
Diben y canllaw hwn yw egluro i rieni, 
gofalwyr ac aelodau o’r teulu beth yw 
camfanteisio’n rhywiol ar blant a sut 
i adnabod yr arwyddion, cadw eich 
plentyn yn ddiogel a chael help. 

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CRhB)
Canllaw i Rieni a Gofalwyr

Nid yn ein Dinas. Nid i’n Plant



Beth yw camfanteisio’n rhywiol ar blant (CRhB)? 

Mae camfanteisio rhywiol yn ffurf gudd ar gam-drin plant, ac mae’n drosedd. Mae 
CRhB yn ymwneud â bechgyn a merched yn cael eu twyllo neu eu gwthio i gymryd 
rhan mewn gweithgareddau rhywiol. Mae’n annhebygol y bydd plant sy’n dioddef o 
gamfanteisio rhywiol yn dweud wrth oedolion am yr hyn sy’n digwydd. Mae hyn gan 
nad ydynt yn meddwl bod unrhyw beth o’i le neu gan eu bod yn ofni.

Gallai’r camdriniwr roi pethau fel alcohol, cyffuriau neu roddion fel sgidiau newydd 
a gemwaith i blant. Gallai’r camdriniwr hefyd ddenu plant drwy eu hargyhoeddi eu 
bod mewn perthynas. Nid yw plant yn gallu gweld eu bod yn cael eu defnyddio am 
ryw gan fod y camdriniwr wedi’u twyllo neu fod ganddo ryw fath o bŵer drostynt. 
Er enghraifft, gallai fod ganddo lun anweddus o’r plentyn y mae’n ei ddefnyddio 
i’w fygwth a gwneud iddo ddilyn ei orchmynion. Gall y paratoi amhriodol a’r 
gamdriniaeth ddechrau ar-lein cyn digwydd wyneb yn wyneb, a gall ddigwydd o 
fewn grwpiau o ffrindiau o oedran tebyg.

Mae’r camdrinwyr hyn yn gwybod sut mae targedu plant sy’n agored i niwed a sut 
mae cysylltu â nhw ac ennill eu ffydd. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd i blant sy’n 
dioddef o gamfanteisio ddeall beth sy’n digwydd iddyn nhw. Gallai ymddangos fel 
petai plant yn eu rhoi eu hunain mewn sefyllfaoedd peryglus, ond mewn gwirionedd 
maent yn cael eu targedu, eu rheoli, eu gwthio a’u defnyddio. 

Ble mae’n digwydd?

Mae Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a ‘pharatoi i bwrpas rhyw’ yn digwydd 
mewn mannau cyhoeddus fel gwestai, tafarndai, clybiau, siopau cludfwyd, tacsis a 
pharciau, ond fel arfer mae’n digwydd yng nghartrefi pobl.

Beth allwch chi ei wneud?

Fel rhiant, gofalwr neu aelod o’r teulu, mae gennych rôl bwysig iawn i’w chwarae yn 
cadw eich plant chi a phlant y gymuned yn ddiogel. 



Cyfathrebu agored
Mae angen i blant a phobl ifanc wybod y gallant siarad â chi os oes rhywbeth yn eu 
poeni. Gwnewch yn siŵr eich bod yn sgwrsio’n rheolaidd â’ch plentyn am ei ffrindiau, 
gweithgareddau a phrofiadau a fydd yn ei helpu i wybod eich bod chi yna iddo.

Rhowch wybodaeth dda
Wrth i blant gyrraedd y glasoed gall fod yn anodd iddynt siarad ag oedolion, hyd 
yn oed eu rhieni, am ryw a pherthnasau. Gall fod yn anodd i rieni hefyd. Os na 
fydd rhieni’n siarad â phlant ac yn cynnig gwybodaeth dda, gywir a chadarnhaol, 
byddant ond yn cael gwybodaeth drwy ffynonellau eraill, fel eu ffrindiau yn yr ysgol, 
neu’r hyn y byddant yn ei weld ar y teledu a’r rhyngrwyd. Ni allwch fod yn siŵr bod y 
wybodaeth hon yn ddibynadwy neu’n gywir.

