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1. Pwrpas 
 

 
1.1. Pwrpas y Polisi Diogelu Corfforaethol yw:  

 
• Amlygu’r modd y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymgymryd â’i 

ymrwymiadau cyfreithiol ym maes diogelu plant ac oedolion;  
 
• Rhoi sicrwydd i aelodau’r cyhoedd, defnyddwyr gwasanaeth, Aelodau, gweithwyr ac 

unigolion sy’n gweithio ar ran y Cyngor fod trefniadau pendant wedi eu sefydlu i 
ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion;  

 
• Rhoi sicrwydd bod gan staff y Cyngor ac Aelodau ganllawiau clir ar gyfer adegau pan 

allai plentyn neu oedolyn fod mewn perygl o niwed, neu pan fo effaith anffafriol ar eu 
lles.  

 
• Sicrhau bod staff yn y Cyngor yn cydweithio i amddiffyn unigolion rhag camdriniaeth 

neu niwed o unrhyw fath. 
 

2. Cwmpas 
 

2.1 Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob ‘plentyn’ dan 18 oed ac i oedolion mewn perygl dros 
18 oed beth bynnag fo’u hoedran, anabledd, ailbennu rhywedd, sefyllfa briodasol a 
phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw neu 
gyfeiriadedd rhywiol.  
 

2.2 Oherwydd natur y sefydliad, mae’n anochel y bydd cyswllt yn digwydd ar amrywiol 
raddfeydd â phlant ac oedolion mewn perygl, ac felly mae’n bolisi gennym i fod â 
chanllawiau clir ar waith i bwrpas diogelu a hyrwyddo eu lles yn ogystal â gwarchod ein 
gweithwyr ac oedolion eraill sydd mewn swyddi â chyfrifoldeb rhag honiadau posib o 
gamdriniaeth. 
 

2.3 Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru 2019 yn diffinio Diogelu fel a ganlyn: Mae Diogelu’n 
golygu atal ac amddiffyn plant ac oedolion mewn perygl o gamdriniaeth neu esgeulustod ac 
addysgu’r bobl o’u hamgylch i adnabod yr arwyddion a’r peryglon. 

 
3. Cyfrifoldebau 

 
3.1 Mae gan bob Aelod, gweithiwr, gwirfoddolwr a darparwr gwasanaeth drwy gontract 

gyfrifoldeb i gadw at y gweithdrefnau a’r canllawiau a nodir yn y polisi hwn, gan gynnwys y 
Cod Ymddygiad Diogelu Corfforaethol a’r Arferion Gweithio Diogel (gweler Atodiad 2). 
 

 
 

https://www.diogelu.cymru/


 

 

4 

4. Talfyriadau 
 
CBSW = Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
AP = Amddiffyn Plant 
GGDG = Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd  
OMP = Oedolion Mewn Perygl 
VAWDASV = Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
DGCLl = Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  

 
5. Cydraddoldeb 

 
5.1 Rhaid i’r polisi Cydraddoldeb fod ar waith er mwyn sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu ar 

sail: hil ac ethnigrwydd, anabledd, oedran, cenedl, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd a 
chredoau, yr Iaith Gymraeg neu hawliau dynol; beichiogrwydd a mamolaeth, ailbennu 
rhywedd a phriodasau a phartneriaeth sifil.  

 
6. Cyd-destun y Polisi 

 
6.1 Un o flaenoriaethau corfforaethol y Cyngor yw sicrhau bod pobl ddiamddiffyn yn cael eu 

diogelu ac yn gallu byw mor annibynnol ag sy’n bosibl.  
 

6.2 Fel Cyngor, rydym yn credu fod gan bob plentyn ac oedolyn yr hawl i fod yn ddiogel rhag 
niwed. Mae'r Cyngor yn cydnabod ei swyddogaeth a'i gyfrifoldebau i roi arweiniad pendant i 
staff, Aelodau, partneriaid a’r bobl rydym yn eu gwasanaethu yn y maes allweddol hwn.  
 

6.3 Mae “Diogelu Corfforaethol” yn berthnasol i bawb ym mhob gwasanaeth yn y Cyngor. Er 
mai’r Gwasanaethau Cymdeithasol yw'r Gwasanaeth Arweiniol ar gyfer ymdrin ag 
ymholiadau’n ymwneud â honiadau / pryderon y gallai plant ac oedolion fod yn dioddef 
niwed sylweddol, mae gan bawb sy’n gweithio o fewn neu ar ran y Cyngor gyfrifoldeb i 
ddiogelu lles plant, pobl ifanc ac oedolion, beth bynnag fo rôl yr unigolyn.   
 

6.4 Mae “Diogelu” yn gysyniad ehangach nag amddiffyn plant ac oedolion ac mae’n ymwneud 
â hyrwyddo:   

• Iechyd corfforol, emosiynol a meddyliol;  
• Amddiffyn rhag niwed ac esgeulustod (yn cynnwys cam-drin ariannol);  
• Addysg, hyfforddiant a hamdden;  
• Cyfraniad at gymdeithas;  
• Lles cymdeithasol ac economaidd 

Gweler Atodiad 3 a 4  – Arwyddion o Gamdriniaeth  
 

6.5 Er y dylai pob sefydliad sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion ymrwymo i 
ddiogelu a hyrwyddo eu lles, mae gan nifer o sefydliadau swyddogaethau neu 
ddyletswyddau statudol:   

 
• O dan Rhan 7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae 

gan y Cyngor ddyletswydd i sicrhau ei fod yn ymgymryd â’i swyddogaethau mewn 
ffordd sy’n diogelu ac yn hyrwyddo lles plant ac oedolion mewn perygl;  



 

 

5 

 
• O dan Adran 17 Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998, mae gan y Cyngor ddyletswydd i 

sicrhau y cymerir pob cam rhesymol i amddiffyn oedolion ac i atal trosedd ac anhrefn 
wrth gyflawni ei swyddogaethau. 

 
• O dan Adran 52 Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015, mae gan y Cyngor ddyletswydd 

statudol i roi gwybod i’r Swyddfa Gartref pan fyddent yn dod ar draws dioddefwyr 
caethwasiaeth fodern posib.   

 
• Mae Adran 36 - 41 o’r Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 yn nodi bod 

dyletswydd ar Awdurdodau Lleol a’u partneriaid i ddarparu cefnogaeth i bobl 
diamddiffyn rhag cael eu tynnu mewn i fyd terfysgaeth. 

