanc yn cynnwys rhannu gwybodaeth yn 
rheolaidd, ac asesu a rheoli risg, 

 sicrhau fod rheolwyr troseddwyr yr heddlu’n gweithio’n agos gyda rheolwyr 
achosion y Timau Troseddwyr Ifanc er mwyn gwella’r cysylltau cyfathrebu a 
datblygu, gydag eraill, gynlluniau rheoli ar y cyd ar gyfer diogelu’r cyhoedd i blant a 
phobl ifanc sydd wedi troseddu a, lle bydd gweithrediadau allweddol wedi’u 
hadnabod, sicrhau fod y rhain yn cael eu haseinio i’r asiantaeth briodol. 
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1. Cyd-destun yr arolygiad 

Cyflwyniad 

1.1 Hysbyswyd yr arolygiad gan gorff o ymchwil ar asesiadau ac ymyriadau, yn ogystal ag 
astudiaethau sy’n edrych ar ystod ac effeithiolrwydd yr ymatebion i blant a phobl ifanc 
sy’n dangos ymddygiad rhywiol niweidiol1. Er bod yr ymchwil i raddau helaeth yn 
amhendant ynghylch effeithiolrwydd offer asesu neilltuol neu fathau o ymyriadau, mae 
consensws yn y llenyddiaeth ynglŷn â’r angen am ddull amlasiantaethol o gwrdd ag 
anghenion y plentyn neu’r person ifanc. 

Mynychder ac atgwympo 

1.2 Mae ystadegau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder o 2011/2012 yn dangos fod 12.4% o bawb y 
rhoddwyd rhybudd iddynt neu a gafodd eu barnu’n euog o drosedd rywiol rhwng 10 a 17 
mlwydd oed. Mae gwahanol astudiaethau ôl-syllol yn awgrymu fod a wnelo tua chwarter 
o bob cam-drin rhywiol honedig â throseddwyr ifanc, y glasoed yn bennaf. Yn nhermau 
atgwympo rhywiol, mae’r graddfeydd ar gyfer plant a phobl ifanc yn is o lawer nag ar 
gyfer oedolion sy’n cyflawni troseddau rhywiol ac yn syrthio rhwng 5% ac 14%. Mae 
graddfeydd atgwympo troseddau heb fod yn ymwneud â rhyw, serch hynny, yn uwch, 
rhwng 16% a 54% (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism (Version 
2.0: The “ERASOR”), Worling & Curwen, 2001; A prospective longitudinal study of sexual 
recidivism among adolescent sex offenders, Nisbet, Wilson & Smallbone, 2004; a Juvenile 
Sex Offender Re-Arrest Rates for Sexual, Violent Nonsexual and Property Crimes: A 10-
Year Follow-Up, Waite, Keller, McGarvey, Wieckowski, Pinkerton & Brown, 2005). 

1.3 Mae atgwympo rhywiol yn cael ei gysylltu ag amrywiaeth o ffactorau datblygiadol, 
cymdeithasol a throseddegol ond prin yw’r astudiaethau sy’n enwi’r nodweddion hynny 
sy’n gallu rhagweld pa blant a phobl ifanc sy’n debygol o barhau i droseddu’n rhywiol yn 
oedolion. Nid yw gwadu yn ffactor arwyddocaol. Nid oes ar hyn o bryd system sydd wedi’i 
dilysu’n wyddonol o benderfynu pa rai o’r plant a’r bobl ifanc sy’n troseddu’n rhywiol sydd 
fwyaf tebygol o fod mewn perygl mawr o atgwympo’n rhywiol. 

Dulliau effeithiol o weithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n troseddu’n rhywiol 

1.4 Tan y 1990au, roedd y dulliau o asesu a gweithio gyda phlant a phobl ifanc oedd wedi 
troseddu’n rhywiol neu wedi ymhél ag ymddygiad rhywiol niweidiol yn bennaf seiliedig ar 
waith gydag oedolion oedd wedi troseddu’n rhywiol. Dros y ddegawd ddiwethaf, cafwyd 
cydnabyddiaeth gynyddol na ellir trosglwyddo’r dulliau hyn yn uniongyrchol i waith gyda 
phlant a phobl ifanc, yn bennaf am nad ydynt yn cymryd i ystyriaeth aeddfediad y plentyn 
neu’r person ifanc. Dylai’r ymarfer barhau i ganolbwyntio ar y plentyn  neu’r person ifanc 
a dylid darparu ymyriadau sy’n mynd i’r afael ag anghenion y plentyn neu’r person ifanc 
cyfan.  

1.5 Cafwyd hyd i fylchau sylweddol yn yr ymateb i’r plant a’r bobl ifanc hyn yn ôl y Report of 
the Committee of Enquiry into Children and Young People who Sexually Abuse other 

                                   
1 Mae ymddygiad rhywiol niweidiol yn cynnwys sbectrwm eang o ymddygiad ac nid yw pob achos yn cwrdd â’r trothwy fyddai’n 
arwain at euogfarn 
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Children  a gyhoeddwyd gan y National Children’s Home (NCH)2. Roedd yr adroddiad yn 
amlygu diffyg dulliau cyson a chydlynol, absenoldeb gwasanaethau ymyriad a 
hyfforddiant, goruchwylio ac ymgynghoriaeth annigonol. Fe wnaeth nifer o argymhellion 
yn cynnwys: 

 yr angen i lysoedd gael asesiad cyn dedfrydu; 

 datblygiad dull systematig o ymdrin â phobl ifanc a leolir o fewn y system diogelu 
plant; 

 bod triniaeth ddwys ar gael yn y ddalfa; 

 datblygiad ‘continwwm gofal’ sy’n cynnwys ystod o asiantaethau yn ogystal â 
rhwydwaith o wasanaethau arbenigol; 

 bod hyfforddiant a goruchwylio ar gael i staff sy’n gweithio gyda’r plant a’r bobl 
ifanc hyn. 

1.6 Amlinellwyd tair egwyddor ddylai arwain y gwaith hwn yn Working Together to Safeguard 
Children (Yr Adran Iechyd, y Swyddfa Gartref a’r Adran Addysg a Chyflogaeth 1999): 
‘dylid bod dull cydlynol gan asiantaethau cyfiawnder ieuenctid, lles plant, addysg (yn 
cynnwys seicoleg addysgol) ac iechyd (yn cynnwys iechyd meddwl plant a’r glasoed); 
dylid ystyried anghenion plant a phobl ifanc sy’n cam-drin eraill ar wahân i anghenion eu 
dioddefwyr; a dylid cynnal asesiad ym mhob achos, yn gwerthfawrogi y gallai fod gan y 
plant hyn anghenion datblygiadol sylweddol heb eu cyflawni, yn ogystal ag anghenion 
penodol yn codi o’u hymddygiad’. 

1.7 Yn 2004, mewn arolwg o Dimau Troseddwyr Ifanc (TTI) yng Nghymru a Lloegr gan 
Masson a Hackett, adolygwyd maint a natur ymatebion TTI i lasoed oedd yn dangos 
ymddygiad rhywiol problemus. Roedd anghysonderau amlwg rhwng ardaloedd yng 
nghyswllt datblygiad polisïau, dulliau gweithredu a phrotocolau penodol oedd yn cyfeirio’n 
benodol at ddarparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc oedd wedi cam-drin yn rhywiol, 
yn ogystal â’r defnydd o gynadleddau diogelu plant, cyfarfodydd amlasiantaethol a’r 
defnydd effeithiol o Drefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd. Roedd bron i 
hanner y TTI ‘yn credu fod parhau i wahanu systemau ymateb lles plant a throseddau 
ieuenctid yn rhwystr rhag cydweithio yn effeithiol’’3. Mynegwyd pryderon ynglŷn â’r diffyg 
gwasanaethau asesu oedd ar gael, y diffyg mynediad at  seiciatreg fforensig neu 
wasanaethau seicoleg a chydlynu gwael ar draws y gwasanaethau asesu. Roedd dulliau 
ymyriad a adroddwyd ar y pryd yn seiliedig ar waith ymddygiad gwybyddol, atal 
atgwympo, y teulu a dulliau seico-addysgol. 

1.8 Pwysleisiodd cyhoeddiad y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Services for Young People Who 
Sexually Abuse: A report on mapping and exploring services for young people who have 
sexually abused others,  yn 2005, fod gwasanaethau wedi datblygu ers adroddiad yr NCH 
yn 1992. Gwnaed cyfres o argymhellion ynghylch: 

 datblygu strategaeth genedlaethol; 

 yr angen am ymchwil gwerthuso ac arweiniad pellach er mwyn hyrwyddo’r arfer 
orau; 

 bod arweiniad ar yr arfer orau ar gael sy’n seiliedig ar ganlyniadau ymchwil 
gyfredol; 

 yr arweiniad cenedlaethol o ran mynd ati i weithio’n effeithiol ar draws systemau 
lles plant a chyfiawnder ieuenctid; 

                                   
2Ailenwyd Cartrefi Plant Cenedlaethol yn Gweithredu dros Blant. 
3 The Extent and Nature of Work with Adolescents Who Have Sexual Behaviour Problems: Findings from a Survey of Youth Offending 
Teams in England and Wales, gweler yr adran gyfeiriadau am fanylion pellach. 
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 egluro’r llwybrau atgyfeiriad a’r cyllido ar gyfer asesiadau arbenigol; a 

 datblygu hyfforddiant achrededig a darparu goruchwylio a chefnogaeth effeithiol. 

1.9 Yn 2008, cyhoeddodd y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Key Elements of Effective Practice: 
Young People who Sexually Abuse (KEEP) a oedd yn enwi’r dangosyddion allweddol o 
ansawdd yng nghyswllt plant a phobl ifanc sy’n cam-drin yn rhywiol ac yn rhoi arweiniad 
ar gyfer asesu a chyflenwi gwasanaethau yn ogystal â rheolaeth strategol a gweithredol, 
gweithio mewn partneriaeth, datblygu gwasanaethau a monitro/gwerthuso 
gwasanaethau. 

1.10 Darparodd Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 arweiniad mwy penodol, gan 
gynghori y dylid cael dull cydlynol mewn honiadau o gam-drin rhywiol gan blant a phobl 
ifanc oedd yn cynnwys y Timau Troseddwyr Ifanc yn ogystal â’r gwasanaethau 
cymdeithasol, yr heddlu, y gwasanaethau addysg (yn cynnwys seicoleg addysgol a lles 
addysg), y gwasanaeth iechyd (yn cynnwys y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r 
Glasoed) a gwasanaethau ymddygiad niweidiol arbenigol pan oeddent ar gael. Ceir ar hyn 
o bryd Brotocol Fforwm Amddiffyn Plant De Cymru - Young People who Sexually Harm: 
Protocol for the management of children and young people who display sexually harmful 
or sexually offending behaviour sydd wedi’i gyfeirio’n benodol at blant a phobl ifanc sy’n 
niweidio’n rhywiol. Bwriedir i hwn fynd yn Brotocol Cymru Gyfan er mwyn sicrhau 
cysondeb wrth reoli’r plant a’r bobl ifanc hyn drwy Gymru (gweler 1.12). 

1.11 Yn Lloegr, mae Working Together to Safeguard Children: A guide to inter-agency working 
to safeguard and promote the welfare of children, a gyhoeddwyd yn 2010 yn argymell y 
dylid cynnal cynhadledd amddiffyn plant pe ystyrid fod y plentyn neu’r person ifanc mewn 
perygl o niwed sylweddol, fel arall dylid galw cyfarfod amlasiantaethol. Roedd yr 
arweiniad hefyd yn atgyfnerthu’r angen am gydgysylltu rhwng asiantaethau cyfiawnder 
ieuenctid a lles plant. 

1.12 Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Grŵp Adolygu Gweithdrefnau Amddiffyn Plant 
Cymru Gyfan mewn cydweithrediad â Barnardo’s Cymru i gynhyrchu Protocol Cymru 
Gyfan ar Ymddygiad Rhywiol Niweidiol. Bydd y protocol yn ceisio hyrwyddo ymagwedd 
gyson ar draws yr asiantaethau sy’n gweithio yng Nghymru gyda phlant a phobl ifanc y 
mae eu hymddygiad wedi achosi pryder. Rhagwelir y cyhoeddir y protocol hwn cyn bo hir.  

Negeseuon allweddol o’r asesiad ymchwil 

1.13 Mae gwaith ymchwil yn arwyddo y dylai asesiadau fod yn amlweddog ac yn ymdrin â’r  
holl ystod o anghenion, cryfderau a risgiau a amlygir gan y plentyn neu’r person ifanc. 
Dylai pob asiantaeth gael ei chynnwys a dylid seilio’r asesiad ar ddewis cynhwysfawr o 
ffynonellau. Ar ben hynny, dylid ymgynghori’n llawn â rhieni/gofalwyr yn ystod y broses 
asesu a dylid rhannu a chytuno ar yr asesiadau a’r cynlluniau ar draws yr asiantaethau.  

1.14 Er nad oes dim dulliau asesu wedi’u dilysu ar gyfer eu defnyddio gyda phlant a phobl 
ifanc sy’n cyflawni troseddau rhywiol, ymddengys bod dulliau asesu arbenigol yn dangos 
lefel uwch o gywirdeb wrth ragweld atgwympo rhywiol nag asesiadau anarbenigol. Dylai 
dulliau fel Asesu, Ymyriad a Symud Ymlaen 2 (AIM); Protocol-II Asesu Troseddwr Rhyw 
Ifanc (J-SOAP-II); Dull Asesu Risg Atgwympo Troseddu Rhyw Ifanc (J-SORRAT-II); 
Amcangyfrif Risg Atgwympo Trosedd Rhyw Glasoed (ERASOR) felly gael eu defnyddio yn 
ychwanegol at ddulliau asesu craidd fel ASSET (dull asesu strwythuredig y BCI i blant a 
phobl ifanc sy’n troseddu).  

1.15 Mae Arweiniad KEEP y BCI yn cadarnhau’r angen am fodel asesu cyffredin er mwyn ‘helpu 
i sicrhau bod yr uchafswm o wybodaeth ddilys yn hysbys a fydd, pan y’i hintegreiddir, o 
gymorth i lunio a hysbysu ymateb rhyngasiantaethau graddedig’.   
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1.16 Mae plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau dysgu yn cael eu gorgynrychioli yn y rhai 
sy’n arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol ac nid oes dim dulliau asesu wedi’u dilysu ar 
gael ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â phroblemau dysgu, llefaru, iaith 
neu gyfathrebu. Mae AIM2 wedi ei addasu i’w ddefnyddio ar gyfer y sawl sydd ag 
anawsterau dysgu ac awgryma arfer dda fod asesiad gwybyddol yn rhagofyniad cyn 
gwneud asesiad. 

Ymyriadau 

1.17 Mae ystod o ymyriadau gwahanol wedi’u datblygu i weithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n 
cyflawni troseddau rhywiol. Fodd bynnag, ychydig o dystiolaeth sydd i awgrymu bod 
unrhyw un ymagwedd ar ei phen ei hun yn gweithio. Mae’r egwyddorion arfer effeithiol 
sydd a wnelont ag ymyriadau yn dal yn berthnasol i’r grŵp hwn o blant a phobl ifanc sy’n 
troseddu a dylai ymyriadau felly gael eu teilwra i gwrdd â ffactorau risgiau, anghenion ac 
ymatebolrwydd unigol. Pwysleisia’r llenyddiaeth y dylai ymyriadau fod yn holistaidd, yn 
aml-foddol ac na ddylent ddibynnu ar un dull o fynd ati. Mae gwaith mewn perthynas â 
throseddu rhywiol gyda’r plentyn a’r person ifanc a’u teulu gyda’i gilydd yn bwysig. Gan 
fod y gyfradd aildroseddu yn uwch ymysg y rhai nad ydynt yn cwblhau ymyriadau, pa 
bynnag ymyriadau bynnag a gyflwynir, dylid eu cyflawni yn ôl y bwriad a’u cwblhau.   

1.18 Mae ymchwil i effeithiolrwydd gwahanol ymagweddau triniaeth heb ddod i gasgliadau 
pendant; fodd bynnag, mae tystiolaeth gref y dylid targedu ymyriadau i ymdrin ag 
ymddygiad rhywiol niweidiol at anghenion penodol y plentyn neu’r person ifanc a’u bod yn 
briodol i’r math o ymddygiad a ddangosir. Defnyddir ‘Y Model Bywydau Da’, model 
adsefydlu ar sail cryfderau sy’n canolbwyntio ar ddiddordebau, galluoedd a dyheadau’r 
plentyn neu’r person ifanc, yn helaeth ac mae gwerthusiad cenedlaethol diweddar yn 
archwilio’r defnydd ar Therapi Aml-Systemig gyda phlant a phobl ifanc sy’n cam-drin yn 
rhywiol4. 

1.19 Mae arweiniad KEEP y BCI yn nodi’r cydrannau ymyriadau canlynol yr awgrymant y 
byddant yn effeithiol wrth fynd i’r afael â throseddu rhywiol: 
 Sgiliau cynhwysedd emosiynol; 

 Asesiad datblygiadol cyffredinol; 

 Newid ystumiadau gwybyddol ynghylch rhyw a chael perthynas; 

 Sgiliau rhag-gymdeithasol, emosiynol, gwybyddol ac ymddygiadol; 

 Asesiad risg; 
 Ennill dealltwriaeth o gylchoedd/llwybrau’r plentyn tuag at ymddygiad rhywiol 

niweidiol; 

 Addysg rhyw, 
 Gwaith bywyd-gofod (terfynau, sgiliau cymdeithasol, rhyngweithio); 

 Gwaith rhwystro atgwympo; 

 Gwaith gyda’r teulu; 

 Canlyniadau cam-drin/ymddygiad pellach; a 

 Datblygu empathi.  