Gall ysgol eich plentyn roi gwybod i chi beth sy’n cael ei gynnig fel rhan o addysg 
rhyw a pherthnasoedd. Gwnewch yn siŵr eich bod ar gael i’ch plentyn i atgyfnerthu 
negeseuon cadarnhaol ac ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddo. 

•  Darllenwch lyfrau a thaflenni gwybodaeth, edrychwch ar wefan neu 
gwyliwch DVD gyda’ch plentyn.

•  Siaradwch tra’ch bod chi’n gwneud rhywbeth arall – golchi llestri, gyrru’r 
car, pysgota neu fynd am dro.

•  Mwynhewch y sgwrs. Chwarddwch gyda’ch gilydd, nid ar ben eich gilydd – 
gall leihau embaras a straen.

•  Gwrandewch yn lle beirniadu. Gofynnwch am farn eich plentyn. Gwnewch 
yn siŵr eich bod yn deall cwestiwn eich plentyn... gallai fod yn symlach o 
lawer nag y mae’n swnio yn y lle cyntaf.

•  Atebwch gwestiynau a pheidiwch â bod ofn dweud: ‘Dwi ddim yn gwybod – 
fe edrychwn ni am yr ateb gyda’n gilydd’.

•  Gwnewch yn siŵr fod gennych rywbeth i’w ddweud ar adegau lletchwith, 
fel: ‘Dyna gwestiwn da, fe siaradwn ni am y peth pan fyddwn ni adre’ 
(gwnewch yn siŵr eich bod chi!).

•  Atebwch bob amser. Os na fyddwch yn ateb, gallai’r plentyn feddwl na 
ddylai siarad â chi am ryw a pherthnasau ac o ganlyniad gallai deimlo’n 
lletchwith pan fyddwch chi’n codi’r pwnc.

•  Os yw popeth yn teimlo’n rhy bersonol, ceisiwch siarad am bobl mewn 
llyfrau, ffilmiau a rhaglenni teledu fel operâu sebon.
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•  Dweud y byddwch yn siarad â nhw am y peth pan fyddant yn hŷn ar ôl iddyn 
nhw ofyn cwestiwn am ryw. Meddyliwch am ffordd o ateb mewn ffordd sy’n 
cyfateb i’w lefel o ddealltwriaeth. Os nad ydych yn gwybod yr ateb, ymchwiliwch 
gyda’ch gilydd, e.e. ar y rhyngrwyd.

•  Gofyn cwestiwn ar ôl cwestiwn i’ch plentyn os bydd yn gofyn cwestiwn i chi. Os 
ydych yn poeni am gwestiwn neu rywbeth y mae wedi’i ddweud, byddwch yn 
bwyllog wrth geisio cael rhagor o wybodaeth.  Peidiwch â phoeni gormod tan 
fod gennych syniad gwell o’r rhesymau dros y cwestiwn. Wrth i blentyn fynd yn 
hŷn, mae’n bosibl y bydd am gadw pethau’n breifat fwyfwy. Dywedwch wrtho 
eich bod chi’n barod i siarad unrhyw bryd.

•  Siarad gormod. Mae plant yn casáu cael araith ar dyfu i fyny. Sicrhewch fod y 
sgwrs yn llifo rhwng y ddau ohonoch chi.

•  Bod ofn dweud wrth eich plant beth rydych chi’n ei feddwl a pham. Mae 
hefyd yn syniad da cydnabod y gall barn pobl eraill y maent yn eu nabod fod 
yn wahanol. Mae gofyn am farn eich plentyn yn dangos iddo fod gennych 
ddiddordeb yn yr hyn mae’n ei feddwl, a gall wneud iddo boeni’n llai am siarad 
â chi.

•  Mae’n bwysig cael trafodaeth agored gyda’ch plant am gamfanteisio rhywiol 
a sut y gallant fod mewn perygl er mwyn iddynt allu adnabod yr arwyddion eu 
hunain. Mae yna ganllaw gwych i blant o’r enw ‘Sexual Exploitation - Sex, 
Secrets and Lies, Your Guide’. Gallwch roi copi i’ch plentyn i’w ddarllen neu 
fynd trwy’r canllaw gydag ef. Mae ar gael ar wefan Barnardo’s www.barnardos.
org.uk 
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Sut i gadw eich plentyn yn ddiogel?