 
 

6.6 At ddibenion y polisi hwn, diffinnir plentyn fel unrhyw un nad yw wedi cyrraedd eu pen-
blwydd yn ddeunaw oed. Mae “plant” felly’n golygu Plant a Phobl Ifanc drwy'r ddogfen hon. 
Nid yw'r ffaith bod plentyn wedi cyrraedd 16 oed, yn byw'n annibynnol neu mewn addysg 
bellach, yn aelod o'r lluoedd arfog, yn yr ysbyty neu yn y ddalfa mewn man diogel yn newid 
ei statws neu ei hawl o neu hi i wasanaethau neu amddiffyniad dan y ddeddfwriaeth 
gyfredol. 
 

6.7 Diffinnir oedolyn fel unigolyn dros 18 oed. 
 

6.8 Mae’r Cyngor hefyd wedi ymrwymo i sicrhau bod gwasanaethau / gwybodaeth yn cael eu 
darparu yn newis iaith y dinesydd.   
 

6.9 Mae Adran 126 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (DGCLl) yn 
cyflwyno cysyniad ‘Oedolyn mewn Perygl’:  

(1) Mae ‘Oedolyn mewn Perygl’...yn Oedolyn sy’n: 

a) profi, neu mewn perygl o, gamdriniaeth neu esgeulustod;  

(b) angen gofal a chymorth (boed yr awdurdod lleol yn diwallu’r anghenion 
hynny ai peidio); ac  

(c) sydd, o ganlyniad i'r anghenion hynny, heb y gallu i’w h/amddiffyn ei hun 
yn erbyn y gamdriniaeth neu esgeulustod neu’r perygl ohono. 

6.10 Mae Adran 128 DGCLl yn amlinellu ‘dyletswydd statudol i adrodd am ‘Oedolion 
mewn Perygl’:  
 

(1) Os oes gan bartner perthnasol i awdurdod lleol reswm rhesymol i amau bod 
unigolyn yn oedolyn mewn perygl ac yn ymddangos i fod o fewn ardal yr awdurdod, 
mae’n rhaid iddynt hysbysu’r awdurdod lleol o hynny. 

(2) Os oes gan y partner perthnasol reswm rhesymol i amau bod unigolyn yn oedolyn 
mewn perygl ac maent yn ymddangos i fod o fewn ardal awdurdod lleol arall i’r un y 
mae’n bartner perthnasol, yna mae’n rhaid iddynt hysbysu’r awdurdod lleol arall 
hwnnw. 
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(3) Os oes gan awdurdod lleol reswm rhesymol i amau bod unigolyn o fewn ei ardal 
yn oedolyn mewn perygl, unrhyw bryd, ac yn byw neu’n bwriadu yn ardal awdurdod 
lleol arall (neu awdurdod lleol yn Lloegr), mae’n rhaid iddo hysbysu’r awdurdod 
hwnnw. 

(4) Er diben yr adran hon, mae partner perthnasol i awdurdod lleol yn unigolyn sy’n 
bartner perthnasol i awdurdod er dibenion adran 162. 

6.11 Mae Adran 130 DGCLl yn amlinellu ‘dyletswydd i adrodd am ‘Blant mewn Perygl’:  
 

(1) Os oes gan bartner perthnasol i awdurdod lleol reswm rhesymol i amau bod 
unigolyn yn blentyn mewn perygl ac yn ymddangos i fod o fewn ardal yr awdurdod, 
mae’n rhaid iddynt hysbysu’r awdurdod lleol o hynny. 

(2) Os oes gan y partner perthnasol reswm rhesymol i amau bod unigolyn yn 
blentyn mewn perygl ac maent yn ymddangos i fod o fewn ardal awdurdod lleol arall 
i’r un y mae’n bartner perthnasol, yna mae’n rhaid iddynt hysbysu’r awdurdod lleol 
arall hwnnw. 

(3) Os oes gan awdurdod lleol reswm rhesymol i amau bod plentyn o fewn ei ardal 
mewn perygl ar unrhyw adeg, ac yn byw neu’n bwriadu byw o fewn ardal awdurdod 
lleol arall (neu awdurdod lleol yn Lloegr), mae’n rhaid iddo hysbysu’r awdurdod lleol 
arall hwnnw. 

(4) Yn yr adran hon mae “plentyn mewn perygl” yn blentyn - 

(a) sy’n profi neu mewn perygl o gamdriniaeth, esgeulustod neu ddulliau 
eraill o niwed, ac 

(b) angen gofal a chymorth (boed yr awdurdod lleol yn diwallu’r anghenion 
hynny ai peidio). 

(5) at ddibenion yr adran hon, partner perthnasol awdurdod lleol yw- 

(a) unigolyn sy’n bartner perthnasol i awdurdod lleol er dibenion adran 162; 

(b) tîm troseddu ieuenctid ar gyfer unrhyw ran o ardal sy’n rhan o ardal yr 
awdurdod.  

(6) Ar gyfer darpariaeth am ddyletswydd awdurdod lleol i archwilio i blant mewn 
perygl, gweler adran 47 Deddf Plant 1989. 

6.12 Nod Deddf Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 
2015 yw gwella trefniadau ar gyfer atal trais ar sail rhyw, cam-drin a thrais rhywiol. Mae 
amddiffyn dioddefwyr a chefnogi pobl sy’n cael eu heffeithio yn cael ei amlygu gan 
ddyletswydd ‘Holi a Gweithredu’ staff gwasanaeth cyhoeddus i holi dioddefwyr posib am y 
posibilrwydd eu bod yn profi trais yn erbyn merched a cham-drin domestig neu drais rhywiol 
a gweithredu i leihau dioddefaint a niwed. 
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6.13 Mae gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd i ganfod unigolion diamddiffyn a 
theuluoedd mewn perygl o radicaleiddio rhag bob math o eithafiaeth. Mae Deddf 
Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 a’i ganllawiau, yn nodi y gall plant ac oedolion fod dan 
fygythiad ideolegau sy’n eu rhoi nhw, eu teuluoedd a’r cyhoedd mewn perygl petaent yn 
cael eu tynnu i weithredu ar gredoau eithafol. Mae nodi unigolion mewn perygl a 
phenderfynu pa gamau gweithredu sy’n angenrheidiol i’w cefnogi yn cael ei ategu gan y 
broses ymyrraeth aml-asiantaeth ‘Sianel’ sy’n atal cyswllt parhaus.  

 
6.14 Mae caethwasiaeth fodern yn cynnwys caethwasiaeth, caethwasanaeth a 

masnachu mewn pobl a llafur gorfodol.   Mae masnachwyr a meistri caethwasiaeth yn 
defnyddio pa bynnag rymoedd sydd ganddynt wrth law i reoli, twyllo a gorfodi unigolion 
mewn i fywyd o gam-drin, caethwasanaeth a thriniaeth greulon. Ym mis Mawrth 2015, 
drwy’r Bil Caethwasiaeth Fodern, daethpwyd â’r troseddau cyfredol at ei gilydd a’u 
symleiddio mewn un Ddeddf (Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015) i sicrhau bod cyflawnwyr 
yn gallu cael cosbau digon difrifol. Mae’r Ddeddf hefyd yn cynnwys pwerau i’r llysoedd i roi 
cyfyngiadau ar unigolion i ddiogelu pobl rhag niwed a achoswyd gan gaethwasiaeth fodern. 
 