Crynodeb 

                                   
4 Canolfan Brandon, Prifysgol Canol Llundain – heb ei gyhoeddi eto. 
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1.20 Roedd yr arolygiad yn chwilio am dystiolaeth am ymagwedd glir ac amlwg at blant a 
phobl ifanc sy’n cyflawni troseddau rhywiol a oedd yn hwyluso asesiadau holistaidd, 
amlasiantaethol gan arwain at ystod o ymyriadau, wedi’u seilio ar arfer effeithiol, a 
gwrddai ag anghenion cymhleth y plentyn neu’r person ifanc er mwyn lleihau’r 
tebygrwydd o aildroseddu ac i amddiffyn y dioddefwyr.
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2. Pwrpas yr arolygiad a’r fethodoleg 

Cwmpas yr arolygiad 

2.1 Cytunwyd ar yr arolygiad hwn o waith amlasiantaethol a wneir gyda phlant a phobl ifanc 
a gafwyd yn euog o droseddau rhywiol gan y Grŵp Prif Arolygwyr Cyfiawnder Troseddol 
fel rhan o Gynllun Busnes Arolygiad ar y Cyd 2011-13. Arweinid yr arolygiad gan 
Arolygaeth Prawf EM (Gwasanaeth Prawf EM) gyda chefnogaeth Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth EM (Cwnstabliaeth EM), y Swyddfa Safonau mewn Addysg a’r Comisiwn 
Ansawdd Gofal yn Lloegr. Yng Nghymru gwnaed y gwaith maes gan Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Estyn ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ochr yn 
ochr â Gwasanaeth Prawf EM a Chwnstabliaeth EM yng Nghymru. Ymgymerodd 
Arolygiaeth Carchardai EM (Carchardai EM) ag arolwg o 11 o sefydliadau carchardai er 
mwyn nodi’r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc yn y ddalfa wedi’u cael yn euog o 
droseddau rhywiol. 

Y cylch gorchwyl oedd: 

 Archwilio ansawdd yr asesu, y cynllunio, yr ymyriadau a’r canlyniadau i blant a 
phobl ifanc sy’n cam-drin yn rhywiol ac yn cael eu goruchwylio yn y gymuned.  

Pwrpas yr arolygiad 

2.2 Roedd yr arolygiad yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd yr ymateb amlasiantaethol i blant a 
phobl ifanc a oedd wedi cael dedfryd am drosedd rywiol ac yn cael eu goruchwylio yn y 
gymuned yn Lloegr ac yng Nghymru. Archwiliai ansawdd y gwaith a wneid gyda’r plant a’r 
bobl ifanc hyn a’r canlyniadau – sut oedd yr asiantaethau gwahanol wedi gweithio gyda’i 
gilydd a beth oedd wedi ei gyflawni. 

Methodoleg 

2.3 Yn ystod yr arolygiad ymwelwyd â chwe TTI rhwng Ebrill a Mehefin 2012 gan archwilio 
cyfanswm o 24 o achosion, a dilyn taith pob plentyn neu berson ifanc o ddatgeliad y 
drosedd hyd at oruchwylio yn y gymuned i ddod o hyd i enghreifftiau o waith 
amlasiantaethol ar lefelau gweithredol a strategol ac adnabod beth oedd yn hwyluso 
ymagweddau effeithiol, cydgysylltiedig. Dewiswyd ardaloedd er mwyn cynnwys 
amrywiaeth o leoliadau gwledig a threfol, gwahanol fodelau cyflawni, ac ardaloedd lle’r 
oedd plant a phobl ifanc gyda throseddau rhywiol yn cynrychioli naill ai gyfradd uchel neu 
isel o’r llwyth gwaith. Yn ychwanegol at hyn, ymgymerodd Carchardai EM ag arolwg o 11 
o sefydliadau carchardai er mwyn nodi’r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc yn y 
ddalfa a gafwyd yn euog o droseddau rhywiol.  

2.4 Er mwyn adolygu ansawdd y trefniadau a’r gwaith amlasiantaethol, cynhaliwyd 
cyfweliadau grŵp strwythuredig a oedd yn cynnwys yr holl arolygwyr yn cwrdd â’r holl 
bobl broffesiynol oedd a wnelont â’r achos. Roeddem hefyd yn cynnal cyfweliadau unigol 
gyda phobl broffesiynol, plant a phobl ifanc a’u rhieni/gofalwyr Cafwyd cyfweliadau hefyd 
gyda rheolwyr strategol allweddol ar draws ystod o asiantaethau gan gynnwys gofal 
cymdeithasol, iechyd, yr heddlu, y gwasanaeth prawf, addysg yn ogystal â Bwrdd Rheoli 
Strategol MAPPA a Chadeiryddion Byrddau Diogelu Plant Lleol (LSCB). Cafodd tîm yr 
arolygwyr gipddarlun a oedd yn cynnwys gwybodaeth graidd am y plentyn neu’r person 
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ifanc ac adolygwyd ffeiliau achosion gan yr arolygiaethau perthnasol cyn y cyfweliad 
grŵp. 

Proffil y sampl achosion 

2.5 Adolygwyd achosion 24 o blant a phobl ifanc gennym, a’r cyfan yn wrywod rhwng 13 a 18 
mlwydd oed. Nid oedd unrhyw ferched yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer eu cynnwys yn y 
sampl yn y TTIau yr ymwelwyd â hwy. 

 Roedd deg o’r plant a’r bobl ifanc o dan 16 oed.  

 Roedd un plentyn neu berson ifanc wedi cael Rhybudd Terfynol, ac roedd gweddill y 
23 o blant neu bobl ifanc wedi eu cael yn euog o gyfanswm o dros 60 o droseddau 
yn erbyn plant a phobl ifanc unigol eraill ac eithrio un drosedd a oedd yn erbyn 
oedolyn. 

 Y drosedd fwyaf cyffredin oedd ymosod rhywiol. 

 Roedd gan saith o’r dynion ifanc (29%) euogfarnau blaenorol, er mai dim ond un 
oedd wedi ei gael yn euog o’r blaen o drosedd rywiol.  

 Roedd gan bedwar nifer o euogfarnau blaenorol am amrywiaeth o droseddau heb 
fod yn rhywiol ond nid oedd gan y mwyafrif unrhyw euogfarnau blaenorol.  

 Mewn wyth achos, roedd digwyddiadau blaenorol o ymddygiad rhywiol niweidiol ac 
mewn dau achos pellach roedd pryderon blaenorol wedi dod i’r amlwg ar ôl yr 
euogfarn. 

 Roedd dau ŵr ifanc wedi datgelu eu profiad eu hunain o gam-drin rhywiol. 

Math o Ddedfryd 

 

2.6 Roedd y rhan fwyaf o’r dynion ifanc yn y sampl wedi eu dedfrydu i orchmynion yn y 
gymuned ac i lawer y drosedd rywiol oedd eu cyswllt cyntaf â’r system cyfiawnder 
troseddol. 
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Pryderon corfforol/emosiynol 

2.7 Mewn 21 o’r 24 o achosion, roedd problemau wedi’u nodi naill ai ynghylch iechyd corfforol 
neu feddyliol y plant a’r bobl ifanc, er nad oeddynt wedi cael diagnosis penodol mewn 
nifer o’r achosion. Mewn rhai achosion, a oedd yn ymddangos ‘heb anawsterau dysgu’, 
roedd gwybodaeth bellach wedi awgrymu bod anhwylderau gwaelodol blaenorol heb eu 
hadnabod. Atgyfnertha hyn yr angen am asesiad gwybyddol trylwyr cyn cael asesiadau 
ymddygiad rhywiol arbenigol. Roedd gan ddau ddyn ifanc ddatganiadau o anghenion 
addysgol arbennig. 

 

Ffactorau amgylchedd y teulu/cartref 

2.8 Mewn 21 o’r achosion nodwyd pryderon, a amrywiai o’r bychan i’r sylweddol iawn, oedd a 
wnelont ag amgylchedd y teulu neu’r cartref. Nid oedd y pryderon hynny bob amser wedi 
bod yn amlwg cyn y drosedd a hyd yn oed ar ôl cael eu gweld, nid oeddynt wedi ysgogi 
unrhyw ymyriad ac felly heb gael mynd i’r afael â hwy. Roedd nifer o’r plant a’r bobl ifanc 
yn ofalwyr i aelodau eraill o’r teulu. 
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2.9 I grynhoi, roedd gan bawb ond un o’r plant neu bersonau ifanc broblemau blaenorol neu 
bresennol ynghylch naill ai: iechyd corfforol neu emosiynol (21); troseddu blaenorol (7); 
ymddygiad rhywiol blaenorol (11); amgylchedd teuluol/cartref (21); neu bryderon a oedd 
wedi arwain at ymwneud gan ofal cymdeithasol plant (12). Roedd gan ddeg o’r dynion 
ifanc broblemau oedd a wnelont â phedwar neu fwy o’r ffactorau hyn. Mae darlun clir yn 
dod i’r amlwg o ddynion ifanc gydag anghenion lluosog a chymhleth ar ben eu troseddu 
rhywiol. 

Yr hyn roeddem yn chwilio amdano… 

2.10 Roedd meini prawf yr arolygiad yn ymdrin â phedwar prif faes; trefniadau strategol, asesu 
a chynllunio, cyflawni ymyriadau a chanlyniadau. 

Trefniadau strategol 

2.11 Roeddem yn arolygu i ba raddau yr oedd trefniadau strategol yn hwyluso ymagwedd 
effeithiol amlasiantaethol gyd-gysylltiedig i fynd i’r afael ag anghenion cymhleth plant a 
phobl ifanc sy’n cyflawni troseddau rhywiol yn ogystal ag amddiffyn y dioddefwyr. Yn 
neilltuol, roeddem yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd protocolau rhannu gwybodaeth, 
argaeledd staff wedi’u hyffordd a’u cefnogi’n briodol ar draws asiantaethau, ac i ba 
raddau roedd trefniadau lleol yn cael eu cefnogi, eu hadolygu a’u monitro ar draws 
partneriaethau amlasiantaethol allweddol.   

Asesu a chynllunio 

2.12 Roedd yr arolygiad yn adolygu a oedd fframwaith rhyngasiantaethau wedi ei gytuno ar 
gyfer cyfeirio a chael asesiad arbenigol priodol i blant a phobl ifanc sy’n cyflawni 
troseddau rhywiol a oedd yn arwain at gynllun amlasiantaethol wedi ei gytuno i reoli’r risg 
o niwed i eraill, y tebygrwydd o aildroseddu a bod yn agored i niwed yn ogystal â 
datblygu cryfderau a ffactorau amddiffynnol fel addysg, iechyd, cefnogi teuluoedd a 
dulliau byw cadarnhaol. Yn bwysicaf oll roeddem yn adolygu effeithiolrwydd rhannu 
gwybodaeth a chyfathrebu rhwng asiantaethau.   

Ymyriadau 

2.13 Roeddem yn arolygu a oedd defnydd effeithiol yn cael ei wneud ar ystod o ymyriadau 
amlasiantaethol sy’n briodol i anghenion penodol y plant a’r bobl ifanc sy’n cyflawni 
troseddau rhywiol, eu teuluoedd, rhieni/gofalwyr a dioddefwyr. Hefyd  a oedd yr 
ymyriadau yn briodol i’r risgiau a aseswyd, yr anghenion a’r ymddygiad rhywiol niweidiol, 
a oedd ei gyflawni yn cael ei gydlynu ac a oedd ymagweddau yn cael eu hadnabod i 
hyrwyddo ffactorau cadarnhaol.   

Canlyniadau 

2.14 Roeddem yn archwilio i ba raddau yr oedd ymyriadau amlasiantaethol wedi cael effaith 
gadarnhaol ar leihau aildroseddu, mynd i’r afael â diogelu anghenion, ac amddiffyn 
dioddefwyr a’r cyhoedd. Roeddem yn chwilio am dystiolaeth fod partneriaethau 
amlasiantaethol wedi gwerthuso effeithiolrwydd ac effaith y gwasanaethau a roddwyd i’r 
plant a’r bobl ifanc hyn er mwyn hysbysu’r datblygu a’r comisiynu ar wasanaeth.                      
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Crynodeb 
Roeddem yn chwilio am enghreifftiau o arferion gorau ar draws ystod o drefniadau gwahanol 
mewn chwe awdurdod yn Lloegr ac un yng Nghymru. Roedd gyda ni ddiddordeb mewn sut 
oedd trefniadau strategol yn hwyluso gwaith cydgysylltiedig ac effeithiol ar draws yr 
asiantaethau a sut câi’r rhain eu hadolygu a’u monitro. Ar y lefel weithredu roeddem am 
ganfod pa mor dda yr oedd yr asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd drwodd o’r datgeliad 
hyd at oruchwylio yn y gymuned, yn enwedig mewn perthynas â chwblhau a rhannu 
asesiadau, cynllunio a chyflawni ymyriadau ac i ganfod beth oedd wedi ei gyflawni.
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3. Y daith o’r datgeliad i’r ddedfryd 

Themâu Allweddol 

 Cafodd cyfleoedd am ymyrryd cynnar ar amrywiaeth o faterion eu colli bron ym mhob 
achos pan nad oedd arwyddion neu bryderon wedi cael eu cydnabod na’u deall na dim 
camau wedi cael eu cymryd yn eu sgil. 

 Roedd y dull strategol yn dilyn datgelu’n amrywio’n sylweddol, gyda diffyg cyffredinol o 
ddealltwriaeth ynghylch lle’r oedd y plant a’r bobl ifanc hyn yn ‘ffitio’ i mewn i’r system a 
dryswch ynghylch sut i ymateb yn effeithiol i’w hanghenion a’u risgiau. 

 Roedd oedi sylweddol yn digwydd rhwng y datgelu a’r dedfrydu, gan effeithio ar bawb a 
oedd ynghlwm â’r achos. Yn amlach na pheidio, nid oedd y plentyn neu berson ifanc a 
gyhuddwyd o’r drosedd na’u dioddefwr honedig yn derbyn unrhyw gymorth tan ar ôl 
dedfrydu. 

 Nid oedd asesiadau cychwynnol nac asesiadau craidd yn rhoi digon o sylw i gyfeiriadau 
cynharach ynghylch ymddygiad rhywioledig amhriodol ac yn aml yn methu ag ystyried 
hanes gorffennol perthnasol y teulu ac a oedd y plentyn neu berson ifanc eu hunain wedi 
dioddef camdriniaeth rywiol. 

 Gwelsom lawer o enghreifftiau da o ysgolion yn chwarae rhan sylweddol ar ôl 
datgeliadau, gan gyflawni asesiadau risg a rhoi cynlluniau rheoli risg ar waith cyn 
collfarnu, yn aml heb unrhyw gymorth na chefnogaeth. 

 Gwael ar y cyfan oedd unrhyw rannu gwybodaeth ar draws yr asiantaethau rhwng y 
datgelu a’r dedfrydu, gan arwain at asesiadau anghywir neu anghyflawn. 

 Hyd nes oedd cyfaddefiad neu ganfyddiad o euogrwydd, ychydig o asesu na rheoli 
rhagweithiol o risg oedd yn digwydd, a oedd yn bryder yn wyneb hyd yr amser rhwng 
datgelu a dedfrydu. 

Cyfleoedd a gollwyd am ymyriad cynnar 

3.1 Canfuom fod cyfleoedd am ymyrryd cynnar i ymateb i bryderon wrth iddynt ymddangos 
wedi cael eu colli, rhai o’r rhain mewn ysgolion. Mewn wyth o achosion roedd pryderon 
wedi bod o’r blaen ynghylch ymddygiad rhywioledig ond yn aml nid oedd y rhain na 
phryderon eraill wedi cael eu cydnabod na’u deall na chamau wedi cael eu cymryd, naill ai 
am fod trothwy heb gael ei gyrraedd neu oherwydd bod cyfeiriadau’n cael eu hystyried ar 
wahân i’w gilydd. Nid oedd cwestiynau’n cael eu gofyn ar yr adeg yma pam fod y plentyn 
neu berson ifanc yn arddangos ymddygiad rhywioledig, rhai ohonynt ers pan oeddent yn 
ifanc iawn. Roedd hyn yn aml yn golygu ymchwiliadau cyfyngedig gan weithwyr 
cymdeithasol ar y pryd hwnnw, (rhai na fyddai efallai wedi derbyn unrhyw hyfforddiant 
arbenigol ac a oedd heb ddealltwriaeth o’r risgiau penodol). Er gwaethaf y diffyg hwn o 
hyfforddiant penodol, roeddem yn cael ein synnu nad oedd hyfforddiant cyffredinol 
gweithwyr cymdeithasol ynghylch datblygiad plant ac ymddygiad a ddysgir yn peri iddynt 
fod yn fwy ymholgar, a gofyn iddynt eu hunain ‘pam fod y plentyn neu berson ifanc hwn 
yn arddangos ymddygiad rhywioledig?’ 
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Roedd pryder wedi cael ei fynegi ynghylch ymddygiad rhywiol amhriodol Bradley5 ers ei fod 
yn wyth oed. Roedd wedi cael ei gyfeirio at wasanaethau gofal cymdeithasol plant a’r heddlu 
sawl gwaith ac ar un achlysur wedi cael ei gyhuddo o drosedd, a gafodd ei gollwng wedyn. 
Nid oedd unrhyw dystiolaeth o unrhyw strategaeth, trafodaethau na chyfarfodydd hyd nes i 
Bradley yn y diwedd gael ei ddedfrydu am drosedd yn 16 oed. 