Gwrandewch
Treuliwch amser gyda’ch plentyn, rhowch wybod iddo eich bod chi yna iddo a 
gwnewch yn siŵr ei fod yn gwybod at bwy y gall droi os oes angen clust i wrando arni. 
Gwnewch yn siŵr ei fod yn gwybod sut i gael help mewn argyfwng, fel ffonio 999. 



Weithiau bydd plant yn dangos i ni fod rhywbeth o’i le, yn hytrach na dweud. Gallant 
geisio cuddio pethau am eu ffrindiau, y bobl y maen nhw’n treulio amser gyda nhw ac 
i le maen nhw’n mynd. Gallant wisgo’n hŷn na’u hoedran neu ddechrau methu gwersi 
yn yr ysgol. Siaradwch â’ch plentyn am y newidiadau hyn.

Ceisiwch ddod i nabod ffrindiau eich plentyn
Fel hyn, gallwch weld pwy sy’n ddylanwad cadarnhaol. Bydd ffrindiau da yn cefnogi 
ei gilydd. Gall cyfrinachau am gyfeillgarwch fod yn arwydd nad ydynt yn gyfeillion 
addas. Gofynnwch i’ch plentyn i ble mae’n mynd, a chadarnhewch ei drefniadau 
cymdeithasol i wneud yn siŵr ei fod yn ddiogel.

Technoleg
Gwnewch yn siŵr fod eich plentyn yn defnyddio’r rhyngrwyd a dyfeisiau yn ddiogel. 
Gofynnwch iddo am y safleoedd y mae’n eu defnyddio. Gwnewch yn siŵr ei fod yn 
deall pam ei bod hi’n bwysig cadw gwybodaeth bersonol yn breifat a pham na ddylai 
anfon unrhyw luniau rhywiol o’i hun neu rywun arall at unrhyw un. Helpwch eich 
plentyn i ddeall pam na ddylai ymddiried mewn pobl y mae’n cwrdd â nhw ar-lein – ac 
yn arbennig pam na ddylai gyfarfod ag unrhyw un y mae wedi cwrdd ag ef ar-lein. 

Drwy oruchwylio bywyd eich plentyn ar-lein yn yr un modd ag yr ydych chi’n 
goruchwylio eu gweithgareddau o ddydd i ddydd (beth maen nhw’n ei wneud, ymhle a 
gyda phwy) fe fyddan nhw’n ddiogel ar-lein.  

Gwnewch yn siŵr fod gan eich plentyn ffôn â chredyd pan fydd allan, fel y gall ffonio 
am help.

Os nad yw eich plentyn yn ôl ar amser neu os nad yw yn y lle y dylai fod, ffoniwch yr 
heddlu i ddweud bod eich plentyn ar goll. Byddant yn eich helpu i chwilio amdano. 
Ceisiwch ddod o hyd i’ch plentyn. Gofynnwch i ffrindiau a pherthnasau am gymorth. 

Os gwelwch rywbeth nad ydyw’n taro deuddeg a’ch bod yn credu bod eich plentyn yn 
dioddef o gamfanteisio rhywiol, rhowch wybod i rywun. Gall pobl helpu. 



Adnabod yr arwyddion

Mae yna arwyddion sy’n dangos y gall plentyn fod mewn perygl o gamfanteisio rhywiol:
• Dydych chi ddim yn gwybod ble mae eich plentyn. 
• Mae gan eich plentyn gariad sy’n llawer hŷn. 
• Mae eich plentyn yn cymdeithasu â ffrindiau sy’n llawer hŷn. 
•  Mae eich plentyn yn mynd i bartïon lle mae pobl yn yfed alcohol a chymryd 

cyffuriau.
•  Mae gan eich plentyn arian neu bethau fel dillad neu ffôn nad ydych yn gwybod o 