 
7. Egwyddorion Arweiniol 

 
 

7.1 Fel Cyngor, rydym yn credu ei bod hi’n annerbyniol i blentyn neu oedolyn gael ei gam-drin, 
ei gamfanteisio neu ei niweidio mewn unrhyw ffordd.  Caiff hyn ei adlewyrchu yn yr 
egwyddorion a ganlyn sy’n ffurfio sail y polisi a’r canllawiau:   
 

• Mae gan bob plentyn ac oedolyn yr hawl i gymryd rhan mewn cymdeithas ddiogel 
heb unrhyw drais, ofn, camdriniaeth, bwlio na gwahaniaethu; 
 

• Mae gan bob plentyn ac oedolyn yr hawl i gael eu hamddiffyn rhag niwed, 
camfanteisio a chamdriniaeth.  

 
• Fel Cyngor, byddwn yn rhoi lle canolog i les plant ac oedolion yn ein polisïau a’n 

gweithdrefnau;  
 

• Fel Cyngor, byddwn yn gweithio’n agos mewn partneriaeth â phlant, eu rhieni, eu 
gofalwyr ac oedolion ac asiantaethau eraill i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac 
oedolion;   

 
• Byddwn yn parchu hawliau, dymuniadau, teimladau a phreifatrwydd plant ac 

oedolion drwy wrando arnynt a lleihau unrhyw beryglon a allai effeithio arnynt;   
 

• Fel Cyngor, byddwn yn buddsoddi mewn gwaith ataliol ac ymyrraeth gynnar a 
cheisio osgoi sefyllfaoedd lle gall cam-drin neu honiadau o gam-drin neu niwed 
ddigwydd.   

 
• Fel Cyngor, byddwn yn codi proffil Trefniadau Maethu Preifat a’r ddyletswydd 

gyfreithiol sydd gan rieni a gofalwyr i’n hysbysu am drefniadau o’r fath.   
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8. Canlyniadau  
 

8.1 Mae’r ddogfen hon yn adlewyrchu ymrwymiad y Cyngor i ddiogelu plant ac oedolion a’u 
hamddiffyn rhag cael eu cam-drin.   
 

8.2 Mesurir effaith y canllawiau hyn yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn cyflawni’r 
canlyniadau lefel uchel a ganlyn:  

 
• Dealltwriaeth glir ymhlith staff, Aelodau a phobl sy’n gweithio ar ran y Cyngor am y 

polisïau a’r canllawiau ar gyfer diogelu plant ac oedolion;  
 
• Bod gweithdrefnau cadarn corfforaethol a gwasanaethau ar waith i sicrhau 

cydymffurfiaeth â’r polisïau a’r canllawiau a gyflwynir yma;   
 

• Bod trefniadau cyfathrebu clir a hygyrch ar waith ar draws y sefydliad, yn cynnwys 
gwybodaeth am swyddogion allweddol ym mhob Gwasanaeth sy’n gyfrifol am 
faterion diogelu plant ac oedolion;   

 
• Bod cysondeb rhwng y canllawiau hyn a Gweithdrefnau Diogelu Cymru 2019 sy’n 

weithredol ar sail Cymru gyfan a phrotocolau cysylltiedig ar gyfer diogelu plant ac 
oedolion;  

 
• Bod staff ac Aelodau yn cael gwybodaeth a hyfforddiant ynglŷn â’r canllawiau a bod 

hwn yn drefniant parhaus a pharhaol o fewn y sefydliad.    
 

9. Rolau a Chyfrifoldebau  
 

9.1 Mae gan bob Aelod, gweithiwr, gweithiwr asiantaeth, gwirfoddolwr a darparwr gwasanaeth 
drwy gontract gyfrifoldeb i gadw at y gweithdrefnau a’r canllawiau a nodir yn y polisi hwn.  
 

9.2 Drwy ddilyn y gweithdrefnau a’r canllawiau cywir, mae’n bosib sicrhau bod y camau priodol 
yn cael eu gweithredu er mwyn ymdrin ag unrhyw honiad neu bryder; bod gwasanaethau’n 
cael eu cynllunio a’u cyflwyno mewn ffordd sy’n diogelu plant ac oedolion a bod staff yn 
gallu ymddwyn yn ddiogel.  
 

9.3 Mae gan bob gweithiwr, Aelod, gweithiwr asiantaeth, gwirfoddolwr a darparwr gwasanaeth 
gyfrifoldeb ym maes diogelu.  
 

9.4 Mae hyn yn golygu bod gan bob Gwasanaeth yn y Cyngor rôl allweddol i’w chwarae a bod 
yn rhaid iddynt fod â pherchnogaeth yn y maes diogelu. Mae’n golygu bod angen sicrhau 
bod trefniadau a gweithdrefnau clir ar waith ar draws y Cyngor er mwyn sicrhau bod 
ymchwiliadau i honiadau / pryderon y gall plant ac oedolion fod yn dioddef niwed sylweddol 
yn cael yr ystyriaeth ddyledus. Yn ogystal, mae angen i bob gwasanaeth ddeall ym mhle y 
mae materion sy’n ymwneud â diogelu yn fwyaf tebygol o godi yn eu gwasanaeth penodol 
nhw a sicrhau eu bod yn cadw at y polisi hwn wrth eu rheoli’n ddiogel.   
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9.5 Mae’n rhaid i bob gweithiwr proffesiynol / ymarferwyr (gan gynnwys Aelodau, gweithwyr, 

gweithwyr asiantaeth, gwirfoddolwyr a darparwyr gwasanaeth drwy gontract) roi gwybod 
am unrhyw bryderon am blentyn (gan gynnwys plentyn heb ei eni) neu oedolyn sy’n cael 
neu sydd mewn perygl o gael ei niweidio, ei gam-drin a/neu ei esgeuluso. Mae gan bob 
gweithiwr proffesiynol gyfrifoldeb statudol i sicrhau bod unrhyw bryderon yn cael eu 
hatgyfeirio’n briodol (gweler adrannau 9 a 10 isod).  
 