3.2 Roedd dros hanner y plant a’r bobl ifanc yn y sampl wedi dod i gysylltiad blaenorol â 
gwasanaethau gofal cymdeithasol plant. Roedd chwech wedi bod yn destun cynlluniau 
amddiffyn plant neu wedi derbyn gofal cyn y troseddau, ond yn aml ni chydnabyddid y 
posibilrwydd fod hyd yn oed y plant a’r bobl ifanc hyn, a oedd mewn cysylltiad rheolaidd â 
gwasanaethau gofal cymdeithasol plant, wedi bod yn ddioddefwyr camdriniaeth rhywiol. 
Cofnodwyd pryderon yn y ffeiliau achosion ynghylch nifer o blant a phobl ifanc, rhai’n 
mynd yn ôl lawer blwyddyn, ond roedd arwyddocâd eu hymddygiad rhywioledig yn rhy 
aml naill ai’n cael ei anwybyddu neu ei wadu. 

Roedd gwasanaethau gofal cymdeithasol plant wedi bod yn ymwneud â Joel am dros 15 
mlynedd ac roedd wedi bod yn destun cynllun amddiffyn plant ar achlysuron niferus am 
esgeulustod a chamdriniaeth gorfforol. Roedd cofnodion yn dangos bod pryderon ei fod wedi 
bod yn ddioddefwr camdriniaeth rhywiol a ddylai, ynghyd â’r hanes o gamdriniaeth rywiol yn 
y teulu a phresenoldeb oedolion oedd yn droseddwyr rhywiol yn y cartref, fod wedi ysgogi 
ymchwiliad. Nid oedd ymyriadau wedi bod yn rhagweithiol ac nid oedd gweithiwr 
cymdeithasol penodol wedi cael ei ddyrannu ar ei gyfer bob amser. 

Dywedodd Joel wrthym “Dylwn fod wedi derbyn gofal ers yn 10 oed ac wedyn fyddwn i wedi 
gwneud yr hyn a wnes i”. 

Cydgysylltu strategol 

3.3 Roedd partneriaethau strategol yn gyffredinol wedi hen ymwreiddio gyda lefelau da o 
gynrychiolaeth mewn cyfarfodydd strategol allweddol rhwng y mwyafrif o asiantaethau. 
Yng nghanol ailstrwythuro sylweddol o ddarpariaeth iechyd, roedd sicrhau lefelau priodol 
o gynrychiolaeth yn anodd mewn rhai ardaloedd. Er bod cynlluniau strategol (Byrddau 
Lleol Diogelu Plant/Ymddiriedolaeth y Plant) yn cynnwys blaenoriaethau o safbwynt 
ecspoitiaeth plant a phlant a phobl ifanc agored i niwed neu blant a phobl ifanc a oedd 
wedi troseddu, ni wnaed unrhyw gyfeiriad at blant a phobl ifanc sy’n arddangos 
ymddygiad rhywiol niweidiol. Roedd pedair ardal wedi datblygu polisïau neu weithdrefnau 
penodol ynghylch rheoli plant a phobl ifanc a oedd yn cam-drin yn rhywiol ond ni 
chanfuom fawr o dystiolaeth bod y polisïau hyn wedi cael eu rhoi ar waith. Drwy fod 
ystadegau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder am 2011/2012 wedi dangos bod 12.4% o bawb o’r 
rheini a gafodd rybudd neu eu collfarnu am drosedd rywiol rhwng 10 a 17 oed, byddem 
wedi disgwyl y byddai Byrddau Lleol Diogelu Plant neu Fyrddau Rheoli Strategol MAPPA 
wedi chwarae rhan ragweithiol i sicrhau eu hunain o effeithiolrwydd gwaith 
amlasiantaethol neu bolisïau’n ymwneud â’r plant a’r bobl ifanc hyn. Nid oedd y naill na’r 
llall ohonynt yn gwybod faint o blant a phobl ifanc oedd yn arddangos ymddygiad rhywiol 
niweidiol yn eu hardal leol. 

                                   
5 Mae’r holl enwau a ddefnyddir yn yr enghreifftiau o achosion wedi cael eu newid 
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Mae Protocol Fforwm Diogelu Plant De Cymru ar gyfer rheoli plant a phobl ifanc sy’n 
arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol neu ymddygiad rhywiol troseddol, a adolygwyd yn 
2010, yn ddogfen gynhwysfawr sy’n amlinellu’r ymateb amlasiantaethol y cytunwyd arno i 
blant a phobl ifanc o dan 18 oed sy’n arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol ac mae’n 
datgan y dylent gael eu rheoli’n gyson, os ydynt i gael eu herlyn neu beidio. Mae’r protocol 
yn rhoi sylw i gamau sy’n ofynnol wrth eu cyfeirio, rôl y cyfarfod strategaeth amlasiantaethol 
sy’n rhaid ei gynnal ar gyfer pob achos ac mae’n disgrifio sut y dylid cydgysylltu anghenion a 
risgiau’r plentyn neu berson ifanc a’u dioddefwyr neu eu dioddefwyr posibl, naill ai trwy 
gynlluniau diogelu plant neu gynlluniau Plentyn mewn Angen. 

Fforwm Diogelu Plant De Cymru yn ôl Bro Morgannwg. 

3.4 Yn amlach na pheidio, nid oedd plant a phobl ifanc sy’n cyflawni troseddau rhywiol yn 
flaenoriaeth i reolwyr strategol na byrddau gan eu bod yn cynrychioli niferoedd cymharol 
fach. Ymddengys fod gorddibyniaeth ar adrodd eithriadol o ddigwyddiadau difrifol er 
mwyn tynnu sylw at bryderon. 

Dywedodd un Cadeirydd Bwrdd Uwch-reolwyr MAPPA: 

“Nid yw’r niferoedd o blant a phobl ifanc gydag ymddygiad rhywiol niweidiol yn cael eu 
hystyried gan y bwrdd rheoli strategol ac nid ystyrir unrhyw lefel cysylltiedig o droseddu 
ychwaith. Mae difaterwch ynghylch natur a graddau’r broblem yn yr ardal ac nid oes unrhyw 
dueddiad i ystyried ymddygiad posibl troseddu o’r fath ar y cyhoedd.” 

Datgeliadau 

3.5 Roedd ymatebion yn dilyn datgelu’n amrywio’n sylweddol rhwng ardaloedd ac o fewn 
ardaloedd. Roedd cyfarfodydd strategaeth, a oedd yn dwyn yr holl asiantaethau 
perthnasol ynghyd, yn allweddol wrth roi cyfle i rannu gwybodaeth a chytuno ar ymateb 
cydgysylltiedig. Yn anffodus, mewn llawer o achosion, roedd cyfarfodydd strategaeth wedi 
cael eu cyfyngu i drafodaethau rhwng yr heddlu a gwasanaethau gofal cymdeithasol 
plant. Felly, roedd cyfle cynnar wedi cael ei golli i rannu gwybodaeth rhwng yr holl 
asiantaethau perthnasol er mwyn asesu risgiau, anghenion a bregusrwydd ar sail pob 
ffynhonnell o wybodaeth a oedd ar gael. Roedd gan y mwyafrif o ardaloedd drefniadau yn 
eu lle i ystyried anghenion y plentyn neu berson ifanc a’u dioddefwyr ar wahân. 

Oedi rhwng datgelu a chollfarnu 

3.6 Ym mhob ardal a arolygwyd, roedd oedi annerbyniol ar bron bob cam yn y broses 
cyfiawnder troseddol. Yn rhy aml, gwelsom ymateb annigonol pan nad oedd y risg o 
niwed i eraill ac anghenion diogelu’r plentyn neu berson ifanc na’u dioddefwyr wedi cael 
eu hasesu na’u rheoli’n ddigonol rhwng datgelu a chollfarnu. O ganlyniad nid oedd dim, 
neu fawr ddim, gwaith yn cael ei wneud gyda’r plant a’r bobl ifanc na’u dioddefwyr er 
mwyn lleihau’r risg o droseddu pellach. Erbyn yr adeg yr oedd goruchwylio wedi cychwyn, 
roedd cymaint o amser wedi mynd heibio ers y drosedd fel bob y plant a’r bobl ifanc yn 
gyndyn o drafod eu troseddu rhywiol. 

Mae’r siart isod yn darlunio’r amseroedd cyfartalog yn yr achosion a arolygasom. 
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Asesiad cychwynnol o risgiau ac anghenion 

3.7 Roedd nifer ac ansawdd yr ymyriadau ar ôl datgelu’n amrywio’n sylweddol ac nid oedd 
hyn bob amser yn rhoi sylw digonol i bryderon ynghylch diogelwch o safbwynt y 
cyflawnwr na’r dioddefwyr. Roedd asesiadau cychwynnol, pan oeddent yn cael eu 
cyflawni, wedi eu cyfyngu i’r risg a achoswyd gan y plentyn neu berson ifanc ac anaml yr 
ystyrient eu bregusrwydd posibl nac ystyried amgylchiadau’r teulu er mwyn asesu a allai 
fod risgiau parhaus i’r plentyn neu berson ifanc neu i unrhyw blant a phobl ifanc yn y 
cartref. Ym mhob achos bron roedd enghreifftiau lle nad oedd naill ai gyfeiriadau 
blaenorol am ymddygiad rhywiol niweidiol (10 o achosion) neu hanes gorffennol 
perthnasol y teulu (21 o achosion) wedi cael eu dadansoddi. Anaml yr oeddem yn gweld 
ystyriaeth ddigonol o sut a pham yr oedd yr ymddygiad wedi digwydd. 

3.8 Gallai diffyg hyder i fynd i’r afael â’r materion hyn neu ddiffyg dealltwriaeth o’r ffactorau 
risg penodol posibl fod wedi bod yn gysylltiedig â’r gweithwyr cymdeithasol yn derbyn 
diffyg hyfforddiant arbenigol digonol. Gwelsom well ymateb mewn ardaloedd gyda staff â 
hyfforddiant arbenigol a oedd yn ymateb at gyfeiriadau, er enghraifft yn Birmingham a 
oedd ag uned arbenigol ymddygiad rhywiol niweidiol ac yng Nghernyw ac Ynysoedd Sili 
lle’r oedd uwch weithiwr cymdeithasol arbenigol yn ymdrin â phob cyfeiriad. 

Enghraifft o arfer dda: 

Roedd James yn 17 oed pan gafodd ei arestio am drosedd o ymosod rhywiol. Roedd yn 
astudio ar gyfer lefel A mewn coleg ac yn gobeithio mynd i’r brifysgol. Cyflawnwyd 
ymchwiliadau Adran 476, cwblhawyd asesiad cychwynnol ac asesiad craidd ar James a 
rhoddwyd cynlluniau rheoli ar waith yn ogystal â chynlluniau gofal diogel ar gyfer ei frodyr a 
chwiorydd. Yn yr amser hir iawn rhwng yr adeg y gwnaed y datgeliadau a’r collfarnu, 
symudodd James i fyw gyda pherthnasau gerllaw. Roedd o dan bwysau sylweddol a chafodd 
gweithiwr allgymorth gwasanaethau gofal cymdeithasol plant ei benodi i gynnig cymorth. Fe 
dalodd mudiad cymunedol lleol hefyd am ymgynghorydd annibynnol. Drwy gydol y cyfnod 
cyn collfarnu roedd pob gweithiwr yn cydnabod yr effaith ar James ac roeddent yn 
rhagweithiol wrth ddiwallu ei anghenion emosiynol ac iechyd meddwl yn ogystal â monitro 
unrhyw risgiau cyson. (Cernyw ac Ynysoedd Sili) 

                                   
6 Mae Adran 47 o Ddeddf Plant 1989 yn pennu dyletswyddau i’r awdurdod lleol gyda chymorth asiantaethau statudol eraill i wneud 
ymchwiliadau o dan amgylchiadau penodol i weld a yw’r plentyn neu berson ifanc mewn risg o niwed sylweddol ai peidio, ac i 
benderfynu a ddylent gymryd unrhyw gamau i ddiogelu neu hyrwyddo lles plentyn neu berson ifanc. 

Nifer o ddyddiau ar gyfartaledd 
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3.9 Yn gyffredinol, canfuom ddiffyg eglurder ynghylch lle’r oedd y plant a phobl ifanc wedi eu 
lleoli yn y system, yn enwedig lle’r oedd ymddygiad rhywiol niweidiol yn cael ei wadu ar ôl 
datgeliad. Roedd y plentyn neu berson ifanc yn aml yn cael ei weld fel cyflawnwr trosedd 
ac ychydig o ymchwiliadau adran 47 diogelu plant neu brosesau diogelu plant oedd yn 
cael eu gwneud oni bai eu bod fel ymateb i bryderon ynghylch erledigaethau posibl yn 
erbyn y plentyn neu berson ifanc. Drwy fod y mwyafrif o’r plant a’r bobl ifanc hyn yn 
gorfod ymrafael ag amgylchiadau heriol o safbwynt personol, corfforol, emosiynol, teuluol 
ac yn y cartref, roedd yn syndod nad oedd  hyn yn arwain at unrhyw weithredu pellach yn 
aml. Collwyd cyfleoedd am adnabod pryderon ac am ymyrryd priodol cynnar, a allai fod 
wedi rhwystro’r plentyn neu berson ifanc rhag mynd ymlaen i gyflawni troseddau rhywiol. 
Anaml oedd y dull o weithredu’r polisïau neu weithdrefnau’n cael ei fonitro’n rhagweithiol. 
Roedd rheolwyr strategol wedi eu synnu o glywed am y diffyg gwaith rhwng asiantaethau 
ar y cam hwn ac mai dim ond mewn lleiafrif o achosion yr oedd cyfarfodydd strategaeth 
amlasiantaethol yn digwydd.  

3.10 Er nad ar ddioddefwyr oedd pwyslais yr arolygiad hwn, ar yr achlysur hwn, roeddem yn 
neilltuol o bryderus o ganfod, er eu bod weithiau’n cael cynnig asesiadau cychwynnol, bod 
oedi annerbyniol yn aml nes y deuai’r achos i’r llys cyn i gamau gael eu cymryd. Roedd 
hyn yn arbennig o wir lle’r oedd y troseddau’n cael eu gwadu (gweler hefyd 6.13). 
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Anawsterau yn sgil gwadu neu wrthod 

3.11 Roedd gweithwyr yn ansicr sut i fynd ati i asesu risg neu reoli risg pan oedd troseddau’n 
cael eu gwadu. Roedd hyn yn arwain at gyfnodau hir pan nad oedd risgiau’n cael eu 
monitro na’u rheoli’n drylwyr. Roedd y farn na “allwn ni wneud dim oherwydd nid yw’n 
ddim ond honiad” yn gyffredin, a hynny’n aml yn codi o ddryswch ymysg gweithwyr 
proffesiynol rhwng canfyddiad neu gyfaddefiad o euogrwydd a’r angen i ddiogelu. 

3.12 Canfuom ddiffyg dyfalbarhad i gynnwys ac annog rhieni/gofalwyr, a ddeuai o bob rhan o’r 
gymuned, pan oeddent yn methu â chydweithio. Yn yr amgylchiadau hyn, roedd 
gweithwyr cymdeithasol yn rhy aml, ar sail ymholiadau cyfyngedig, yn llawer rhy barod i 
benderfynu bod y lefel o risg yn isel a chau’r achos. 

Roedd Darren yn byw gyda’i fam a’i phartner, y ddau ohonynt yn gweithio mewn 
proffesiynau gofalu. Roedd datgeliadau wedi cael eu gwneud am ei ymddygiad tuag at 
ferched iau rai misoedd ynghynt, er iddi fod yn beth amser cyn iddo gael ei gyhuddo. 
Gwadodd ei fod wedi cyflawni’r troseddau honedig a chafodd ei wadiad gefnogaeth lawn ei 
deulu a wrthododd gydweithredu ag asesiad cychwynnol. Cafodd asesiad cychwynnol 
cyfyngedig iawn ei gwblhau o’r diwedd a datblygwyd cynllun Plentyn mewn Angen ond ni 
ddigwyddodd unrhyw gyfarfodydd Plentyn mewn Angen. Ni chafodd gwybodaeth am ei 
achos ei rhannu rhwng yr asiantaethau perthnasol. Parhaodd Darren i fynychu’r coleg lle’r 
oedd rhai o’r merched ifanc a oedd wedi gwneud y datgeliadau hefyd yn fyfyrwyr. Ni 
chyflawnwyd unrhyw waith gyda Darren, ac ni chynigwyd cymorth, hyd nes iddo gael ei 
gollfarnu a’i ddedfrydu tua chwe mis yn ddiweddarach. 

Rôl bwysig ysgolion 

3.13 Roedd gan ysgolion, colegau a darparwyr addysg, hyfforddiant a chyflogaeth yn aml 
adnabyddiaeth fanwl o’r plentyn neu berson ifanc. Yn dilyn datgeliad, canfuom 
barodrwydd mawr yn gyffredinol ar ran ysgolion a darparwyr addysg i weithio gydag 
asiantaethau eraill i gynnal diogelwch plant a phobl ifanc mewn ysgolion. Canfuom 
enghreifftiau da o reolwyr cynhwysiant addysg ac ysgolion yn gweithio gyda’i gilydd i 
ddychwelyd neu gynnal y plentyn neu berson ifanc mewn addysg. Yn Tower Hamlets fe 
wnaeth safiad rhagweithiol a chynhwysol yr awdurdod lleol dros ddatblygiad addysgol 
cadarnhaol unigolion argraff arnom. Roedd hyn yn cael ei adlewyrchu yn null gweithredu’r 
Uned Cyfeirio Disgyblion a oedd yn cael ei ddefnyddio fel cam yn y cynllun hirdymor i’w 
dychwelyd i addysg prif ffrwd. 