ble maent wedi dod.
•  Mae eich plentyn yn mynd mewn i geir neu faniau gyda phobl nad ydych yn eu nabod. 
•  Mae eich plentyn yn cymryd tacsis a dydych chi ddim yn gwybod pwy sy’n talu.
•  Mae ymddygiad neu hwyliau eich plentyn yn newid e.e. cyfrinachol, isel ei ysbryd, 

ymosodol.
•  Mae eich plentyn yn derbyn neu’n anfon lluniau rhywiol neu’n ymddwyn yn 

gyfrinachol ynghylch ei ddefnydd o’r rhyngrwyd neu ei ffôn.
•  Mae eich plentyn wedi cyfarfod wyneb yn wyneb â rhywun y gwnaeth gwrdd ag ef 

ar-lein.
• Mae eich plentyn yn colli ysgol a does neb yn gwybod i ble mae’n mynd. 

Os bydd rhywbeth yn digwydd sy’n peri pryder i chi neu eich bod wedi gweld rhai 
o’r arwyddion hyn, siaradwch â’ch plentyn, gofynnwch iddo am ei ymddygiad a 
dywedwch wrtho beth rydych chi’n poeni amdano. Dywedwch wrth eich plentyn nad 
oes bai arno, a’ch bod chi yna iddo. Mae oedolion a aeth drwy brofiadau fel hyn pan 
oeddent yn blant yn dweud na wnaethant ddweud wrth unrhyw un gan eu bod yn 
poeni na fyddai pobl yn eu credu ac nad oeddent am beri gofid i unrhyw un.

‘Rhowch wybod i rywun!’

Os ydych chi’n amau bod eich plentyn yn dioddef o gamfanteisio rhywiol gallwch 
siarad â’r heddlu ar 101 neu ofyn i weithiwr cymdeithasol am gyngor a gwybodaeth 
drwy ffonio 02920 536490 neu siarad â’ch gweithiwr cymdeithasol eich hun. 
Gallwch hefyd siarad â’r athro amddiffyn plant yn ysgol eich plentyn. 

Cadwch ddyddiadur o’r pethau sy’n eich poeni, fel galwadau anarferol a’r amseroedd 
y mae eich plentyn ar goll. Casglwch gymaint o wybodaeth â phosibl, gan gynnwys 
disgrifiadau o bobl, enwau neu ffugenwau a rhifau cofrestru ceir. Bydd hyn yn helpu’r 
heddlu os bydd angen gweithredu. 

Ffoniwch 999 bob amser os ydych chi’n credu bod eich plentyn 
mewn perygl.



Beth all yr heddlu a’r gwasanaethau plant ei wneud i helpu?

Mae gan yr heddlu a’r gwasanaethau plant gyfrifoldeb cyfreithiol i ddiogelu 
plant sydd mewn perygl o niwed. Gall yr heddlu edrych ar eich pryderon a gall y 
gwasanaethau plant gynnig cyngor a chymorth. Gallwch gysylltu â’r Gwasanaethau 
Plant a’r Hyb Diogelu Amlasiantaethol ar 02920 536490 a siarad â’r gweithiwr 
cymdeithasol ar ddyletswydd. Gall ysgol eich plentyn neu weithiwr proffesiynol arall 
gysylltu â’r gwasanaethau plant neu’r heddlu os ydynt yn poeni. 

Os oes angen gweithiwr cymdeithasol ar eich teulu, bydd y gwasanaethau plant yn 
gweithio gyda chi a’ch plentyn i edrych ar y cymorth sydd ei angen. 

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal gyda’r holl bobl sy’n gweithio gyda’ch plentyn. Dylai 
eich gweithiwr cymdeithasol esbonio pryd fydd y cyfarfod yn cael ei gynnal a holi eich 
barn chi a’ch plentyn cyn y cyfarfod. 

Bydd cynllun diogelwch yn cael ei lunio yn y cyfarfod i’ch cefnogi chi a’ch plentyn; 
bydd y cynllun yn cynnwys gweithiwr a fydd yn gweithio’n uniongyrchol gyda’ch 
plentyn i’w helpu i ddeall beth sydd wedi digwydd iddo. Bydd cymorth hefyd ar gael 
i rieni a gofalwyr i sicrhau bod pawb yn gwybod beth sydd angen ei wneud i gadw 
eich plentyn yn ddiogel. Bydd y cyfarfod yn sicrhau y caiff camau eu cymryd yn erbyn 
unrhyw oedolyn sy’n niweidio plentyn.