9.6 Mae’n rhaid i bob gweithiwr proffesiynol / ymarferwyr (gan gynnwys Aelodau, gweithwyr, 
gweithwyr asiantaeth, gwirfoddolwyr a darparwyr gwasanaeth drwy gontract) roi gwybod i 
Un Pwynt Mynediad y Gwasanaethau Plant am unrhyw drefniadau maethu preifat sy’n dod 
i’w sylw, pan nad ydynt yn fodlon bod y Gwasanaethau Plant wedi cael gwybod am y 
trefniant, ac nad oes bwriad iddynt gael gwybod am y trefniant. 
 

9.7 Mae’r ddogfen hon yn dwyn y polisïau a'r canllawiau corfforaethol ym maes diogelu plant 
ac oedolion ynghyd a bydd yn darparu fframwaith gweithredu ar gyfer pob Adran / 
Gwasanaeth yn y Cyngor.  

 

Swyddogaethau Swyddogion Allweddol ac Aelodau 
 

9.8 Y Prif Weithredwr fel y Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig sy’n gyfrifol am sicrhau bod 
polisïau a strategaethau priodol yn cael eu mabwysiadu gan y Cyngor, mae hyn yn 
cynnwys polisi a gweithdrefnau diogelu ar gyfer plant ac oedolion. 
 

9.9 Y Prif Weithredwr sydd hefyd yn gyfrifol am ddatblygu trefn lywodraethu gorfforaethol 
effeithlon a bodloni’r holl ofynion statudol.    

 
9.10 Fodd bynnag, mae pob Prif Swyddog yn gyfrifol am sicrhau bod pob gwasanaeth yn 

cydnabod pwysigrwydd diogelu, ac wrth gyflenwi ei wasanaethau, yn diogelu ac yn 
hyrwyddo lles plant ac oedolion diamddiffyn ar draws yr Awdurdod.  
 

9.11 Mae un Prif Swyddog yn gyfrifol am swydd y Cyfarwyddwr (Gwasanaethau 
Cymdeithasol). 

Cyfarwyddwr Statudol (Gwasanaethau Cymdeithasol)  
 

9.12 Mae’r Cyfarwyddwr Statudol (Gwasanaethau Cymdeithasol) yn gyfrifol am ddarparu 
swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol y Cyngor yn effeithiol i’r pennaeth 
gwasanaeth cyflogedig (Prif Weithredwr) a drwyddyn nhw i’r Cyngor yn gyffredinol. Mae 
cyfrifoldeb terfynol a diwahân dros faterion diogelu yn gorwedd gyda’r Cyfarwyddwr 
Statudol. Yn Wrecsam, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol sy’n cyflawni’r swydd hon. Y 
Cyfarwyddwr sy’n gyfrifol am sicrhau bod gan y Cyngor fesurau diogelu priodol ar waith i 
amddiffyn plant a phobl ifanc, oedolion a phobl hŷn ddiamddiffyn ac mae'r Cyfarwyddwr 
hefyd yn gyfrifol am adrodd wrth Aelodau ar lefel gorfforaethol ynglŷn â’u heffeithiolrwydd.   
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9.13 Mae gan y Cyfarwyddwr Statudol y cyfrifoldebau statudol a ganlyn mewn perthynas 
â Diogelu, fel a nodwyd yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, 
Rhan 8 Cod Ymarfer am Swyddogaeth Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 
(Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol):  
 

• Dangos arweinyddiaeth i sicrhau bod trefniadau diogelu effeithiol ar waith yn y Cyngor a 
chan bartneriaid perthnasol.  
 

• Sicrhau bod trefniadau penodol ar waith mewn perthynas â dirprwyaeth a threfniadau 
adrodd am faterion diogelu gyda swyddogion eraill yn y Cyngor, yn enwedig yr Uwch 
Bennaeth Gwasanaeth (Gwasanaethau Oedolion) ac Uwch Bennaeth Gwasanaeth 
(Gwasanaethau Plant). 
 

• Goruchwylio ac adrodd yn gyson i Aelodau am weithrediad, monitro a gwella systemau 
diogelu plant ac oedolion yn y Cyngor.                                                                                                                                                        
 

• Sicrhau bod cynrychiolaeth o’r Cyngor ar Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru ac ar y 
Bwrdd Diogelu Oedolion. 
 

• Cefnogi gwaith partneriaeth effeithiol a sicrhau bod dyletswyddau diogelu yn cael eu 
gweithredu’n effeithiol ar y cyd gan Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru a’r Bwrdd Diogelu 
Oedolion.                                                                                                                                                                               
Mae’r rhain yn ymwneud â: 
• Cyfrannu at adolygu a datblygu polisïau a gweithdrefnau i ddiogelu plant ac oedolion 

mewn perygl 
• Codi ymwybyddiaeth o gamdriniaeth, esgeuluso a niwed yn ardal y Bwrdd 
• Adolygu effeithiolrwydd mesurau diogelu lleol yn rheolaidd 
• Sicrhau bod gwersi’n cael eu dysgu o Adolygiadau Ymarfer Plant 

ac Adolygiadau Ymarfer Oedolion 
• Rhannu gwybodaeth am ddiogelu arfer gorau a dysgu 
• Sicrhau bod ymarferwyr o’r holl bartneriaid diogelu yn cael neu bod ganddynt fynediad i 

hyfforddiant diogelu priodol. 
 

• Sicrhau bod trefniadau effeithiol, dealladwy ac wedi’u cyhoeddi ar gyfer adrodd am blant ac 
oedolion lle mae amheuaeth eu bod mewn perygl o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso. 
 

• Arwain a chefnogi ymgysylltiad a chydweithio parhaus gydag arolygiaethau a rheoleiddwyr 
gan swyddogion y Cyngor mewn perthynas â pharatoi ac ymgymryd ag unrhyw 
adolygiadau perfformiad o swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol yn 
ogystal â gwasanaethau cefnogi a gofal eraill a ddarperir yn ardal yr awdurdod lleol. Mae 
hyn yn cynnwys sicrhau bod arolygiaethau a rheoleiddwyr yn cael mynediad i’r wybodaeth 
berthnasol i gyd. 
 

• Arwain ar ddatblygu trefniadau effeithiol gan gynnwys ar lefel partneriaethau rhanbarthol i 
hyrwyddo a chydweithio i gyflawni’r dibenion a ganlyn: 
• gwella lles pobl sydd angen gofal a chefnogaeth a gofalwyr sydd angen cefnogaeth; 
• gwella ansawdd gofal a chefnogaeth i bobl, gan gynnwys cefnogaeth i ofalwyr; 
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• diogelu oedolion sydd ag anghenion gofal a chefnogaeth ac sy’n dioddef, neu sydd 
mewn perygl o ddioddef camdriniaeth neu esgeulustod 

• diogelu plant sy’n dioddef, neu mewn perygl o ddioddef camdriniaeth neu esgeulustod 
 
 

9.14 Er bod gan bob gweithiwr, Aelod, gweithiwr asiantaeth a gwirfoddolwr gyfrifoldeb i 
ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion, y swydd Statudol (Cyfarwyddwr Gofal 
Cymdeithasol) yw’r swydd yn y Cyngor sydd â’r atebolrwydd terfynol ac anrhanadwy dros y 
maes gwaith hwn.  
 