3.14 Drwy fod cymaint o wybodaeth yn cael ei ddal gan ysgolion ac yn wyneb eu parodrwydd i 
weithio gydag asiantaethau eraill, roeddem yn siomedig o ddarganfod yn aml nad 
oeddent yn cael eu gwahodd i gyfarfodydd cychwynnol. Ymddangosai fod hyn yn seiliedig 
ar gred y byddai ysgolion yn ceisio gwahardd plant a phobl ifanc. Yn gyffredinol gwelsom 
gyndynrwydd i rannu gwybodaeth am y troseddau neu risgiau gyda darparwyr addysgol. 
Mae’r sylwadau canlynol yn nodweddiadol o’r rheini a wnaed gan ddarparwyr addysg: 

Dyfyniadau o ysgolion: 

“Mae angen inni fod yn gweithredu ar sail gwybodaeth er mwyn gallu rheoli’r achos”. 
Dirprwy Brifathro 
 “Mae’r ysgol wedi ceisio’i gadw o fewn addysg ond heb wir ddealltwriaeth o’i ymddygiad a 
diffyg arweiniad proffesiynol ynghylch y risg y mae’n ei achosi, mae hi wedi bod yn anodd 
asesu risg yn iawn ac felly gwblhau’r cynlluniau cywir i reoli’r risg y mae’n ei gyflwyno”. Athro 
Arweiniol Diogelu 
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3.15 Er hynny, gwelsom enghreifftiau rhagorol o asesiadau risg a chynlluniau rheoli risg yn cael 
eu cwblhau gan ysgolion a oedd yn gweithio’n agos gyda’r plentyn neu berson ifanc a’u 
rhieni/gofalwyr. Yn Swydd Gaerhirfryn, roedd Uned Diogelu’r Gwasanaethau Plant wedi 
llunio templed cynllunio rheoli risg ac yn cynnig cymorth i ysgolion ddatblygu trefniadau 
priodol ar gyfer rheoli risg.  

Enghraifft o arfer dda: 

Roedd Amir yn 11 oed pan oedd gwybodaeth i’r amlwg ei fod ef a thri o blant a phobl ifanc 
eraill wedi ymosod yn rhywiol ar ddisgyblion eraill yn ei ysgol. Gwnaed y datgeliadau ym 
Mehefin 2010 a chafodd Amir ei ddedfrydu i orchymyn adsefydlu ieuenctid am 12 mis ym 
Medi 2011. Gweithiodd yr ysgol gydag Amir a’i rieni, a oedd yn gwadu’n gryf iddo gymryd 
rhan yn y troseddau, i roi cynllun rheoli risg ar waith i ddiogelu Amir a dioddefwyr eraill 
posibl. Roedd y cynllun yn un cynhwysfawr ac roedd yn ymdrin â phob agwedd o’r diwrnod 
ysgol, ar ôl ysgol a gweithgareddau gwyliau. Roedd yn cynnwys trefniant i’r teulu ddod ag 
Amir i’r ysgol, monitro yn ystod toriadau seibiant yn ogystal â sesiynau llyfrgell a chyfrifiadur. 
Fe wnaeth y Prifathro Cynorthwyol gadw cysylltiad ag Amir a’i deulu cyn y ddedfryd a 
chafodd y trefniadau eu monitro’n fanwl. Roedd yn amlwg fod meddwl gofalus wedi digwydd 
ynghylch pa wybodaeth oedd angen ei rannu gyda staff yn yr ysgol ac yr ymdriniwyd â’r 
sefyllfa mewn dull sensitif. (Tower Hamlets) 

Crynodeb 

3.16 Nid oes fawr o amheuaeth fod cydgysylltu strategol cryf, sy’n cyfeirio’r ymateb i blant a 
phobl ifanc sy’n arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol, yn gyffredinol yn gwneud 
ymateb amlasiantaethol effeithiol yn fwy tebygol. Ar lefel strategol, dylai fod eglurder 
pendant ynghylch lle mae’r plant a phobl ifanc hyn yn ‘ffitio’ rhwng lles plant a’r system 
gyfiawnder troseddol. Canfuom fod bylchau’n ymddangos rhwng polisi a gweithredu lle 
nad yw effeithiolrwydd y trefniadau hyn yn cael ei adolygu. 

3.17 Mae trafodaethau strategaeth ar ôl datgelu, sy’n ystyried yr holl wybodaeth o’r amrywiol 
asiantaethau, yn allweddol wrth sicrhau bod anghenion diogelu neu amddiffyn plant y 
plentyn neu berson ifanc a’u dioddefwyr yn cael eu diwallu’n ddigonol a bod camau 
priodol yn cael eu cymryd i fynd ati’n gynnar i reoli’r risg o niwed. Gall ysgolion a 
darparwyr addysg ddarparu gwybodaeth fanwl a all helpu gosod sail ar gyfer 
penderfyniadau ac mae ganddynt rôl allweddol wrth asesu a rheoli risg ar ôl datgeliad. 

3.18 Dylai asesiadau cychwynnol fod yn seiliedig ar wybodaeth gynhwysfawr, ystyried 
pryderon blaenorol, rhoi sylw i fregusrwydd y plentyn neu berson ifanc yn ogystal â’r 
risgiau i eraill ac ystyried sut a pham fod yr ymddygiad rhywioledig wedi digwydd. Lle nad 
oedd hyn wedi digwydd mewn ymateb i bryderon blaenorol ynghylch ymddygiad 
rhywioledig, roedd cyfleoedd coll wedi bod am ymyrryd cynnar a allai fod wedi lleihau’r 
risg o droseddu rhywiol yn y dyfodol. Cafwyd tystiolaeth o well ymateb amlasiantaethol 
rhwng datgelu a chollfarnu pan gynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd rhwng yr holl weithwyr 
proffesiynol perthnasol i gydgysylltu asesiadau, rhannu gwybodaeth ac adolygu a monitro 
trefniadau diogelu neu reoli risg. 
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4. Cwblhau asesiadau a datblygu cynlluniau 

Themâu Allweddol 

 Anaml yr oedd asesiadau’n cael eu rhannu rhwng asiantaethau ac felly ychydig iawn o 
enghreifftiau a welsom o asesiadau holistig, amlasiantaethol yn cael eu cwblhau. 

 Mewn ychydig iawn o achosion y cyflawnwyd asesiadau arbenigol cyn dedfrydu a dim ond 
mewn ychydig dros hanner yr achosion y paratowyd adroddiadau cyn dedfrydu. 

 Roedd oedi hir wrth gwblhau asesiadau arbenigol ymddygiad rhywiol niweidiol ac yn 
ystod yr amser yma nid oedd risg o niweidio eraill yn cael ei asesu na’i reoli’n drylwyr. 

 Roedd asesiadau’n gyffredinol yn brin o ddadansoddiad o’r rhesymau gwaelodol neu’r hyn 
oedd yn ysgogi troseddu rhywiol. 

 Roedd y rhannu gwybodaeth a’r cyfathrebu’n annigonol trwy gydol yr asesu a’r cynllunio. 

 Roedd y broses gynllunio’n gofyn am fwy o gydgysylltu rhwng yr asiantaethau perthnasol. 

 Yn aml, nid oedd unrhyw gysylltiad amlwg rhwng ffactorau risg allweddol ac amcanion 
cynllun ymyrryd. 

 Roedd pobl ifanc a rhieni/gofalwyr yn cael eu cynnwys wrth asesu a chynllunio ac 
roeddent wedi cael gwybodaeth glir ynghylch rolau a chyfrifoldebau’r asiantaethau a oedd 
yn gweithio gyda hwy.  

Ansawdd asesiadau 

4.1 Ychydig yn unig o asesiadau oedd yn rhoi dadansoddiad cynhwysfawr o’r ymddygiad 
rhywiol niweidiol troseddol o safbwynt ysgogiadau, ffactorau risg, lefel a natur y cynllunio 
ac a oedd patrwm o ymddygiad ai peidio. O ganlyniad, gwelsom nifer o achosion lle’r 
oedd risg wedi cael ei danamcangyfrif. Aseswyd bod dadansoddiadau Timau Troseddwyr 
Ifanc o risg o niwed difrifol yn annigonol mewn 38% o achosion. Roedd hyn yn is na’r 
data cyfanredol o arolygiadau achosion craidd o blant a phobl ifanc a oedd wedi cyflawni 
troseddau rhywiol lle aseswyd bod 59%, ar sail sampl achosion o 48, i fod yn annigonol. 
Fel yr amlinellwyd eisoes, roedd rhai gweithwyr yn ei chael hi’n anodd o safbwynt sut i 
ymdrin â datgeliadau blaenorol ynghylch plentyn neu berson ifanc, a oedd yn aml yn cael 
eu hallgáu o asesiadau ar y sail na fu cyfaddefiad o euogrwydd. 

4.2 Roedd hi’n anarferol i weithwyr cymdeithasol a oedd yn cwblhau asesiadau craidd 
gynnwys dadansoddiad o ymddygiad rhywiol niweidiol; fe wnaeth un y sylw: “Nid oeddem 
o’r farn ei bod yn angenrheidiol ymchwilio’n fanwl i’r ymddygiad rhywioledig yn ein 
hasesiad – roedd y Tîm Troseddwyr Ifanc yn ymdrin â hynny.”  Roedd cyfran sylweddol o 
asesiadau cychwynnol a chraidd yn seiliedig ar wybodaeth gyfyngedig; roedd rhai’n 
arwynebol ac yn brin o ddadansoddiad o anghenion diogelu neu risgiau posibl. O 
ganlyniad, roedd anghenon yn cael eu tanamcangyfrif a phitw oedd yr ymyriadau a 
ddarparwyd. 

 
Asesiadau amlasiantaethol holistig a chyd-gysylltiedig 

4.3 Er inni weld rhai enghreifftiau da o asesiadau holistig a chyd-gysylltiedig, rhywbeth prin 
oedd canfod gweithwyr proffesiynol yn cyfarfod yn rheolaidd i adolygu, cytuno ar a 
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rhannu asesiadau ysgrifenedig. Gwelwyd gwelliannau pan oedd y plentyn neu berson 
ifanc yn cael eu rheoli o fewn proses ffurfiol megis amddiffyn plant, MAPPA a Phlant sy’n 
Derbyn Gofal. Fodd bynnag, roedd llawer o blant a phobl ifanc yn cael eu rheoli fel ‘Plant 
mewn Angen’ a oedd yn cynnig fframwaith llai cadarn ar gyfer cydgysylltu a rhannu 
asesiadau gan fod cyfarfodydd adolygu i olrhain camau gweithredu yn tueddu i amrywio. 
Roedd effeithiolrwydd paneli risg Timau Troseddwyr Ifanc fel fforwm ar gyfer rhannu 
gwybodaeth yn dibynnu ar y graddau yr oedd pawb o’r gweithwyr proffesiynol a oedd yn 
ymwneud yn uniongyrchol â’r plentyn neu berson ifanc yn bresennol. Mewn rhai achosion, 
o ganlyniad i gyfathrebu gwael a diffyg gweithio ar y cyd, cofnodwyd gwahaniaethau yn y 
lefel a aseswyd o risg o niwed i eraill rhwng asiantaethau. Yn achlysurol, er gwaethaf 
nifer enfawr o asesiadau a gwblhawyd, nid oedd yn eglur pam iddynt gael eu gwneud na 
sut y byddent yn cael eu defnyddio. 

4.4 Mewn nifer o ardaloedd, roedd diffyg eglurder digonol ynghylch y berthynas rhwng Paneli 
Rheoli Risg Timau Troseddwyr Ifanc a MAPPA Lefel 2. Dywed Canllawiau MAPPA Guidance 
2012: Fersiwn 4: ‘Ni all Tîm Troseddwyr Ifanc adnabod achos fel un sy’n gofyn am 
reolaeth ar MAPPA lefel 2 neu 3 ac wedyn penderfynu, oherwydd ei fod yn dîm 
amlasiantaethol, nad oes rhaid iddo wneud cyfeiriad at y Cydgysylltydd MAPPA. Roedd 
dryswch ymhlith staff ynghylch a oedd rhai achosion yn cyrraedd y trothwy ar gyfer 
rheolaeth Lefel 2. Nid oedd MAPPA bob amser yn cael ei weld fel corff sy’n gallu ymateb 
yn effeithiol i anghenion troseddwyr rhywiol ifanc cofrestredig. 

Asesiadau arbenigol o ymddygiad rhywiol niweidiol 

4.5 Cafodd asesiadau arbenigol o ymddygiad rhywiol niweidiol eu cwblhau mewn 20 o’r 24 o 
achosion, gyda phob un ond un wedi eu cwblhau ar ôl dedfrydu. Cafodd adroddiad cyn 
dedfrydu ei baratoi mewn ychydig dros hanner yr achosion. Roedd diffyg amlach o 
asesiad arbenigol cyn dedfrydu lle’r oedd troseddau’n cael eu gwadu. Roedd y mwyafrif 
o’r plant a phobl ifanc hyn yn cael eu dedfrydu heb ddealltwriaeth lawn o’r troseddu 
rhywiol niweidiol nac o’r hyn yr oedd angen rhoi sylw iddo er mwyn lleihau’r risg o 
aildroseddu. Roedd y mwyafrif o ardaloedd yn defnyddio’r fframwaith asesu AIM 2, dull o 
asesu ymddygiad rhywiol niweidiol ac o dangos y lefel o oruchwyliaeth sydd ei angen, a 
dywedodd bron bawb o’r staff eu bod wedi derbyn hyfforddiant priodol. Nid oedd yn arfer 
gyffredin i asesiadau gwybyddol gael eu cyflawni cyn AIM 2 i ddarganfod a oedd y 
fframwaith asesu hwn yn addas, a oedd yn bryder drwy fod gan 7 allan o’r 24 o bobl ifanc 
anabledd dysgu a adnabuwyd. 

Enghraifft o arfer dda: 

Yn Sheffield, cyflawnir asesiad gwybyddol cyn pob asesiad AIM 2 a darperir adroddiad 
cynhwysfawr gan y CAMHS fforensig i’r prif asesydd. Mae gweithwyr proffesiynol hefyd yn 
gallu mynd at y Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol a’r tîm CAMHS fforensig sy’n cynnig lefel 
dda o gyngor a chymorth mewn perthynas â gwaith gyda phlant a phobl ifanc sy’n ymwneud 
ag ymddygiad rhywiol niweidiol a throseddu rhywiol. 

4.6 Roedd set amrywiol o drefniadau ar gyfer cwblhau AIM 2, ar draws yr ardaloedd a 
arolygwyd; roedd y mwyafrif llethol, fodd bynnag, wedi cael eu cwblhau gan ddau 
weithiwr a oedd yn staff Timau Troseddwyr Ifanc yn bennaf. Er bod rhai ardaloedd wedi 
gwneud ymrwymiad i hyfforddi rheolwyr mewn AIM 2, nid oedd asesiadau a gwblhawyd 
yn destun unrhyw broses reolaidd o sicrhau ansawdd ffurfiol na chadarn. Lle’i cwblhawyd, 
fe’i defnyddid yn unig fel matrics sgorio heb fawr o ddadansoddi na dehongli deilliannau a 
rhywbeth prin oedd i gyfarfodydd amlasiantaethol gael eu cynnal ar eu cwblhau er mwyn 
cytuno ar gynllun amlasiantaethol o ymyrryd. 
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4.7 Roedd graddfeydd amser cwblhau AIM 2 yn amrywio’n sylweddol gyda rhai’n cymryd hyd 
at bedwar mis i’w cwblhau o gymharu â’r 28 diwrnod a awgrymir. Gan fod y mwyafrif o 
ddedfrydau llys troseddol yn rhai tymor sefydlog (hynny yw, cyfnod penodol o amser, yn 
aml fisoedd), roedd oedi wrth ddyrannu achos i weithiwr, a hynny ynghyd â’r amser a 
gymerwyd i gwblhau asesiadau, yn arwain at nifer o achosion lle nad oedd ond ychydig o 
amser ar ôl ar gyfer unrhyw ymyriad dilynol. Roedd yn bryder nad oedd, mewn nifer o 
achosion, risg o niwed i eraill yn cael ei asesu na’i reoli’n drylwyr wrth ddisgwyl canlyniad 
asesiad arbenigol. 

Derbyniodd William, 17 oed, orchymyn cyfeirio chwe mis am drosedd o ymosodiad rhywiol 
yn erbyn merch o dan 13 oed, trosedd y cyfaddefodd iddi pan gafodd ei gyfweld gan yr 
heddlu. Er iddo gael ei ddedfrydu ym mis Hydref, oherwydd anawsterau gyda dyrannu a 
salwch staff, ni chafodd asesiad AIM 2 ei gwblhau tan saith mis ar ôl y dedfrydu. Nid oedd 
gan William unrhyw gollfarnau blaenorol na chysylltiad blaenorol â gwasanaethau gofal 
cymdeithasol plant. Ni wnaeth ei aseswyr wirio i weld a oedd yn adnabyddus i’r heddlu ac, ar 
ôl cwblhau’r asesiad arbenigol, cawsant eu hysbysu gan yr heddlu am ddigwyddiad blaenorol 
pryd yr oedd wedi cael ei gyhuddo o anfon negeseuon e-bost rhywiol at athrawes. 

4.8 Canfuom fylchau sylweddol mewn gwybodaeth a oedd yn arwain at asesiadau anghywir 
neu anghyflawn o risg o niwed i eraill. Ar sawl achlysur, ni cheisiwyd gwybodaeth gan yr 
heddlu ac nid edrychwyd ar wybodaeth gan wasanaethau iechyd. Ymddangosai fod 
gorddibyniaeth ar wybodaeth flaenorol ac ar hunan adroddiad gan y plentyn neu berson 
ifanc. Fe wnaeth un gweithiwr y sylw eu bod wedi “syrthio i’r trap o feddwl fy mod i’n 
adnabod y person ifanc pryd y dylwn fod wedi archwilio’n fwy manwl gydag asiantaethau 
eraill”. 