Adnoddau defnyddiol eraill

Apiau Diogelwch Ffôn a’r Rhyngrwyd

• Selfie Cop
  Mae’r app hwn yn helpu i atal plant rhag anfon negeseuon testun rhywiol a rhannu 

lluniau anweddus. Gallwch ei lawrlwytho o’r siop apiau arferol neu yma. 

• “ZIPIT” 
  Mae hwn yn app gan yr NSPCC i atal plant rhag anfon negeseuon testun rhywiol. 

Gallwch ei lawrlwytho o’r siop apiau arferol neu yma.



• “Wud U?” 
  Mae hwn yn app gan Barnardo’s sydd â’r nod o ddangos i bobl ifanc y math 

o ymddygiad a all eu rhoi mewn perygl o gamfanteisio rhywiol drwy straeon 
rhyngweithiol. Gallwch ei lawrlwytho o’r siop apiau arferol neu yma.

Cymorth a chyngor ar-lein i Blant a Theuluoedd

•  Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wefan ddefnyddiol sy’n cynnwys 
amrywiaeth o ffeithlenni dwyieithog.  www.publichealthnetwork.cymru

• ‘Say Something’
  Dyma linell gymorth 24/7 gyfrinachol am ddim i blant a phobl ifanc sydd am siarad 

am CRhB. Gellir ffonio neu decstio 116000. Mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth 
ac adnoddau am CRhB i bobl ifanc. www.stop-cse.org/saysomething

• CEOP (Canolfan Camfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn Ar-lein) 
 Ymgyrch ‘Think you know’ i blant a phobl ifanc. 
  Mae’r ymgyrch hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i blant a phobl ifanc rhwng 5 i 

18 oed, gan gynnwys gwybodaeth am wefannau sy’n boblogaidd ymysg pobl ifanc, 
ffonau symudol a thechnoleg newydd. Mae’n cynnig botwm ‘rhoi gwybod’ i unrhyw 
un sy’n poeni am gyfathrebu ar-lein. www.thinkuknow.co.uk 

• Internet Watch Foundation (IWF) 
  Mae’r sefydliad hwn yn trefnu i ddileu unrhyw gynnwys sy’n ymwneud â cham-drin 

plant yn rhywiol yn unrhyw le yn y byd ynghyd â lluniau an-ffotograffig o gam-drin plant 
yn rhywiol yn y DU. Gallwch roi gwybod am achosion yn www.iwf.org.uk

• ‘FaceUp2It’ – Ymgyrch CRhB i bobl ifanc 
  Mae hwn yn adnodd ar-lein i bobl ifanc, gan bobl ifanc (bechgyn a merched) sy’n 

ymwybodol o’r peryglon o ‘baratoi at bwrpas rhyw’ ac chamfanteisio rhywiol. 
Datblygwyd y wefan ganddynt i helpu pobl ifanc eraill sy’n agored i niwed neu sy’n 
cymryd risgiau. Mae’r wefan hon yn rhoi gwybod am y peryglon a sut i gadw’n 
ddiogel. Mae’n cynnwys straeon o brofiadau pobl ifanc o gamfanteisio rhywiol ac 
adnoddau fideo y gall pobl ifanc uniaethu â nhw. www.faceup2it.org

• BLAST! (Gwasanaeth Camfanteisio Rhywiol i Ddynion a Bechgyn)
  Mae BLAST! yn adnodd defnyddiol i ddynion ifanc a bechgyn sy’n dioddef o 

gamfanteisio rhywiol neu mewn peryglo o’i ddioddef. Mae’n cynnig gwybodaeth 
am ‘baratoi at bwrpas rhyw’, camfanteisio rhywiol a pherthnasau diogel.  

 www.mesmac.co.uk/projects/blast

•  Parentinfo.org Mae’r wefan hon yn cynnig amrywiaeth o gyngor ar ddiogelwch ar 
y rhyngrwyd a pherthnasau diogel. 