9.15 Mae Adran 144 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn 
rhoi cyfrifoldeb ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i benodi Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Nid yw rôl y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam yn 
newid trefniadau awdurdod gweithredol nac yn newid pwy sy’n atebol am y gwasanaethau. 
Tri phrif atebolrwydd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol (Prif Swyddog Gofal 
Cymdeithasol) yw:  
 
• Bod yn gyfrifol am hyrwyddo gweithio mewn partneriaeth wrth gynllunio ar gyfer plant a 

phobl ifanc yn gorfforaethol ar draws adrannau'r awdurdod lleol ac ar draws yr 
awdurdod a’i bartneriaid;  

 
• Cynnig yr arweiniad sydd ei angen i sicrhau y rhoddir proffil uchel o fewn yr awdurdod 

lleol i gynllunio mewn partneriaeth a drwy hynny hyrwyddo newid strategol i blant a 
phobl ifanc; 
 

• Bod yn gyfrifol am sicrhau bod yr awdurdod lleol yn gweithredu Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.  

 
9.16 Mae’r cyfrifoldeb hwn yn ychwanegol at, ond yn annibynnol o unrhyw gyfrifoldeb 

gweithredol sydd gan y Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol (Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol) dros wasanaeth penodol neu grŵp o wasanaethau a allai fod yn gysylltiedig 
ag unrhyw aelod priodol o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth.  

 
9.17 Mae gan Brif Swyddog Gofal Cymdeithasol atebolrwydd ychwanegol ynghyd â’r 

swyddogaeth statudol:  
 
• Sicrhau bod gan y Cyngor ddulliau diogelu priodol i amddiffyn plant, pobl ifanc a phobl 

hŷn diamddiffyn. 
 

• Arwain a darparu uned ddiogelu sengl effeithiol i’r Cyngor ar gyfer gwasanaethau Plant 
ac Oedolion  Sicrhau ei bod yn datblygu ac yn darparu gwasanaethau’n effeithiol i 
ymgorffori safon uchel o arferion diogelu ar draws gwasanaethau’r Cyngor. 

Swyddog Diogelu Dynodedig  

9.18 Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru 2019 yn nodi bod rhaid i’r Awdurdod Lleol 
benodi unigolyn enwebedig yn yr awdurdod lleol sy'n gyfrifol am reoli a monitro honiadau 
diogelu mewn perthynas â gweithwyr gofal cymdeithasol taledig a di-dâl. Byddant yn rhoi 
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cyngor, gwybodaeth ac arweiniad i gyflogwyr a sefydliadau gwirfoddol ynghylch honiadau a 
phryderon diogelu mewn perthynas ag ymarferwyr / gwirfoddolwyr.
 

9.19 Pennaeth Gwasanaeth Diogelu a Sicrwydd Ansawdd yn y Gwasanaethau Plant 
sydd yn meddu ar y swydd hon.  

Unigolyn Diogelu Dynodedig  
 

9.20 Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru 2019 yn nodi bod rhaid i bob sefydliad gael 
Unigolyn Diogelu Dynodedig. Yr Unigolyn Diogelu Dynodedig yw’r unigolyn penodol yn y 
sefydliad sy’n gallu trafod pryderon diogelu. Dylid ymgynghori â’r unigolyn hwnnw, i drafod 
a ddylid codi pryder sy’n ymwneud â diogelu gyda’r Cyngor a bydd yn rheoli unrhyw gamau 
gweithredu y mae angen eu cymryd ar unwaith er mwyn sicrhau bod yr unigolyn sy’n 
wynebu perygl yn ddiogel rhag camdriniaeth.  
 

9.21 Mae angen i bob gwasanaeth yn y Cyngor enwebu “Unigolyn Diogelu Dynodedig” ar 
gyfer eu maes gwasanaeth. Gellir gweld rhestr lawn o Unigolion Diogelu Dynodedig ar 
SAM: Swyddogion Arweiniol Diogelu Corfforaethol   
 

9.22 Mae Unigolyn Diogelu Dynodedig yn gyfrifol am:  
 

• Weithredu fel ffynhonnell allweddol o gyngor a chefnogaeth i staff eraill y 
Gwasanaeth mewn perthynas ag unrhyw fater diogelu.  
 

• Gweithredu fel yr unigolyn penodol yn y maes gwasanaeth i drafod unrhyw bryderon 
diogelu a rheoli unrhyw gamau gweithredu y mae angen eu cymryd ar unwaith er 
mwyn sicrhau bod yr unigolyn sy’n wynebu risg yn ddiogel rhag camdriniaeth. 
 

• Uwchgyfeirio pryderon diogelu nad oes modd i’r Unigolyn Diogelu Dynodedig ddelio 
â nhw; 
 

• Codi ymwybyddiaeth am bolisi a chanllawiau corfforaethol y Cyngor ar Ddiogelu 
Plant ac Oedolion ynghyd â Gweithdrefnau Diogelu Cymru 2019 a’r Polisïau a 
Gweithdrefnau ar gyfer Diogelu Oedolion Diamddiffyn;  
 

• Sicrhau bod gweithdrefnau mewnol effeithiol ar waith i ymdrin â phryderon o fewn y 
Gwasanaeth drwy gydweithio’n agos gyda’r Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i 
gyflawni hyn;  
 

• Sicrhau bod y broses o gydymffurfio gyda’r polisi a’r canllawiau hyn yn cael ei fonitro 
drwy adrodd yn rheolaidd i’r Panel Diogelu Corfforaethol;  
 

• Mynd ar hyfforddiant perthnasol ar gyfer “Unigolion Diogelu Dynodedig”  
 

Pob Prif Swyddog / Pennaeth Gwasanaeth sy’n atebol i’r Prif Weithredwr yn 
uniongyrchol    
 

https://intranet.wrexham.gov.uk/corporate-safeguarding-lead-officers
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9.23 Bydd pob Prif Swyddog / Pennaeth Gwasanaeth sy’n atebol i’r Prif Weithredwr yn 
uniongyrchol – drwy eu Timau Rheoli – yn gyfrifol ar y cyd am sicrhau bod pob gofyniad 
statudol, mewn perthynas â diogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion, yn derbyn sylw 
dyledus. Mae hyn yn cynnwys ansawdd, cynnwys ac amlder yr hyfforddiant a ddarperir a 
chynnal cofnodion digonol o hyfforddiant staff.  
 