4.9 Darganfu’r arolwg o 11 o sefydliadau carcharu a oedd yn dal pobl rhwng 15 a 18 oed a 
gyflawnwyd gan Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi y byddai, yn ogystal â’r wybodaeth a 
dderbyniwyd gan y Tîm Troseddwyr Ifanc, cyfeiriad yn cael ei wneud fel arfer at yr adran 
seicoleg. Mewn tri sefydliad, fe wnaeth Sefydliad Lucy Faithfull (a gontractiwyd gan y 
Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid i ddarparu gwasanaeth asesu ac ymyrryd) gyflawni 
asesiadau cynhwysfawr, ac mewn un arall fe wnaeth y Gymdeithas Genedlaethol er Atal 
Creulondeb i Blant (NSPCC) ddarparu’r gwasanaeth hwn. Roedd dau o’r pedwar dyn ifanc 
(a oedd wedi bod yn y ddalfa) wedi cael asesiadau’n cael eu cwblhau tra oeddent yno, un 
gan Sefydliad Lucy Faithfull a’r llall gan Brosiect Taith Barnardo’s. Roedd y ddau asesiad 
hyn wedi cael eu rhannu gyda’r asiantaethau perthnasol. 

Cynnwys plant a phobl ifanc a rhieni/gofalwyr 

4.10 Roedd yn galonogol darganfod bod plant a phobl ifanc a’u rhieni/gofalwyr wedi cael eu 
cynnwys mewn asesiadau a bod y rhain wedi cael eu rhannu â hwy. Roedd y mwyafrif o 
blant a phobl ifanc a rhieni/gofalwyr y buom yn eu cyfweld yn glir iawn ynghylch y cynllun 
ymyrryd a rolau’r amrywiol weithwyr. Roedd eu sylwadau’n cynnwys: 
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Dyfyniadau gan rieni/gofalwyr a phlant a phobl ifanc 

“yn y dechrau doeddwn i ddim yn hoffi siarad gyda phobl, ond rwyf bellach oherwydd mae’n 
eich helpu chi gael eich holl deimladau allan” Person ifanc 

“weithiau dyw gwybodaeth ddim yn cael ei rannu – mae angen i ni wybod beth sy’n cael ei 
wneud a sut y gallwn ni ffitio i mewn i hynny” Rhiant 

“Diben cyfarfodydd amlasiantaethol yw darganfod pwy sy’n gwneud beth ... pwy mae angen 
i ni ymwneud â nhw.” Rhiant 
“Roeddent yn gwirio a oedd yna risg i rywun arall” Person ifanc. 

Rôl yr heddlu 

4.11 Roedd rôl yr heddlu wrth asesu plant a phobl ifanc a oedd wedi cyflawni troseddau 
rhywiol yn anghyson. Mewn amryw o ardaloedd, nid oedd yr heddlu’n chwarae unrhyw 
ran, tra mewn eraill, roedd asesiadau AIM 2 ac ymyriadau’n cael eu cwblhau gan 
heddweision Timau Troseddwyr Ifanc wedi cael eu secondio, a gwelsom rywfaint o waith 
cydgysylltiedig da ar y cyd rhwng rheolwyr troseddwyr rhywiol yr heddlu a gweithwyr 
eraill. Ychydig o dystiolaeth a welsom o ymdriniaeth strategol glir a chyson o rôl 
heddweision wedi’u secondio, gyda rhai ohonynt ond wedi derbyn y mymryn lleiaf o 
oruchwyliaeth neu gyfarwyddyd am brif ddiben eu gwaith. Roedd bylchau yng 
ngwybodaeth yr heddlu’n fwy tebygol o ddigwydd lle nad oedd yr heddwas Tîm 
Troseddwyr Ifanc a secondiwyd yn ymwneud mewn ffordd strwythuredig â gwaith risg 
uwch o niwed y Tîm Troseddwyr Ifanc. 

Enghraifft o arfer dda: 

Roedd Dylan yn droseddwr rhyw cofrestredig ar ôl cael ei ddedfrydu i orchymyn adsefydlu 
ieuenctid am dreisio plentyn o dan 13 oed yn ogystal ag ymosodiad rhywiol trwy dreiddio. Yn 
ystod ymweliad, darganfu rheolwr troseddwyr rhywiol yr heddlu fod Dylan ar fin cychwyn 
mewn coleg lleol. Rhannwyd yr wybodaeth hon gyda heddwas a secondiwyd i’r Tîm 
Troseddwyr Ifanc a’r rheolwr achos a gysylltodd â’r coleg, nad oedd yn ymwybodol o’r 
troseddau. Cynhaliwyd cyfarfodydd rheoli risg amlasiantaethol a rhoddwyd cynllun rheoli risg 
rhagorol ar waith gan yr ysgol wrth weithio gydag asiantaethau eraill. (Swydd 
Gaerhirfryn) 

4.12 Gan nad oes unrhyw ddull a ddilyswyd ar gyfer asesu’r risg o niwed gan blant a phobl 
ifanc (o gymharu ag asesu oedolion sy’n troseddu’n rhywiol lle mae dulliau megis RM 
2000 ar gael), nid oes gan yr heddlu unrhyw ffordd strwythuredig o asesu’r risg. Byddai 
mwy o rannu asesiadau risg rhwng Timau Troseddwyr Ifanc a rheolwyr troseddwyr 
rhywiol yr heddlu’n galluogi rhagor o gysondeb rhwng yr asesiadau o risg o niwed i eraill. 

Gweithio ar y cyd ac ansawdd cynlluniau 

4.13 Lle’r oedd plant a phobl ifanc yn cael eu rheoli trwy broses ffurfiol amddiffyn plant, 
Plentyn sy’n Derbyn Gofal neu MAPPA, roedd cynllunio ar y cyd, cyfathrebu a rhannu 
gwybodaeth yn dda ar y cyfan. Fel arall, roedd yn fwy ad hoc, heb strwythurau effeithiol i 
hwyluso rhannu a chytuno ar gynlluniau. 

4.14 Roedd gan lawer o’r plant a’r bobl ifanc anghenion sylweddol a chymhleth ac roedd nifer 
helaeth o gynlluniau wedi cael eu datblygu gan yr asiantaethau perthnasol oedd yn 
ymwneud â hwy. Er ei bod yn fwy cyffredin i gynlluniau Timau Troseddwyr Ifanc a 
gwasanaethau gofal cymdeithasol plant gael eu rhannu, roedd hyn yn llai amlwg gyda 
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chynlluniau gan asiantaethau eraill, megis iechyd. Roedd rhai eithriadau nodedig, er 
enghraifft, yn Tower Hamlets, lle’r oedd cynlluniau a ddatblygwyd gan weithwyr iechyd yn 
cael eu rhannu’n rheolaidd. Darganfuom fod rhannu gwybodaeth gan weithwyr iechyd 
weithiau’n cael ei lesteirio gan gamddealltwriaeth ynghylch diogelu data a chyfrinachedd. 

Dywedodd un darparwr iechyd: 

“Nid yw gwasanaethau mor gyd gysylltiedig ag y dylent fod ... rydym yn gaeth o fewn ein 
ffiniau sefydliadol ... mae angen inni weithio gyda’n gilydd.” 

4.15 Er bod rhai enghreifftiau da o gynlluniau integredig, yn enwedig cynlluniau rheoli risg, 
cynlluniau amddiffyn plant a chynlluniau rheoli risg ysgolion, roedd cynlluniau’n rhy aml 
yn bodoli ar wahân i’w gilydd, gan arwain at ddyblygu neu ddiffyg cydgysylltu’r gwaith. 

4.16 Roedd amcanion cynlluniau ymyrryd Timau Troseddwyr Ifanc yn tueddu i fod yn eang eu 
natur, megis, ‘gweithio i fynd i’r afael ag ymddygiad rhywiol niweidiol’ ond nid oeddent yn 
manylu ynghylch pa waith yn union fyddai’n cael ei wneud. Roedd anghenion amrywiaeth 
yn cael eu hasesu a holiaduron dulliau dysgu’n cael eu cwblhau, ond nid oedd cynlluniau 
bob amser yn cynnwys sut yr ymdrinnid â’r rhain. Roeddem yn bryderus bod nifer 
sylweddol o gynlluniau nad oeddent yn uniongyrchol gysylltiedig â chanlyniadau’r asesiad 
AIM 2 nac â math a natur y troseddu rhywiol. Roedd rheolwyr achosion yn ansicr 
ynghylch sut i fynd i’r afael ag ymddygiad rhywiol niweidiol mewn cynlluniau lle’r oedd y 
plentyn neu berson ifanc yn parhau i wadu’r troseddau. Ymddangosai fod y dull Model 
Bywydau Da, sy’n canolbwyntio ar gryfderau, amcanion a dyheadau, yn ffordd effeithiol o 
ennyn cydweithrediad y plentyn neu berson ifanc yn yr achosion hyn. Er bod tystiolaeth 
glir ei fod yn elfen allweddol o waith i fynd i’r afael â throseddu rhywiol, roedd yn 
siomedig darganfod mai anaml yr oedd cynlluniau’n cynnwys unrhyw waith teuluol heblaw 
cyfeiriadau at gefnogaeth teuluoedd. 

Roedd Joshua, 16 oed, wedi cael ei ddedfrydu i orchymyn cyfeirio am ymosodiad rhywiol yn 
erbyn cyfnither wyth oed. Roedd yn amlwg ei fod wedi denu’r ferch ifanc trwy addo iddi y 
gallai hi ddefnyddio ei ffôn petai hi’n gadael iddo’i cham-drin yn rhywiol. Roedd yr asesiad yn 
awgrymu mai digwyddiad unigol oedd hwn, er gwaethaf natur hirfaith y troseddu, ac o 
ganlyniad canolbwyntiodd y cynllun ymyrryd ar ei helpu i ddatblygu gwell dealltwriaeth o 
faterion yn ymwneud â chydsynio. Nid oedd hyn yn ymddangos fel petai’n mynd i’r afael â’r 
ffactorau o dan yr wyneb a arweiniodd at y drosedd hon. 

Crynodeb 

4.17 Yn gyffredinol, nid oedd fawr o dystiolaeth o gynllunio effeithiol, amlasiantaethol ar y cyd, 
a oedd yn seiliedig ar asesiadau integredig amlasiantaethol, er mwyn sicrhau bod yr holl 
anghenion a risgiau’n cael sylw a bod pob asiantaeth yn glir ynghylch eu rolau a’u 
cyfrifoldebau. O ganlyniad canfuom fod asesiadau’n aml yn anghywir neu’n anghyflawn ac 
nad oedd cynllunio’n cael ei seilio ar ddarlun llawn o risgiau neu anghenion y plentyn neu 
berson ifanc. Roedd yr oedi sylweddol wrth gwblhau asesiadau arbenigol o ymddygiad 
rhywiol niweidiol yn arwain at fwlch pryd nad oedd fawr ddim gweithgaredd ystyrlon i 
asesu neu reoli risgiau parhaus i nac i roi sylw i anghenion y plentyn neu berson ifanc. 
Roedd yn neilltuol o siomedig darganfod bod asesiadau arbenigol yn tueddu i gael eu 
cwblhau ar wahân, yn fyr o ddehongliad ac mai anaml oeddent yn ffurfio sail cynllun 
amlddisgyblaethol. Roedd tystiolaeth glir fod ansawdd yr asesu a’r cynllunio’n gwella’n 
sylweddol lle’r oedd gweithwyr proffesiynol yn cyfarfod i rannu a chytuno ar asesiadau. 
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5. Cyflawni ymyriadau 

Themâu Allweddol 

 Roedd trefniadau ar gyfer cydgysylltu ac adolygu ymyriadau’n aneffeithiol yn aml. 

 Roedd rhai enghreifftiau da o gyflawni ymyriadau holistig a gyflwynwyd gan amrywiaeth o 
asiantaethau ond nid oedd y rhain yn gyson. 

 Nid oedd y mwyafrif o ymyriadau i fynd i’r afael ag ymddygiad rhywiol niweidiol yn cael 
eu cyflawni fel y cawsant eu nodi mewn amryw o gynlluniau ac roedd tueddiad o ‘ddewis 
a dethol’ yn cael ei ffafrio a oedd yn aml heb gysylltiad ag asesiadau. 

 Canfuom rai enghreifftiau da o ymyriadau’n cael eu cyflawni a oedd yn ymatebol i 
anghenion amrywiol, gydag ymrwymiad clir i’r plentyn neu berson ifanc yn cael ei 
arddangos gan eu teuluoedd a dull gweithredu sy’n canoli ar y plentyn. 

 Roedd bylchau mewn rhannu gwybodaeth a chyfathrebu ac roedd yr ymatebion a wnaed 
yn sgil newidiadau sylweddol, neu i wybodaeth newydd a ddeuai i’r amlwg, yn aml yn 
annigonol. 

 Nid oedd MAPPA yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol bob amser ac roedd staff yn ansicr 
ynghylch y gweithdrefnau hysbysu a chyfeirio, y trothwyau a rôl MAPPA. 

5.1 Roedd gan y plant a’r bobl ifanc yr archwiliasom eu hachosion yn ystod cwrs yr arolygiad 
nifer o wahanol anghenion (gweler pennod 2), ac roedd angen amrywiaeth helaeth o 
ymyriadau ar eu cyfer. 

5.2 Roedd pob un o’r achosion yn y sampl arolygu yn wrywod, gyda deg ohonynt o dan 16 
oed ac roedd 19 yn Brydeinwyr neu Ewropeaid gwyn. Cafodd deg o’r bobl ifanc eu 
hadnabod fel rhai oedd ag anabledd, mewn saith achos roedd hyn yn anabledd dysgu. Yn 
ystod yr arolygiad cafodd plant a phobl ifanc eu hadnabod fel rhai â phroblem dysgu neu 
gyfathrebu nad oedd wedi cael ei chydnabod o’r blaen; roedd y canfyddiad hwn yn 
atgyfnerthu’r pwysigrwydd i asesiadau gwybyddol gael eu gwneud fel bod ymyriadau’n 
briodol ymatebol i anghenion y plentyn neu berson ifanc. 

5.3 Er nad oedd cynlluniau ymyrryd bob amser yn cynnwys cyfeiriad at sut oedd anghenion y 
plentyn neu berson ifanc am gael eu diwallu, roedd pob asiantaeth yn ymdrin yn briodol 
ag ethnigrwydd, iaith a materion diwylliannol yn ogystal â phroblemau emosiynol neu 
ddysgu o fewn eu hymyriadau gyda’r plant a phobl ifanc a’u teuluoedd. 

Enghraifft o arfer dda: 

Roedd gan Ewan anawsterau dysgu sylweddol ac roedd angen i’w gynllun ymyrryd ar ôl cael 
ei ryddhau fod yn glir iawn oherwydd y nifer o asiantaethau oedd â rhan. Roedd y person 
ifanc yn glir iawn ynghylch rôl y gweithiwr cymdeithasol anabledd (‘fy rhwystro fi rhag mynd 
adref’) a oedd yn gwneud trefniadau ar gyfer llety ac roedd yn goruchwylio cysylltiad â’i 
deulu a’r gweithiwr Tîm Troseddwyr Ifanc (‘fy rhwystro fi rhag mynd yn ôl i’r carchar’). 
Roedd y ddau weithiwr yn sicrhau eu bod yn siarad gyda’i gilydd yn rheolaidd ac roeddent yn 
aml yn cyflawni gwaith ar y cyd. Roedd gan Ewan ddyddiadur wythnosol fel y gallai ddilyn ei 
holl apwyntiadau. Gwelsom waith rhagorol ar y cyd rhwng y gweithiwr cymdeithasol, y 
gweithiwr Tîm Troseddwyr Ifanc, darpariaeth addysg Ymddiriedolaeth Amelia, yr heddlu, ei 
ofalwr maeth a’i deulu agosaf. Roedd pawb o’r gweithwyr yn sicrhau bod y gwaith a wnaent 
yn addas ar gyfer Ewan a’i fod yn ddealladwy iddo. (Bro Morgannwg) 
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5.4 Arolygasom nifer o achosion lle’r oedd pawb o’r gweithwyr allweddol wedi parhau i 
gymryd rhan trwy gyfnod hir o ymyrryd ac yn amlwg wedi datblygu perthynas waith gref 
gyda’i gilydd a gyda’r person ifanc. Yn yr achosion hyn, roedd tystiolaeth glir o lefel uchel 
o gyfathrebu a rhannu gwybodaeth a oedd yn arwain at waith rhagorol ar y cyd, 
cydgysylltu cynlluniau a chyflwyno ymyriadau. Ar y llaw arall, roedd newidiadau aml 
mewn gweithwyr (roedd un person ifanc wedi cael saith gweithiwr cymdeithasol mewn 
chwe mis) yn effeithio ar effeithiolrwydd y cyfathrebu ac ansawdd y rhannu gwybodaeth. 

Amrediad o ymyriadau mewn ymateb i anghenion cymhleth 

Iechyd 

5.5 Yn wyneb y gyfran uchel o blant a phobl ifanc yn ein sampl achosion a oedd yn profi rhyw 
ffurf o anhawster gyda’u hiechyd, syndod inni oedd darganfod fod y cyfraniad posibl gan 
ymarferwyr iechyd at waith i fynd i’r afael ag ymddygiad rhywiol niweidiol gan blant a 
phobl ifanc yn cael ei danamcangyfrif yn aml, gan y gwasanaethau iechyd eu hunain yn 
ogystal â’r asiantaethau cymunedol eraill. Mewn rhai ardaloedd, roedd ymarferwyr wedi 
cymryd rhan mewn hyfforddiant AIM 2, roedd eraill yn gorfod dibynnu ar eu profiad 
cyffredinol a chefndir therapiwtig. Roedd graddau ymwneud gweithwyr iechyd o ganlyniad 
yn amrywio’n sylweddol trwy’r ardaloedd, fel roedd eu gallu i ymgymryd â’r gwaith hwn. 

5.6 Cafodd nifer o ymyriadau da eu cyflawni gan CAMHS mewn un neu ddwy ardal gyda 
chysylltiadau strategol cryf a phrotocolau yn eu lle ar gyfer ymdrin â chyfeiriadau, y gallu i 
gael triniaeth a chyfrinachedd. Mewn amryw o ardaloedd fodd bynnag, roedd diffyg 
eglurder yn y llwybrau cyfeirio at CAMHS. Roedd meini prawf cymhwysedd CAMHS yn aml 
yn rhwystro derbyn llawer o blant a phobl ifanc ag ymddygiad rhywiol niweidiol, er 
gwaethaf dyfnder a chymhlethdod problemau seicolegol ac emosiynol a oedd yn sail i’w 
hymddygiad. 

5.7 Nid oedd gwasanaethau iechyd meddwl bob amser yn hygyrch i lawer o bobl ifanc 16-18 
oed yn Lloegr ac roedd meini prawf cymhwysedd yn cyfyngu derbyniad am driniaeth hyd 
yn oed pan oedd y person ifanc yn ddigon hen i gael atynt. 

5.8 Ychydig o gyfeiriadau a ganfuwyd ar gyfer gwasanaethau Therapi Lleferydd ac Iaith, er 
gwaethaf y ffaith fod anawsterau cyfathrebu wedi cael eu darganfod mewn nifer 
sylweddol o blant a phobl ifanc sy’n niweidio’n rhywiol. Roedd prinder nyrsys hyfforddedig 
CAMHS mewn Timau Troseddwyr Ifanc yn cyfyngu ar ehangder y gwaith y gallent ei 
gyflawni gyda’r dynion ifanc hyn i fynd i’r afael â’u problemau emosiynol a seicolegol 
cymhleth. Mewn cynlluniau gofal a thriniaeth, gwelsom bwyslais ar asesu ond cymharol 
ychydig o enghreifftiau o hyn yn arwain at gyflwyno ymyriadau naill ai o ganlyniad i’r 
ffaith nad oedd yr ymyriadau gofynnol ar gael, neu oedi wrth gael atynt. Hyd yn oed lle’r 
oedd ymyriadau penodol yn cael eu hargymell mewn adroddiadau seicoleg neu seiciatrig, 
anaml y câi’r rhain eu cyflawni. Roedd ymatebion i anghenion iechyd corfforol yn aml yn 
fwlch mawr er bod gwasanaethau camddefnyddio sylweddau’n darparu ymyriadau o 
ansawdd uchel yn gyffredinol.  

Addysg 

5.9 Darpariaeth ar gyfer ymyriadau addysg, hyfforddiant a chyflogaeth, ble nad yw plant a 
phobl ifanc wedi eu cynnal yn yr ysgol neu ble roedd darpariaeth addysg yn gymysglyd 
iawn, yn amrywio o waith da cyson mewn rhai ardaloedd i ddiffyg ymgysylltu mewn 
ardaloedd eraill. Ystyriwyd gennym fod mynediad i addysg addas yn ffactor allweddol i 
leihau’r risg o droseddu’n rhywiol ymhellach a ble roedd hyn yn cael ei gyflawni, yn 
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arwain at ganlyniadau cadarnhaol, er enghraifft y gallu i gynnal plentyn neu berson ifanc 
yn ddiogel ym mhrif ffrwd addysg ac yn llwyddo i gael cymwysterau cydnabyddedig. 

5.10 Yn Tower Hamlets, roedd gwaith effeithiol ar y cyd rhwng ysgolion, yr Uned Cyfeirio 
Disgyblion a’r gwasanaeth cynnal addysgol wedi galluogi dau blentyn a phobl ifanc i gael 
eu cynnal ym mhrif ffrwd addysg ac i osod amcanion yr oeddent wedi eu symbylu yn gryf 
i’w cyflawni. Mewn ardal arall, roedd person ifanc 14 oed wedi cael gofyn iddo adael yr 
ysgol (nid ei wahardd) pan ddaeth y troseddau i’r golwg o ganlyniad i risgiau 
ymddangosiadol roedd yn eu cynnig i blant eraill ac i bobl ifanc. Mae’r weithred hon yn 
anghyfreithlon, ac ar waethaf cynllun amddiffyn plentyn oedd yn ei le, ble roedd 
cofnodion yn dynodi fod darpariaeth addysgol yn weithred allweddol, roedd y person ifanc 
allan o addysg am dros saith mis. Mewn awdurdodau ble roedd cynrychiolaeth gref gan 
reolwyr addysg strategol, daethom o hyd i agwedd mwy positif tuag at gynnal y plant hŷn 
a phobl ifanc mewn addysg.  

5.11 Roedd nifer o blant a phobl ifanc yn glir iawn mai cymorth gyda’i haddysg a chyrraedd y 
nod o achrediad ffurfiol oedd yr hyn yr oeddent yn ei drysori fwyaf am yr help a 
ddarparwyd ar eu cyfer. Roedd hyn yn rhoi hwb i’w hunan barch ac yn eu galluogi i 
symud i waith. 

Llety 

5.12 Gwelsom enghreifftiau da iawn o gymorth llety, er enghraifft gan y Prosiect Roundabout 
yn Sheffield a Bedspace (Gofod Gwely) ym Mro Morgannwg. Roedd gan weithwyr cynnal 
rôl allweddol yng ngwaith sgiliau byw a darparu cymorth ymarferol i alluogi plant a phobl 
ifanc i fyw mewn llety annibynnol yn ogystal â rôl bwysig mewn monitro eu dull o fyw a 
gyda phwy mae’r plant neu’r bobl ifanc yn cysylltu. Yn gyffredinol, adroddwyd fod 
mynediad i lety addas â chymorth yn broblem yn enwedig i’r rhai sydd dan 18. O 
ganlyniad i ddyletswyddau newydd a ddeilliodd o Ddyfarniad Southwark (Southwark 
Judgment7), roedd niferoedd Plant sy’n Derbyn Gofal wedi cynyddu yn arwyddocaol ac 
roedd llawer yn ymdrechu i ddod o hyd i leoliadau addas. 

Enghreifftiau o arfer da: 

Roedd Simon yn byw mewn llety prif frwd drwy’r prosiect Roundabout. Cafodd gymorth gan 
dîm o staff a’i helpodd i ddatblygu sgiliau byw annibynnol. Pan ‘fethodd’ gyda’i denantiaeth 
gyntaf oherwydd ymddygiad cyfeillion oedd yn ymweld ag o, llwyddasant i sicrhau 
tenantiaeth arall a gweithio gydag o i reoli hwn. Roedd erbyn hyn yn gwneud yn dda ac yn 
rheoli ei arian ei hunan. (Sheffield) 

Cynnal teulu/gwaith teulu 

5.13 Mewn ychydig iawn o achosion yr oedd gwaith uniongyrchol wedi’i wneud gyda 
theuluoedd i fynd i’r afael ag ymddygiad rhywiol niweidiol. Roedd hyn yn syndod o 
ystyried y gwaith ymchwil eang oedd wedi ei wneud yn dynodi’r angen i integreiddio 
teuluoedd mewn gwaith rhywiol niweidiol. Fodd bynnag, gwelsom enghreifftiau da iawn, 
ble roedd cefnogaeth i deuluoedd ardderchog wedi’i ddarparu. Nid yn unig roedd y gwaith 
hwn yn cynnig cymorth yn ystod amseroedd anodd i deuluoedd ac yn dangos beth y 
gellid ei wneud, ond hefyd yn cyflawni rôl monitro bwysig. Roedd y gwaith a welwyd yn 
ystod yr archwiliad yn sensitif yn ddiwylliannol ac yn ymateb i anghenion y teulu. 

                                   
7 Dyfarniad Southwark  
Mae Dyfarniad  Southwark, a wnaed gan Arglwyddi’r Gyfraith ym mis Mai 2009,yn sefydlu cyfraith achos sy’n penderfynu na allai 
Gwasanaethau Plant wadu hawl i blant os ydynt yn cyflawni’r meini prawf eraill a osodwyd dan y gyfraith ac sydd fel y cyfryw, yn 
gorfodi gwasanaethau plant i ddarparu llety a chefnogaeth i rai 16 a 17 digartref sydd â’u rhwydweithiau cefnogaeth rhieni wedi eu 
datgymalu.  
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Ymyriadau i fynd i’r afael ag ymddygiad rhywiol niweidiol 

5.14 Roedd y mwyafrif o ymyriadau naill ai’n ymddygiad gwybyddol neu addysgiadol. Gwelsom 
rai ymyriadau ardderchog wedi eu cyflwyno gan Brosiect Taith ym Mro Morgannwg a G-
MAP gyda phlentyn neu berson ifanc o Tower Hamlets. Gwelsom hefyd defnydd effeithiol 
o Fodel y Bywydau Da (The Good Lives Model), yn arbennig ble roedd y plentyn neu’r 
person ifanc yn gwadu neu yn gwneud eu hymddygiad rhywiol niweidiol mor ddisylw â 
phosibl. Roedd yr ymyriadau a gyflwynwyd gan y rhai â gwybodaeth neu rôl arbenigol yn 
tueddu i fod o ansawdd gwell. Roedd y mwyafrif o’r gweithwyr a gafodd eu cyfweld yn 
dynodi iddynt dderbyn digon o hyfforddiant ac yn teimlo’n hyderus i ymgymryd â’r gwaith, 
er nad oedd un gweithiwr arbenigol wedi derbyn hyfforddiant ac awgrymodd ei fod yn 
bosibl i ddysgu oddi wrth lawlyfrau. Roedd hyn yn ddiddorol yng ngoleuni’r arfer y sylwyd 
arno yn ystod yr archwiliad a awgrymodd nad oedd digon o hyfforddiant arbenigol.  

Enghraifft o arfer da: 

Roedd rheolwr achos YOT, yn gweithio’n unigol gydag un plentyn neu berson ifanc yn ein 
sampl, wedi cyflwyno rhaglen gyflawn o ymyriadau dros 27 o sesiynau a oedd wedi eu 
sylfaenu ar asesiad trylwyr ac yn ymwneud ag ymddygiad rhywiol niweidiol a ddangoswyd. 
Roedd y gwaith, yn dilyn hyfforddiant ac ymgynghoriad oddi wrth Foundation Lucy Faithfull, 
yn mynd i’r afael ag ymddygiad rhywiol, sgiliau bywyd, ymosod, trais a datrys gwrthdaro. Yn 
ychwanegol, gweithiodd gweithiwr cynnal cymunedol gyda phlentyn neu berson ifanc i 
edrych ar weithgareddau positif, gan gadw perthynas diogel ac addas. Darparwyd cymorth i’r 
teulu hefyd o ganlyniad i afiechyd y fam yn ogystal ag amrywiaeth o ymyriadau addysg, 
hyfforddiant a chyflogaeth. Wedi cwblhau’r gwaith ysgrifennodd y rheolwr achos adroddiad 
cynhwysfawr ar gynnydd a’r effaith ar ei risg. (Plymouth) 

5.15 Mewn nifer o ardaloedd, dewisodd y staff ddull tameidiog o ymyriadau ac ar adegau 
cawsom yr argraff fod gweithwyr wedi defnyddio set o ymarferion dewisol, heb ystyried 
os oeddent yn targedu peryglon gwaelodol neu sbardunau ai peidio. Gall hyn adlewyrchu 
naill ai ansawdd y dadansoddiad a/neu hyfforddiant annigonol. Gwelsom lawer o achosion 
ble roedd troseddau yn cael eu gwadu, ble roedd ychydig neu ddim o ymyriadau 
strwythuredig yn cael eu cyflwyno ar waethaf canfod anghenion arwyddocaol. 

5.16 O’r pedwar achos carchar, derbyniodd ddau ymyriad arbenigol yn ystod cyfnod carchar eu 
dedfryd, un gan Brosiect Taith yn yr Uned Hillside ac un wedi ei ddarparu gan y Lucy 
Faithfull Foundation yn Uned Keppel. Ni dderbyniodd y ddau blentyn a’r bobl ifanc eraill 
ymyriadau ymddygiad rhywiol niweidiol gan fod eu dedfryd yn rhy fyr i gael mynediad i’r 
ymyriadau a ddarperir mewn sefydliadau diogel. 

Ymgysylltu â’r plant neu’r bobl ifanc a’u teuluoedd  

5.17 Roedd yn amlwg iawn fod y bobl broffesiynol oedd yng nghlwm wrth yr achosion yn rhoi’r 
plentyn yn y canol ac yn dangos ymroddiad i’r plant neu’r bobl ifanc ac roeddent yn 
llwyddiannus wrth eu cael yn rhan o’r broses arolygiaeth. O ganlyniad dim ond mewn 
ychydig iawn o achosion roedd angen gweithredu’n orfodol sy’n arbennig o drawiadol o 
ystyried fod nifer fawr o blant a phobl ifanc yn mynnu gwadu’r drosedd drwy gydol yr 
oruchwyliaeth. 
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Enghraifft o arfer da: 

Roedd gan Marc, oedd yn 16, hanes hir o droseddu a methodd â chydymffurfio â llawer o 
ddedfrydau blaenorol. Cafodd ei ddedfrydu i’w gadw’n gaeth am 12 mis a gorchymyn 
hyfforddiant am ymosodiad anweddus. Gwadodd y drosedd a chafodd ei gollfarnu yn dilyn y 
treial. Cysylltodd y gweithiwr oddi fewn i’r tîm ymddygiad rhywiol niweidiol â thad Marc ac  
ar ôl hynny siaradodd â’i weithiwr allweddol yn y ddalfa i ofyn iddo a fyddai Marc yn derbyn 
galwad ffôn. Roedd wedyn yn gallu ennill cydsyniad Marc i wneud gwaith wedi ei sylfaenu ar 
fodel Bywydau Da (Good Lives). Yn amlwg roedd Marc wedi elwa cryn dipyn o’r gwaith hwn 
oherwydd cynyddodd ei gyswllt â’r gweithiwr a chynlluniodd i barhau gwaith wedi i’r elfen o 
arolygiaeth gymunedol y ddedfryd ddod i ben. Gwelsom dystiolaeth o waith ar wybodaeth 
rywiol a datblygiad, perthynas iach, materion o gydsynio a’r gyfraith. Adolygwyd y gwaith yn 
rheolaidd a sicrhaodd y gweithiwr fod Marc yn rhan annatod o’r cynllunio ac o osod nod. 
(Birmingham)  

Bron yn ddieithriad roedd rhieni/gofalwyr yn bositif iawn am y gwaith ac yn ymwybodol 
o’r cynllun ymyriad. 

Enghraifft o arfer da: 

Cyfarfu rheolwr achos YOT â theulu Nathan yn fuan ar ôl iddo gael dedfrydu gorchymyn 
cyfeirio am 12 mis. Trafodwyd y cytundeb yn llawn ac roedd yn cynnwys cwblhau AIM 2, 
gwaith ar ryw a pherthynas, rhaglen ymwybyddiaeth o’r dioddefwr, iawndal anuniongyrchol 
ac iawndal uniongyrchol drwy gytundeb ymddygiad. Eglurodd rheolwr yr achos pwy fyddai’n 
gweithio gyda’r teulu ac yn cynnig cymorth iddynt. Drwy gydol yr arolygiaeth, parhaodd i 
gyfathrebu’n weithredol â’r teulu a darparu diweddariad rheolaidd ar gynnydd eu mab yn 
ogystal â’r effaith posibl arno. Gwnaeth y ffordd roedd y rheolwr achos wedi gweithio gyda 
hwy argraff fawr ar y rhieni. (Sir Gaerhirfryn)  

Ymgynghoriaeth, goruchwyliaeth ac arolygiaeth 

5.18 Cyfwelwyd bron i 100 o staff o amrywiaeth o asiantaethau ac er bod rhai’n dweud fod 
ganddynt ddigon o wybodaeth a hyfforddiant arbenigol i weithio gyda rhai yn eu 
harddegau cynnar oedd ag ymddygiad rhywiol niweidiol, nododd y mwyafrif eu bod yn 
teimlo’n anfedrus yn y gwaith hwn. Teimlasom fod hyn yn ofid arbennig i’r gweithwyr 
hynny oedd â chyswllt mynych, yn aml yn ddyddiol â phlentyn neu berson ifanc.  

5.19 Ymddangosodd patrwm tebyg mewn perthynas â mynediad i arolygiaeth broffesiynol 
addas, yn arbennig i’r staff hynny sy’n ymgymryd â gwaith therapiwtig. Dwedodd un 
swyddog gyda’r heddlu “mae’r arolygiaeth mor anghyson â’r arfer.” Yn gyffredinol, 
derbyniodd arbenigwyr lefelau da o oruchwyliaeth ac arolygiaeth o ansawdd y gwaith gan 
reolwyr a oedd yn wybodus ac yn brofiadol ym maes y gwaith. Fodd bynnag adroddodd 
gweithwyr generig ar draws yr asiantaethau, tra roeddent yn derbyn arolygiaeth o 
ansawdd da gan eu rheolwyr ar sail reolaidd, roedd yn llai defnyddiol mewn perthynas â’r 
achosion penodol hyn. Gwnaethom sylwi ar ddiffyg ‘her’ gan reolwyr ynglŷn â 
chanlyniadau’r asesiad ac ansawdd addasrwydd yr ymyriadau a gyflwynwyd. 