9.24 Rhaid i bob Prif Swyddog / Pennaeth Gwasanaeth sy’n atebol i’r Prif Weithredwr yn 
uniongyrchol sicrhau bod unrhyw weithiwr sydd angen gwiriad oherwydd natur ei swydd, yn 
cael eu gwirio’n briodol drwy’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a bod eu gweithwyr yn 
gwybod am y polisi a’r canllawiau diogelu plant ac oedolion ac yn cydymffurfio â hwy. 
Mae’n rhaid i bob Prif Swyddog / Pennaeth Gwasanaeth sy’n atebol i’r Prif Weithredwr yn 
uniongyrchol sefydlu trefniadau i sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda gofynion y polisi hwn 
a Pholisi Recriwtio Diogel y Cyngor. Mae’n rhaid i bob Prif Swyddog / Pennaeth 
Gwasanaeth sy’n atebol i’r Prif Weithredwr yn uniongyrchol sicrhau bod cofnodion yn cael 
eu cadw o ddyddiadau’r gwiriadau ac yn sicrhau bod gweithwyr yn gwneud trefniadau i 
adnewyddu’r gwiriad fel bo angen ac yn brydlon.  
 

9.25 Sicrhau bod pob gwasanaeth yn cydnabod pwysigrwydd diogelu, ac wrth gyflenwi ei 
wasanaethau, yn diogelu ac yn hyrwyddo lles plant ac oedolion diamddiffyn ar draws yr 
Awdurdod. 
 

Pob Rheolwr  
 

9.26 Mae pob Rheolwr yn gyfrifol am sicrhau bod y staff y maent yn gyfrifol amdanynt yn 
derbyn yr hyfforddiant y mae arnynt ei angen, yn gymesur â’u cyfrifoldebau. Bydd y Tîm 
Datblygu'r Gweithlu yn datblygu ac yn goruchwylio’r gwaith o weithredu Strategaeth 
Diogelu Datblygu'r Gweithlu a Chynllun Hyfforddi.   
 

9.27 Mae pob gweithiwr, gweithiwr asiantaeth a gwirfoddolwr yn gyfrifol am gyflawni ei 
ddyletswyddau mewn modd sy’n diogelu ac yn hyrwyddo lles plant ac oedolion.  Mae gofyn 
iddynt weithredu mewn modd sy’n eu diogelu yn erbyn honiadau ffug o gamdriniaeth cyn 
gynted â phosibl yn unol â’r polisi hwn. Mae’n rhaid iddynt dynnu sylw Unigolyn Diogelu 
Dynodedig eu Gwasanaeth at faterion o bryder yn ymwneud â diogelwch a lles plant ac 
oedolion.  Dylai gweithwyr, gweithwyr asiantaeth neu wirfoddolwyr nad ydynt yn teimlo y 
gallent godi unrhyw faterion a nodwyd gyda’u Hunigolyn Diogelu Dynodedig ddefnyddio 
Polisi Rhannu Pryderon y Cyngor, sydd ar gael ar fewnrwyd a gwefan allanol y Cyngor. 

 
 

Pob Gweithiwr, Gweithwyr Asiantaeth a Gwirfoddolwyr (gan gynnwys 
Llywodraethwyr Ysgolion)  
 

9.28 Mae pob gweithiwr, gweithiwr asiantaeth a phob gwirfoddolwr yn gyfrifol am 
gyflawni ei ddyletswyddau mewn modd sy’n diogelu ac yn hyrwyddo lles plant ac oedolion.  
Mae gofyn iddynt weithredu mewn modd sy’n eu diogelu yn erbyn honiadau ffug o gam-drin 
cyn gynted â phosibl yn unol â’r polisi hwn. Mae’n rhaid iddynt dynnu sylw Unigolyn Diogelu 

http://www.internal.wrexham.gov.uk/wordpress/?page_id=1377
http://www.internal.wrexham.gov.uk/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Whistleblowing-Policy-v1.2.doc
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Dynodedig eu Gwasanaeth at faterion o bryder yn ymwneud â diogelwch a lles Plant ac 
Oedolion. 
 

9.29 Mae pob gweithiwr, gweithiwr asiantaeth a gwirfoddolwyr (gan gynnwys 
Llywodraethwyr Ysgolion) yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn ymgymryd â hyfforddiant diogelu 
gorfodol.  

 

Contractwyr, Is-gontractwyr neu Sefydliadau Eraill a ariennir gan neu ar ran Cyngor 
Wrecsam   
 

9.30 Mae contractwyr, is-gontractwyr neu sefydliadau eraill sy’n cael eu hariannu gan 
neu ar ran y Cyngor yn gyfrifol am drefnu’r gwiriadau angenrheidiol drwy’r Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd ac am sicrhau bod eu staff yn cydymffurfio â threfniadau rheoleiddio a 
chytundebol sy’n ymwneud â diogelu plant ac oedolion.   
 

9.31 Mae angen i rai sefydliadau gynnal hunanasesiad blynyddol o drefniadau diogelu, 
ac i adrodd am ganlyniadau, fel rhan o drefniadau monitro contract hefyd. Disgwylir y bydd 
hyn yn gymwys i fwy o sefydliadau dros amser. Mae contractwyr hefyd yn gyfrifol am 
hysbysu rheolwyr perthnasol y Cyngor ynglŷn ag unrhyw bryderon a allai fod ganddynt ac i 
atgyfeirio materion amddiffyn.   

 

Swyddogaeth Aelodau Etholedig   
 

9.32 Mae gan bob Aelod o’r Cyngor swyddogaeth strategol mewn perthynas â Gofal 
Cymdeithasol ac mae angen iddynt fodloni eu hunain bod y Cyngor yn defnyddio ei 
gyfrifoldebau statudol ac yn arddangos arfer da pan fo modd.  
 

9.33 Oherwydd eu cyswllt gyda’r gymuned leol, mae gan Aelodau swyddogaeth bwysig 
i’w chwarae wrth ddiogelu plant ac oedolion diamddiffyn. 
 

 
9.34 Bydd Aelodau Etholedig yn cael y wybodaeth a ganlyn mewn perthynas â diogelu:  

 
• Bydd gan Aelodau’r Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lle rôl bwysig wrth 

graffu ar y wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr 
y Gwasanaethau Cymdeithasol.  Mae hefyd yn ddyletswydd ar Aelodau i sicrhau 
bod polisïau a gweithdrefnau corfforaethol effeithiol ar waith ac yn cael eu dilyn ar 
draws y sefydliad.  
 

• Bydd Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol (Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol statudol) yn adrodd am waith y Cyngor yn flynyddol ger bron yr 
Aelodau.  Bydd pob Aelod yn cael sicrwydd bod rhaglen waith glir ar waith a bod 
polisi a gweithdrefnau diogelu'r Cyngor yn rhai cadarn.  
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9.35 Bydd unrhyw wersi a ddysgwyd gan Adolygiadau Ymarfer Plant neu Oedolion hefyd 
yn cael eu nodi i Aelodau fel rhan o Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol.   
 

• Bydd Aelodau’r Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles yn cael gwybodaeth 
ynglŷn â gwaith y Cyngor drwy Adroddiad Blynyddol.  Bydd hyn yn rhoi cyfle i 
Aelodau graffu a herio Aelodau’r Uwch Dîm Rheoli.   Bydd sylwadau’r Pwyllgor 
Craffu’n llywio ac yn dylanwadu ar flaenoriaethau rhaglen waith yr Uwch Dimau 
Rheoli.  

 
• Mae’n ofynnol i bob Aelod fynd ar hyfforddiant ynglŷn â maes diogelu plant ac 

oedolion. Bydd cofrestr o’r rhai sy’n mynychu yn cael ei chadw ac adroddir am 
hyn fel rhan o’r trefniadau monitro perfformiad.  Bydd yr hyfforddiant yn codi 
ymwybyddiaeth ymysg Aelodau o’r polisi hwn a’r canllawiau hyn ac yn cynyddu 
eu dealltwriaeth am y gweithdrefnau diogelu sy’n bodoli yn y Cyngor.  

 
 

10. Gofynion ar gyfer Adrodd am Bryderon  
 

10.1 Dylai unrhyw aelod o staff sy’n pryderu am ddiogelwch unigolyn, neu am ymddygiad 
cydweithiwr tuag at blentyn neu oedolyn gysylltu â'r Unigolyn Diogelu Dynodedig yn y 
Gwasanaeth ar unwaith.  
 

10.2 Os nad yw’r Rheolwr Diogelu Dynodedig ar gael, yna dylid atgyfeirio’r mater at y 
Tîm Un Pwynt Mynediad.  Mae’n hollbwysig peidio ag oedi. Gweler y manylion cyswllt isod.  
 

10.3 Os oes gan unrhyw Aelod bryderon ynglŷn â diogelwch oedolyn neu blentyn, yna 
dylid cysylltu â’r canlynol ar unwaith: 
 

Mewn perthynas â phryderon am oedolyn:
 
Tîm Diogelu Oedolion 
Ffôn 01978 258086 (Oriau Swyddfa 9am - 5pm Dydd Llun – Dydd Iau a 9am - 4:30pm ar 
Ddydd Gwener)  
E-bost: AST@wrexham.gov.uk 
 

Mewn perthynas â phryderon am blentyn: 
 

Un Pwynt Mynediad - Plant 
Rhif Ffôn: 01978 292039 (Oriau Swyddfa 9am - 5pm Dydd Llun – Dydd Iau a 9am - 4:30pm 
ar Ddydd Gwener)  
E-bost: spoachildren@wrexham.gov.uk 
 

10.4 Dylid cysylltu â’r Tîm Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Tu Allan i Oriau Swyddfa 
ar 03450533116 os yw’r mater yn codi ar ôl 5.00pm ar ddydd Llun – ddydd Iau, ar ôl 
4.30pm ar ddydd Gwener neu ar benwythnosau a Gwyliau Banc.  
 

mailto:AST@wrexham.gov.uk
mailto:spoachildren@wrexham.gov.uk
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10.5 Rhaid cysylltu â'r Heddlu ar unwaith os oes plentyn neu oedolyn mewn perygl, neu 
bod amheuaeth o drosedd.   
 

10.6 Gellir gweld copi o’r ‘Weithdrefn Adrodd’ yn Atodiad 5.  
 

10.7 Os oes gan weithiwr neu Aelod bryderon nad yw’r broses angenrheidiol wedi cael ei 
dilyn mewn perthynas â riportio pryderon am ddiogelu, yna dylid rhoi gwybod am hyn cyn 
gynted â phosib.  Mae Polisi Rhannu Pryderon y Cyngor yn darparu ffordd ddiogel a 
chyfrinachol i godi’r pryderon hyn.  

 
 
 

11. Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol  
 

11.1 Ar lefel gorfforaethol, dirprwywyd y cyfrifoldeb am gynnal trosolwg o drefniadau 
diogelu plant ac oedolion i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth.    
 

11.2 Prif gyfrifoldebau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yw sicrhau bod trefniadau cadarn ar 
waith er mwyn diogelu plant ac oedolion yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a bod y 
trefniadau hynny’n cael eu monitro’n rheolaidd.   
 

11.3 Bydd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn gweithredu ar lefel Strategol er mwyn:   
 

• Sicrhau Aelodau Arweiniol perthnasol bod gweithdrefnau’r Cyngor yn gadarn o 
ran materion sy’n ymwneud â diogelu plant ac oedolion;  

• Dwyn gwaith rhyngadrannol yn y maes diogelu ynghyd a sicrhau bod cyfathrebu 
a chydweithredu effeithiol yn gorfforaethol;  

• Cefnogi swyddogaethau a dyletswyddau Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau 
Cymdeithasol y Cyngor;   

• Datrys unrhyw rwystrau posibl a allai atal cael gweithdrefnau effeithiol a 
llwyddiannus ar waith;   

• Nodi unrhyw fylchau mewn polisïau a chanllawiau corfforaethol a sicrhau eu bod 
yn derbyn sylw, gan weithio’n briodol gyda Bwrdd Rhanbarthol Diogelu Plant 
(BRhDP) a’r Bwrdd Rhanbarthol Diogelu Oedolion (BRhDO)   

• Sicrhau bod hyfforddiant priodol ar gael i swyddogion ac aelodau   
• Cael ac ystyried gwybodaeth ynglŷn â thueddiadau / patrymau mewn perthynas â 

honiadau o gam-drin proffesiynol, a datblygu cynlluniau gweithredu er mwyn 
ymateb petai’r angen yn codi;   

• Cael a herio gwybodaeth am berfformiad diogelu corfforaethol a’r cynnydd yn 
erbyn rhaglenni gwaith a gomisiynwyd   

• Ystyried a deall goblygiadau Adolygiadau Arferion Oedolion a Phlant ac 
adolygiadau adrannol a sicrhau bod y Cyngor yn ymateb yn effeithiol i 
argymhellion o fewn adolygiadau o’r fath;  

• Derbyn a chraffu Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a fydd yn cynnwys gwybodaeth am drefniadau rheoli perfformiad 
pob adran mewn perthynas â’u cyfrifoldebau diogelu 

• Cymeradwyo'r Polisi a’r Canllawiau ar gyfer Diogelu Corfforaethol yn y Cyngor. 
 

https://www.wrexham.gov.uk/service/whistleblowing-policy
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11.4 Mae gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth rôl allweddol i’w chwarae er mwyn sicrhau 
bod pob Adran yn ymgymryd â’u dyletswyddau yn unol â pholisi a chanllawiau Diogelu 
Corfforaethol y Cyngor. Mae’r grŵp hwn hefyd yn sicrhau bod gan bob Adran system reoli 
perfformiad ar waith i ddangos eu bod yn ymgymryd â’u swyddogaethau mewn modd sy’n 
diogelu plant ac oedolion.  
 