5.20 Roedd rhai ardaloedd wedi darparu ymgynghori arbenigol, a werthfawrogid yn fawr gan y 
staff gan ei fod yn darparu’r unig ffordd i ennill cyngor arbenigol neu arweiniad mewn 
perthynas ag ymddygiad rhywiol niweidiol. Yn Sheffield, roedd yr ymgynghorydd hefyd yn 
darparu hyfforddiant rheolaidd neu sesiynau datblygu, er enghraifft, gweithio gyda phlant 
neu bobl ifanc a gafodd eu dadansoddi fel rhai yn dioddef o awtistiaeth ymhlith materion 
eraill. 
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Cydlynu ymyriadau aml asiantaeth 

5.21 Dim ond mewn ychydig ardaloedd y daethom o hyd i drefniadau am gydlynu ffurfiol ac 
arolwg o ymyriadau. Roedd diffyg cydgysylltu weithiau’n arwain at ddyblygu gwaith ac 
anhrefn i’r plant a’r bobl ifanc ynglŷn â phwy oedd yn cyflwyno beth. Roedd yn fater o 
bryder mewn rhai achosion mai’r tro cyntaf i’r bobl broffesiynol gyfarfod i adolygu’r achos 
oedd mewn cyfarfod a drefnwyd fel rhan o’r broses arolwg. Yn rhy aml canfuasem fod 
lefel cydlynu ymyriadau yn dibynnu ar agwedd gweithwyr unigol ac ansawdd y berthynas 
roeddent wedi’i sefydlu â chydweithwyr o asiantaethau eraill. 

Enghraifft o arfer da:  

Cafwyd Mohammed,14 oed, yn euog ar ôl prawf o sawl ymosodiad rhywiol yn erbyn ei 
chwiorydd iau a ddigwyddodd ers iddo fod yn naw mlwydd oed. Roedd sawl gweithiwr 
proffesiynol yn gysylltiedig â Mohammed a’i deulu, a ddisgrifiwyd fel un anodd i gyfathrebu 
ag ef. Roedd Mohammed yn Blentyn oedd yn Derbyn Gofal, ac roedd gweithdrefnau 
gwarchod plant mewn grym mewn perthynas â’i chwiorydd ac roedd yn cael ei reoli fel rhan 
o drefniant asesiad risg lleol aml asiantaeth. Roedd cynlluniau i weithio gyda’r plant a’r bobl 
ifanc a/neu eu teulu wedi eu paratoi gan yr YOT, gwasanaethau gofal cymdeithasol ac 
addysg. Roedd y cyfathrebu rhwng y gweithwyr priodol yn ardderchog: roedd cofnodion y 
cyfarfodydd yn dangos fod y cynlluniau yn cael eu rhannu a’r ymyriadau yn cael eu 
cydgysylltu drwy adolygiadau Plentyn oedd yn Derbyn Gofal, grwpiau craidd a threfniadau 
lleol gan MAPPA. (Birmingham) 

5.22 Cyfarfodydd strwythuredig, er enghraifft Cyfarfod Rheolwr Risg Aml Asiantaeth yn Sir 
Gaerhirfryn, oedd y dull mwyaf effeithiol o gydgysylltu ac adolygu effeithiolrwydd y 
gwaith. Roedd rhai ardaloedd yn cyflawni hyn drwy fforwm cynllunio achos, cyfarfodydd 
risg aml asiantaeth neu gyfarfodydd proffesiynol. Roedd lefel y cydgysylltu yn cael ei 
effeithio’n arwyddocaol ble nad oedd y gweithgareddau hyn yn digwydd. 

Effeithiolrwydd MAPPA 

5.23 O’r 11 plentyn a phobl ifanc yn y sampl achos oedd yn cyfarfod â meini prawf cofrestru 
troseddwyr rhyw, roedd pedwar yn ostyngedig i orchmynion rhag troseddu’n rhywiol a 
chyfanswm o 15 wedi eu barnu eu bod yn cyfarfod â meini prawf MAPPA. Daethom o hyd 
i rywfaint o gymysgwch ynglŷn â pha blant a phobl ifanc oedd wedi cyfarfod â meini 
prawf ar gyfer cofrestru fel troseddwyr rhyw; roedd hyn yn ddealladwy gan fod y meini 
prawf ymgymhwyso yn gymhleth i blant a phobl ifanc. Nid oedd MAPPA wedi ei 
ddefnyddio’n effeithiol yn unrhyw un o’r chwe achos a reolwyd ar Lefel 2, gan recordio 
penderfyniadau a dilyniant gweithredoedd a fu’n arbennig o broblematig.  

5.24 Canfuasom hefyd fod diffyg dealltwriaeth o rôl MAPPA, trothwy a sgôp ei gyfrifoldeb. 
Mewn rhai lleoedd, gwelwyd MAPPA fel fforwm i gytuno dadleniad tra mewn eraill roedd 
â’r cyfrifoldeb i wneud penderfyniad tybiedig am achos, er enghraifft, gwrthod caniatáu i 
ryddhau ar drwydded dros dro i alluogi’r plant neu’r bobl ifanc i gael mynediad i 
ddarpariaeth addysg, hyfforddiant a chyflogaeth. Mewn dau achos, gwnaethom farnu fod 
lefel cychwynnol MAPPA yn rhy isel. Nid yw’r risg penodol a materion anghenion pobl 
ifanc sy’n troseddu’n rhywiol o anghenraid yn cael eu deall oddi fewn i MAPPA, yn 
arbennig y gwahaniaeth rhwng ffactorau risg sy’n gysylltiedig yn benodol â phlant a phobl 
ifanc o’u cymharu ag oedolion. 

Bylchau mewn cyfathrebu a rhannu gwybodaeth 
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5.25 Yn yr arolwg hwn, roeddem yn chwilio am gyfarfodydd rheolaidd rhwng gweithwyr 
proffesiynol oedd yn gysylltiedig gyda phlant neu bobl ifanc fel bod y gweithwyr i gyd i 
fod yn gwbl ymwybodol o’r wybodaeth oedd gan bob asiantaeth a bod gweithredu addas 
wedi ei gymryd ble roedd newid amgylchiadau neu risg. 

5.26 Yr hyn wnaethon ei ddarganfod oedd: ble roedd cyfnewid gwybodaeth yn llinellol, yn aml 
gyda gweithiwr YOT yn gweithredu fel cwndid, ni rennid yr wybodaeth i gyd gyda’r holl 
asiantaethau, gan ddylanwadu ar ansawdd rheoli risg, gwaith amddiffyn a diogelu plant. 
Ble roedd gwahanol weithwyr yn gweithio gyda’i gilydd, daethom o hyd i esiamplau da o 
reolwyr troseddwyr yr heddlu yn dal y plentyn neu’r person ifanc i gyfrif a hyn yn cael ei 
atgyfnerthu gan reolwr achos YOT. Roedd gan hyn effaith bositif ar y plant neu’r bobl 
ifanc ac yn eu hatgoffa o’u hoblygiadau cyfreithiol. 

Wedi iddo ei gael yn euog, dysgodd y rhai oedd yn gweithio gyda John ei fod wedi sefydlu 
perthynas gyda merch ifanc oed 22, oed tebyg i’w ddioddefwr. Roedd rheolwr troseddwyr 
rhyw’r heddlu wedi cael dweud wrtho am y berthynas newydd ond doedd neb fel pe baent 
yn gwybod beth ddylid ei wneud a gan bwy. Ni roddwyd unrhyw ystyriaeth i ddiogelwch 
plant y ferch ifanc neu a ddylai euogfarn John gael ei ddatgelu iddi. 

Crynodeb 

5.27 Roedd y gwaith aml asiantaeth fwyaf effeithiol yn cael ei wneud ble roedd pobl 
broffesiynol yn cyfarfod yn rheolaidd i arolygu cynnydd, diweddaru asesiadau a rhannu 
gwybodaeth naill ai drwy strwythurau mwy ffurfiol er enghraifft amddiffyn plant, Plant 
oedd yn Derbyn Gofal neu drwy gynllunio achos, rheoli risg neu gyfarfodydd proffesiynol. 
Roedd yn siomedig canfod oherwydd dryswch am y rôl gyda throseddwyr rhyw ifanc, nad 
oedd MAPPA mor effeithiol ag y gallai fod gyda’r grŵp hwn o blant a phobl ifanc.  

5.28 Yn gyffredinol roedd y cyfanswm ac addasrwydd ac ansawdd yr ymyriadau a gyflwynwyd 
yn benodol i fynd i’r afael â throseddu rhywiol yn siomedig, yn arbennig ble roedd 
troseddau’n cael eu gwadu. Daethom o hyd i ddiffyg her neu arolygiaeth gan reolwyr i 
wirio os oedd yr ymyriadau yn addas ac o ansawdd da. Roedd y gwaith a ymgymerwyd 
gan ddarparwyr arbenigol neu’r staff mewn rôl arbenigol yn gyffredinol o ansawdd llawer 
gwell ac yn mynd i’r afael â’r rhesymau penodol oedd yn waelodol i’r troseddu. Roedd yn 
siomedig i ganfod ar waethaf y dystiolaeth, ychydig o waith strwythuredig gyda’r teulu 
oedd wedi ei wneud ynglŷn â throseddu rhywiol ac, ar waethaf y lefel uchaf o bryderon, 
ar y cyfan nid oedd anghenion iechyd wedi cael eu cwrdd. 
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6. Cyflawni a Gwerthuso Canlyniadau 

Themâu Allweddol 

 Nid oedd ansawdd neu effeithiolrwydd y gwaith amlasiantaethol gyda phlant a phobl ifanc 
oedd yn dangos ymddygiad rhywiol niweidiol yn cael eu gwerthuso’n rheolaidd.  

 Ychydig iawn o ardaloedd oedd wedi coladu data ac nid oedd monitro rheolaidd penodol o 
effaith ymyriadau gyda’r garfan o blant a phobl ifanc, na mesurau deilliannau ar wahân. 

 Roedd ymatebion addas i ddioddefwyr yn amrywiol – nid oeddent bob amser yn cael 
cynnig gwasanaeth a ble roedd hyn yn digwydd roedd yn aml ar ôl cael euogfarn.  

 Dim ond un plentyn neu berson ifanc oedd wedi’i gael yn euog o drosedd rhywiol am yr 
ail waith. 

 Gwelsom dystiolaeth o gynnydd ynglŷn â ffactorau perthnasol i droseddu.  

 Tra roedd tystiolaeth o gynnydd mewn ffactorau amddiffynnol a chadarnhaol, nid oedd 
hyn yn ddigon i ddiogelu plant a phobl ifanc.  

6.1 Roeddem yn ymwybodol iawn o’n dadansoddiad cyntaf o’r sampl ar gyfer yr arolwg hwn 
fod y grŵp o blant a phobl ifanc nid yn unig yn cyflwyno risg arwyddocaol o niwed i eraill 
ond hefyd eu bod hwy eu hunain yn eithriadol o agored i niwed gydag ystod eang o 
wahanol anghenion, a llawer o’r rheini yn dal i aros i gael eu trin. Ar waethaf ein pryderon 
am ansawdd llawer o’r prosesau rheoli achos a welwyd yn ystod yr arolwg nid oeddem yn 
synnu’n llwyr i ganfod unwaith roedd y plant a’r bobl ifanc yma yn ddarostyngedig i 
arolygiaeth uniongyrchol, unigol gan yr YOT, roeddent yn ymateb yn gadarnhaol i’r sylw 
ychwanegol ac yn dechrau symud ymlaen. 

6.2 Er, yn gyffredinol, fod canlyniadau i’r grŵp hwn o blant a phobl ifanc a niweidiwyd wedi 
gwella, gadawyd ni gyda’r pryderon gofidus pe bai ansawdd y prosesau rheoli achos wedi 
bod yn well, y gallai ymyriadau fod wedi digwydd ynghynt, ac y byddai mwy wedi ei 
gyflawni, neu y gallai beth bynnag oedd wedi ei gyflawni cael ei gynnal yn haws.  

6.3 Er hynny, llwyddiant allweddol y gweithwyr YOT oedd sefydlu perthynas weithio bositif 
gyda’r plant a’r bobl ifanc roeddent yn eu harolygu, fel eu bod yn gallu mynd i’r afael â’u 
hanghenion yn eu harddegau cynnar wrth ddal i ganolbwyntio ar y peryglon yr oeddent 
yn eu cyflwyno i eraill. Roedd y plant a’r bobl ifanc yn ein sampl yn amlwg wedi elwa o’r 
dull canolbwyntio ar y plentyn a fabwysiadwyd gan y gweithwyr ac roedd eu hunan barch 
wedi gwella. O ganlyniad, daethant yn fwy parod i dderbyn newid ac i gysylltu’n dda â’r 
broses goruchwylio. 

Pan ofynnwyd iddynt am weithwyr YOT, dywedodd plant a phobl ifanc: 

“Maent yn ceisio gwneud yn siŵr fy mod i’n ei fwynhau – nid mynd adref yn crio“ 
“Gwrandawodd arna i – helpodd i roi’r da yn ôl ynof”. 
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Cwtogi aildroseddu a risg o niwed  

6.4 Mewn perthynas â’r plant a phobl ifanc hynny oedd wedi troseddu’n flaenorol, yn ein barn 
ni, wedi archwilio’r cofnodion achos, roedd amlder troseddu wedi gostwng mewn naw 
achos a difrifoldeb y troseddu mewn tri allan o chwe achos. Tra roedd pump o blant a 
phobl ifanc (21%) wedi cyflawni troseddau pellach, dim ond un oedd wedi ei gael yn euog 
o drosedd rhywiol arall (4%). Mae hyn yn is na gradd atgwympo rhywiol i blant a phobl 
ifanc, sy’n syrthio rhwng 5% a 14%. Tra bod hyn yn sampl bach (24), ac nid yw wedi ei 
sylfaenu ar ddulliau ymchwil, mae’n awgrymu ar waethaf y gwaith gwael ynghynt yn yr 
achos, bod y canlyniadau cyntaf yn edrych yn addawol ac mae gwaith i archwilio 
llwyddiant neu fel arall yr ymyriadau yn deilwng o ystyriaeth fanylach. 

6.5 Gostyngwyd sgôr asesiad ASSET yn gyffredinol mewn 13 achos (nid oedd un wedi ei 
gwblhau ar gyfer achos Rhybudd Olaf ac roedd un arall heb gael ASSET wedi ei ail sgorio) 
ac mewn 14 achos roedd peth cynnydd wedi ei wneud yn erbyn y ffactorau mwyaf 
arwyddocaol sy’n berthnasol i droseddu. Gwnaed y cynnydd mwyaf ym myd addysg, 
hyfforddiant a chyflogaeth (12); agweddau at droseddu (15); meddwl ac ymddygiad (13); 
a chymhelliad i newid (12) tra nad oedd unrhyw gynnydd wedi bod i rai dynion ifanc yn y 
cylchoedd canlynol: teulu a pherthynas (17 allan o 21); iechyd emosiynol a meddyliol (12 
allan o 19); amgyffred ohonynt eu hunain ac eraill (14 allan o 23).   

6.6 Roedd risg o niwed i eraill wedi ei reoli’n effeithiol mewn dim ond 1 allan o 22 achos 
perthnasol, yn bennaf o ganlyniad i asesiadau a chynlluniau annigonol a’r defnydd 
aneffeithiol a wnaed o MAPPA. Mewn 14 allan o 18 achos, ble’n berthnasol, nid oedd risg 
wedi ei adolygu’n drylwyr yn dilyn newid arwyddocaol ac mewn 10 allan o 16 achos nid 
oedd ffactorau risg wedi eu rhagweld nac wedi gweithredu’n briodol arnynt. 

Diogelu effeithiol a datblygu ffactorau amddiffynnol 

6.7 Roedd gan lawer o’r plant a’r bobl ifanc hyn anghenion diogelwch arwyddocaol nad 
oeddent wedi cael ymateb addas iddynt. Ble roedd y ffactorau risg wedi eu hadnabod 
mewn asesiad ASSET ac wedyn eu hadolygu, roedd y rhai oedd wedi eu cysylltu â diogelu 
wedi eu gostwng mewn 12 allan o 23 achos. Yn ein barn ni, dim ond mewn 5 allan o 22 
achos perthnasol roedd gweithredu rhesymol wedi ei gymryd i gadw i’r lleiafswm risg o’r 
plant neu’r bobl ifanc yn cael niwed oddi wrthynt eu hunain neu gan eraill. 

6.8 Mewn 16 achos roedd ffactorau amddiffynnol wedi eu datblygu a rhai canlyniadau 
cadarnhaol wedi’u cyflawni, yn arbennig mewn perthynas ag addysg, gyda llawer o blant 
a phobl ifanc yn cael eu cadw mewn ysgol neu goleg, ac yn cyflawni’n dda. Roedd llawer 
o blant a phobl ifanc wedi gweithio gydag amrywiaeth o wahanol brosiectau yn 
gysylltiedig â cherddoriaeth, chwaraeon, celfyddydau creadigol ac amgylchedd i’w 
gwneud yn rhan o weithgareddau cymdeithasol cadarnhaol er mwyn lleihau eu 
harwahanrwydd.  

Roedd David yn amlwg yn falch ei fod wedi cyflawni ei amcanion: roedd wedi aros yn glir o 
helbul ac roedd ganddo ddyheadau addysgol roedd ar y ffordd i’w cyflawni. Roedd hefyd yn 
canfod gweithgareddau yr oedd erbyn hyn yn eu gwneud ac yn eu mwynhau. Roedd ei 
berthynas â’i rieni wedi newid er gwell ac roedd yn hyderus y byddai’r gwelliannau hyn yn 
cael eu cynnal. 

Cydymffurfio 
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6.9 Roedd tri chwarter y plant a’r bobl ifanc wedi cydymffurfio â gofynion y ddedfryd a 
gwnaed digon gan yr YOT yn y mwyafrif o’r nifer bach o achosion ble roedd angen. Ar 
waethaf y ffaith fod nifer o blant a phobl ifanc yn parhau i wadu’r troseddau rhywiol yn 
dilyn yr euogfarn, roedd y mwyafrif yn cysylltu’n dda â’r gweithiwr. Dim ond mewn tri 
achos y bu’n rhaid i weithgaredd gorfodaeth gael ei ddefnyddio. Ble roedd asiantaethau’n 
gweithio’n agos at ei gilydd, nid yn unig roedd y plant neu’r bobl ifanc yn cael eu hannog i 
gydymffurfio ond yn cael cymorth i wneud hynny. 

Meddai cydlynydd Goruchwyliaeth a Gwyliadwriaeth Dwys: 

“pan ddechreuodd James gyda ni, roedd ganddo nifer fawr o esgusion dros beidio â chadw 
at ei raglen ac roedd yn bwysig ei fod yn gwybod ein bod yn gwirio popeth. Roedd hyn yn 
sicrhau ei fod yn gwybod yn union ble roedd yn sefyll gyda ni a’n bod yn gweithio’n agos 
gyda’r asiantaethau eraill i gyd oedd yn gysylltiedig ag ef. Dechreuodd dderbyn y ffiniau a 
osodwyd o’i gwmpas a datblygu rhai elfennau o hunan ddisgyblaeth”. 

Gwerthuso canlyniadau  

6.10 Nid oedd canlyniadau’r gwaith amlasiantaethol gyda’r grŵp hwn o bobl ifanc yn 
ymddangos fel pe bai’n cael eu gwerthuso’n rheolaidd neu eu hadrodd yn ôl i Fyrddau 
Lleol Diogelu Plant, Byrddau Rheoli Strategol MAPPA neu Fyrddau Rheoli YOT nad oedd 
yn gwerthuso’n rheolaidd os oedd y polisi wedi ei gyfieithu’n effeithiol i waith ymarferol. 
Byddai cynyddu arolygiaeth strategol wedi helpu i fynd i’r afael â’n pryderon am ansawdd 
yr arfer cysylltiedig, yn y ffordd y byddai wedi pwysleisio pwysigrwydd y gwaith oedd yn 
cael ei wneud ar y cyd. 

6.11 Gwelsom dystiolaeth o archwiliadau a gomisiynwyd gan Fyrddau Lleol Diogelu Plant ond 
nid oedd un yn canolbwyntio’n benodol ar blant a phobl ifanc oedd yn dangos ymddygiad 
rhywiol niweidiol. Roedd enghreifftiau o adroddiadau wedi eu cyflwyno i’r Byrddau Lleol 
Diogelu Plant i bwrpas penodol ond ni ddisgwylid adroddiadau rheolaidd am gyfrolau, 
effeithiolrwydd a chanlyniadau'r math hwn o waith gan, nac wedi ei ddarparu i, grwpiau 
rheoli strategol. Felly, nid oedd datblygiad gwasanaeth yn seiliedig ar ganlyniadau 
gwerthuso ac nid oedd effaith y ddarpariaeth sy’n bodoli wedi ei fonitro. 

6.12 Tra roedd darparwyr gwasanaeth ymddygiad rhywiol niweidiol yn ymgymryd ag arolygon 
systematig o effeithiolrwydd ac effaith eu hymyriadau gydag unigolion drwy ailasesu neu 
gwblhau seicometreg neu fesurau eraill, roedd yn anghyffredin gweld adolygiadau tebyg 
rheolaidd o gynnydd mewn perthynas ag ymyriadau ymddygiad rhywiol niweidiol wedi eu 
gwneud gan staff YOT ac roedd tuedd i ddibynnu ar aildroseddu fel y dangosydd  
sylfaenol o lwyddiant. Roedd yn gadarnhaol gweld nifer o achosion ble roedd gweithwyr 
iechyd wedi defnyddio’r Strength and Difficulties Questionnaire  i werthuso effaith eu 
gwaith.  

Gwaith a chanolbwyntio ar y dioddefwr 

6.13 Mater arwyddocaol a ymddangosodd drwy’r archwiliad oedd y gwasanaethau anghyson a 
ddarparwyd i ddioddefwyr yn dilyn datgeliad. O ganlyniad i ddiffyg cyfarfodydd  
strategaeth amlasiantaethol ac Adran 47 ymholiadau am amddiffyn, ni roddwyd sylw 
llawn i’w anghenion bob amser yn arbennig os nad oeddynt yn berthynol i’r sawl a 
gyflawnodd y drosedd. Canfuom nad oedd gweithwyr cymdeithasol yn siŵr bob amser sut 
i ymateb yn arbennig pan oedd y troseddau’n cael eu gwadu. Arweiniodd hyn at oedi hir 
mewn unrhyw wasanaethau oedd yn cael eu darparu i’r dioddefwyr. Roedd yr ymateb yn 
amrywio o gyswllt lleiaf posibl drwy lythyr yn cynnig gwasanaethau ymgynghori i 
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asesiadau cynhwysfawr iawn, cymorth a rheoli drwy weithdrefnau ffurfiol amddiffyn 
plentyn. 

Mewn rhai achosion, arweiniodd asesiad gwaith cymdeithasol o anghenion dioddefwyr 
(nid teulu) i ganfod anghenion eraill (nad oeddynt yn berthnasol i’r drosedd) y gwnaeth y 
dioddefwr/teuluoedd yn derbyn gwasanaeth Plentyn mewn Angen. Mewn achosion eraill 
ble cafodd haeriadau eu gwadu nid oedd yn bosib asesu nac amddiffyn plant yn y teulu 
yn effeithiol nes eu bod yn cael eu cefnogi gan rym euogfarn. 

6.14 Yn dilyn dedfryd, nid oedd diogelwch y dioddefwr bob amser yn cael y flaenoriaeth 
bennaf. Roedd rheolwyr achosion YOT wedi rhoi digon o sylw i asesiad diogelwch 
dioddefwyr mewn wyth achos a barnwyd fod blaenoriaeth uchel wedi ei roi i ddiogelwch y 
dioddefwyr drwy’r ddedfryd mewn dim ond saith o achosion. Roedd diogelwch y 
dioddefwyr yn aml yn cael ei adael allan o gynlluniau rheoli risg. Roeddem yn ystyried, yn 
gyffredinol, fod y risg i ddioddefwyr wedi ei reoli’n effeithiol mewn dim ond 3 allan o 23 
achos.   

Crynodeb 

6.15 Dim ond un plentyn neu berson ifanc oedd wedi ei euogfarnu o drosedd rhywiol pellach. 
Roedd y mwyafrif o blant a phobl ifanc wedi cysylltu’n dda gyda’r gwaith a gwelsom 
lefelau uchel o gydymffurfio. Roedd hyn yn aml oherwydd y dull canolbwyntio ar y 
plentyn a fabwysiadwyd gan weithwyr a’r ymroddiad a ddangoswyd tuag at y plant a’r 
bobl ifanc. 

6.16 Roedd peth tystiolaeth galonogol iawn o achosion yn dangos fod dynion ifanc wedi 
gwneud cynnydd arwyddocaol a datblygu ffactorau cadarnhaol. Roedd llawer wedi ennill 
cymwysterau, datblygu perthynas bositif, gwella perthynas â rhieni/gofalwyr, wedi cael a 
chadw llety annibynnol, wedi dysgu strategaethau i reoli pryder ac iselder yn ogystal â 
sgiliau datrys gwrthdaro.  

6.17 O dderbyn beth oedd yn ymddangos yn ganlyniadau cadarnhaol, roeddem yn synnu i 
weld ychydig o dystiolaeth o werthuso ffurfiol neu fonitro ar lefel strategol o ansawdd neu 
effeithiolrwydd y gwaith gyda phlant neu bobl ifanc a oedd yn troseddu’n rhywiol. Byddai’r 
fath arolygiaeth wedi ein helpu i fynd i’r afael â phryderon am ansawdd y gwaith a 
wnaed. Roedd riportio anfynych a syniad fod riportio eithriad yn beirianwaith cychwynnol i 
dynnu sylw at broblemau. Fel yr amlinellwyd ynghynt, o dderbyn y niwed posibl y gall y 
drosedd hon ei greu, byddem yn disgwyl gweld mwy o ymglymiad strategol wrth asesu 
effeithiolrwydd y gwaith a wnaed, yn enwedig wrth edrych ar draws yr ymateb 
amlasiantaethol holistig ac felly rydym wedi gwneud argymhellion ynglŷn â hyn. 
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Atodiad 1: Rhestr Termau 

ADHD Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd 

ASD Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig 

ASSET Offeryn asesu strwythuredig yn seiliedig ar ymchwil a ddatblygwyd 
gan y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid yn edrych ar drosedd, 
amgylchiadau personol, agweddau a chredoau’r bobl ifanc sydd wedi 
cyfrannu tuag at eu hymddygiad troseddol.   

AIM 2 Offer asesu cyffredinol ‘Asesu, Ymyriad a Symud Ymlaen’ a 
ddatblygwyd yn Greater Manchester yn benodol ar gyfer glasoed oedd 
yn dangos ymddygiadau rhywiol niweidiol.   

CAMHS Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed: rhan o’r Gwasanaeth 
Iechyd Cenedlaethol, yn darparu iechyd meddwl arbenigol a 
gwasanaethau ymddygiad i bobl ifanc hyd at o leiaf 16 mlwydd oed  

AGGCC Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 

DTO Mae’r Gorchymyn Cadw a Hyfforddi (DTO) yn dedfrydu cadw pobl 
ifanc yn y ddalfa. 

Estyn Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 
ETE Addysg, hyfforddiant a chyflogaeth: gwaith i wella dysgu unigolyn, ac i 

gynyddu eu rhagolygon cyflogaeth 

HIW Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru  

Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth EM 

Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi 

Arolygiaeth 
Carchardai EM Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi 

Arolygiaeth 
Gwasanaeth 
Prawf EM 

Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf Ei Mawrhydi 

Ymyriadau; 
ymyriadau 
adeiladol a 
chyfyngol  

Gwaith gydag unigolyn sydd wedi’i gynllunio i newid eu hymddygiad 
troseddol a/neu i gefnogi diogelu’r cyhoedd. 
Ymyrryd adeiladol yw un ble mae’r prif bwrpas yw gostwng y 
tebygolrwydd o aildroseddu. 
Ymyriad cyfyngol yw un ble mai’r prif bwrpas yw cadw i’r isafswm risg 
o niwed unigolyn i eraill. 
Enghraifft: gyda throseddwr rhyw, gallai ymyriad adeiladol fod yn un 
sy’n eu rhoi drwy raglen troseddwyr rhyw achrededig; ymyriad 
cyfyngol (i ostwng i’r eithaf y risg o niwed) allai fod i fonitro yn 
rheolaidd ac yn ofalus iawn eu llety, eu cyflogaeth a’r mannau maent 
yn ymweld â hwy, gan osod a gorfodi cyfyngiadau clir fel sy’n briodol 
ym mhob achos.   
DS. Mae’r ddau fath o ymyriad yn bwysig 

ISS Gwyliadwriaeth a Goruchwyliaeth Ddwys: mae’r ymyriad hwn 
ynghlwm â chychwyn rhai gorchmynion a thrwyddedau ac yn darparu 
i ddechrau o leiaf 25 awr o gyswllt rhaglen gan gynnwys cyfran 
sylweddol o gyflogaeth, hyfforddiant ac addysg 

LAC Plentyn sy’n derbyn gofal 



46 Archwilio Ymatebion Amlasiantaethol i Blant a Phobl Ifanc sy’n Troseddu’n Rhywiol   

LSCB Byrddau Lleol Diogelu Plant: fe’u cychwynnwyd ym mhob awdurdod 
lleol (o ganlyniad i Ddeddf Plant 2004) i gydlynu a sicrhau 
effeithiolrwydd y gwaith aml asiantaeth i ddiogelu a hyrwyddo lles 
plant yn yr ardal honno 

NSPCC Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant 

NCH National Children’s Home (Cartrefi Plant Cenedlaehtol): yr enw 
blaenorol am yr asiantaeth elusennol i blant, Action for Children 
(Gweithredu dros Blant) 

MAPPA Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu'r Cyhoedd: lle mae’r 
gwasanaeth prawf, yr heddlu y carchardai ac asiantaethau eraill yn 
gweithio gyda’i gilydd yn lleol i reoli rhai mathau o droseddwyr sydd â 
risg uwch o niweidio eraill  

Ofsted Office for Standards in Education, Children's Services and Skills: yr 
Arolygiaeth ar gyfer y gwasanaethau hyn yn Lloegr (nid yng Nghymru, 
gweler Estyn ar gyfer hynny) 

PSR Adroddiad cyn dedfrydu: ar gyfer llys 

Risg o niwed i 
eraill   

Dyma’r term a ddefnyddir yn gyffredinol gan Arolygiaeth Prawf EM i 
ddisgrifio’r gwaith o ddiogelu’r cyhoedd, yn y lle cyntaf drwy 
ddefnyddio ymyriadau cyfyngol, i gadw i cyn lleied â phosibl gyfle 
unigolyn o ymddwyn mewn ffordd sy’n creu risg o niwed i eraill.  
 

Diogelu Y gallu i ddangos fod pob gweithred resymol wedi’i gwneud i gadw i 
cyn lleied â phosibl y risg o blentyn neu berson ifanc yn cael niwed. 

Y Model Bywyd 
Da o Adfer 
Troseddwyr  

Dull sy’n Seiliedig ar Gryfderau – Tony Ward 2002 
Dull o roi sylw i werthoedd mewnol a blaenoriaethau bywyd y 
troseddwr, a ffactorau allanol fel adnoddau a chyfleoedd    

YJB Y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid ar gyfer Cymru a Lloegr 
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Atodiad 2: Swyddogaeth yr arolygiaethau a’r cod ymarfer 

Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf Ei Mawrhydi 

Ceir gwybodaeth am Swyddogaeth Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf ei Mawrhydi a’r Cod Ymarfer 
ar ein gwefan: 

http://www.justice.gov.uk/about/hmi-probation 

Corff cyhoeddus yw’r Arolygiaeth. Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ar arolygiad, 
adroddiad neu unrhyw fater arall sydd oddi fewn i’w gylch gwaith ysgrifennu at: 

Prif Arolygwr Gwasanaeth Prawf EM 
6th Floor, Trafford House 
Chester Road, Stretford 

Manceinion M32 0RS 

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru    

Ceir gwybodaeth am Swyddogaeth Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a’r 
Cod Ymarfer ar ein gwefan: 

www.cssiw.org.uk/ 

Corff cyhoeddus yw’r Arolygiaeth. Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ar arolygiad, 
adroddiad neu unrhyw fater arall sydd oddi fewn i’w gylch gwaith ysgrifennu at: 

Prif Arolygwr EM Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 
Swyddfa Genedlaethol, Llywodraeth Cymru, Parc Busnes Rhydycar  

Merthyr Tudful, CF48 1UZ 

Y Comisiwn Ansawdd Gofal 

Ceir gwybodaeth am Swyddogaeth y Comisiwn Ansawdd Gofal a’r Cod Ymarfer ar ein gwefan: 

http://www.ofsted.gov.uk/ 

Corff cyhoeddus yw’r Arolygiaeth. Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ar arolygiad, 
adroddiad neu unrhyw fater arall sydd oddi fewn i’w gylch gwaith ysgrifennu at: 

Prif Arolygwr Safonau Addysg Ei Mawrhydi, Children’s Services and Skills 
Aviation House, 125 Kingsway 

Llundain, WC2B 6SE 

Estyn 

Ceir gwybodaeth am Swyddogaeth Estyn a’r Cod Ymarfer ar ein gwefan: 

http://www.estyn.gov.uk/ 

Corff cyhoeddus yw’r Arolygiaeth. Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ar arolygiad, 
adroddiad neu unrhyw fater arall sydd oddi fewn i’w gylch gwaith ysgrifennu at: 

Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi yng Nghymru 
Llys yr Angor, Ffordd Keen 

Caerdydd CF24 5JW 
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Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru  

Ceir gwybodaeth am Swyddogaeth Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a’r Cod Ymarfer ar ein 
gwefan: 

http://www.hiw.org.uk/ 

Corff cyhoeddus yw’r Arolygiaeth. Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ar arolygiad, 
adroddiad neu unrhyw fater arall sydd oddi fewn i’w gylch gwaith ysgrifennu at: 

Prif Weithredwr, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru  
Tŷ Bevan, Parc Busnes Caerffili, Heol Van  

Caerffili, CF83 3ED 

Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi 

Ceir gwybodaeth am Swyddogaeth Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi a’r Cod Ymarfer ar ein 
gwefan: 

http://www.hmic.gov.uk/ 

Corff cyhoeddus yw’r Arolygiaeth. Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ar arolygiad, 
adroddiad neu unrhyw fater arall sydd oddi fewn i’w gylch gwaith ysgrifennu at: 

Prif Arolygwr Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi 
6th Floor, Globe House, 89 Eccleston Square 

Llundain, SW1V 1PN 

Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi 

Ceir gwybodaeth am Swyddogaeth Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi a’r Cod Ymarfer ar ein 
gwefan: 

http://www.justice.gov.uk/about/hmi-prisons 

Corff cyhoeddus yw’r Arolygiaeth. Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ar arolygiad, 
adroddiad neu unrhyw fater arall sydd oddi fewn i’w gylch gwaith ysgrifennu at: 

Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi 
First Floor, Ashley House, 2 Monck Street 

Llundain, SW1P 2BQ 

Ofsted 

Ceir gwybodaeth am Swyddogaeth Ofsted a’r Cod Ymarfer ar ein gwefan: 

http://www.ofsted.gov.uk/ 

Corff cyhoeddus yw’r Arolygiaeth. Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ar arolygiad, 
adroddiad neu unrhyw fater arall sydd oddi fewn i’w gylch gwaith ysgrifennu at: 

Prif Arolygwr Safonau Addysg Ei Mawrhydi, Children’s Services and Skills 
Aviation House, 125 Kingsway 

Llundain, WC2B 6SE 
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