 

Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  
 

11.5 Bydd gan y Pwyllgor hwn swyddogaeth o graffu a herio gwaith a pherfformiad 
gweithgarwch Diogelu Plant ac Oedolion y Cyngor yn flynyddol.   
 

11.6 Mae Cynllun y Cyngor 2020-2023 yn nodi cyfeiriad strategol ar gyfer gwaith y 
Cyngor ac yn nodi blaenoriaethau a chamau gweithredu clir i ymateb i’r blaenoriaethau hyn.  
Caiff y Cynllun ei adolygu a’i ddiweddaru yn flynyddol a chaiff perfformiad yn erbyn y 
cynllun ei adrodd yn chwarterol.   
 

11.7 Un o’r blaenoriaethau yn y Cynllun yw ‘Diogelu'r rheiny sy’n Ddiamddiffyn’ a bydd y 
Cyngor yn cael ei fesur yn erbyn y flaenoriaeth hon.   

 
 

Adrodd, Monitro ac Adolygu 
 

11.8 Bydd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn cael adroddiad blynyddol sy’n amlygu 
gweithgarwch Diogelu Corfforaethol yn ystod y flwyddyn flaenorol a bydd diweddariadau 
mewn perthynas ag unrhyw gynlluniau gweithredu yn cael eu darparu hefyd.                                                                                                                       
 

11.9 Bydd y Polisi Diogelu hwn yn cael ei adolygu'n flynyddol neu’n fwy aml os yw’r 
ddeddfwriaeth yn newid neu wrth ystyried newidiadau mewn arferion gweithredu a allai 
ddeillio o achosion neu honiadau.  
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12. Atodiad Polisi Diogelu Corfforaethol 
 

Atodiad 1 - Cyd-destun Cyfreithiol a Dogfennau Perthnasol: 
 
Deddfwriaeth a Chanllawiau Cenedlaethol 
 

• Gweithdrefnau Diogelu Cymru 2019  
• Deddf Gofalwyr (Cyfle Cyfartal) 2004)  
• Deddf Plant 1989  
• Deddf Plant 2004  
• Deddf Cydraddoldeb 2010  
• Deddf Hawliau Dynol 1998  
• Canllawiau Taliadau Uniongyrchol 
• Gwerthfawrogi Pobl (2001) a Gwerthfawrogi Pobl Nawr (2009) 
• Deddf Galluedd Meddyliol 2005 
• Canllawiau Dyletswydd Panel y Sianel - Amddiffyn Pobl Ddiamddiffyn rhag cael eu tynnu 

mewn i fyd Terfysgaeth 
• Canllawiau Dyletswydd Atal 2019  
• Cadw Dysgwyr yn Ddiogel  
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
• Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 
• Deddf Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 
• Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 
• Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 - Canllawiau Statudol i Gymru a Lloegr 
• Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 
• Rhan 8 Cod Ymarfer am Swyddogaeth Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 

(Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol) 
• Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 
• Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 

 
 

Dogfennau a Chanllawiau Lleol 
• Polisi Rhannu Pryderon Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 2015 
• Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Pobl 
• Polisïau Gweithlu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  
• Ffurflen Adrodd Aml-asiantaeth Gwasanaethau Plant Gogledd Cymru 
• Ffurflen Adroddiad Diogelu Oedolion Gogledd Cymru 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Honiadau yn erbyn Gweithwyr, Gofalwyr a 

Gwirfoddolwyr sydd â Chyswllt â Phlant (Rhan 4 o’r Ffurflen Atgyfeirio) 
 
 

https://diogelu.cymru/index.html
https://www.dewis.cymru/the-law-affecting-carers
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents
http://www.internal.wrexham.gov.uk/wordpress/sam/departments/social-care/adult-social-care/direct-payments/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/contents
https://www.gov.uk/government/publications/channel-and-prevent-multi-agency-panel-pmap-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/channel-and-prevent-multi-agency-panel-pmap-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/prevent-duty-guidance/revised-prevent-duty-guidance-for-england-and-wales
https://llyw.cymru/cadw-dysgwyr-yn-ddiogel
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-sswb
https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/3/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/896033/July_2020_-_Statutory_Guidance_under_the_Modern_Slavery_Act_2015_v1.01.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/37/contents
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/part-8-code-of-practice-on-the-role-of-the-director-of-social-services-social-services-functions.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/part-8-code-of-practice-on-the-role-of-the-director-of-social-services-social-services-functions.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/contents/enacted
https://www.complantcymru.org.uk/confensiwn-y-cenhedloedd-unedig-ar-hawliaur-plentyn-testun-llawn/
http://www.internal.wrexham.gov.uk/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Whistleblowing-Policy-v1.2.doc
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/arweiniad-statudol
https://intranet.wrexham.gov.uk/sites/default/files/media-uploads/North-Wales-Childrens-Services-Multi-agency-Referral-Form.pdf
https://intranet.wrexham.gov.uk/sites/default/files/media-uploads/North-Wales-Adult-Safeguarding-Report-Form-V12.cleaned.pdf
https://intranet.wrexham.gov.uk/sites/default/files/media-uploads/PART-4-Referral-Form.doc
https://intranet.wrexham.gov.uk/sites/default/files/media-uploads/PART-4-Referral-Form.doc
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Atodiad 2 

Cod Ymddygiad Ac Arferion Gweithio Diogel 
 
COD YMDDYGIAD AC ARFERION GWEITHIO DIOGEL  
 
1.  Mae’r cod ymddygiad hwn yn ddatganiad ac yn ddisgrifiad o’r safonau ymarfer proffesiynol 
sy’n ofynnol gan holl staff y Cyngor wrth ymgymryd â’u dyletswyddau bob dydd.  
 
2.  Mae’r cod ymddygiad yn adlewyrchu arfer presennol a disgwylir i weithwyr nodi’r safonau 
canlynol fel y rhai maent yn anelu i’w hefelychu’n ddyddiol.  
 
3. Rhagwelir y bydd y cod ymddygiad hwn yn darparu gwell dealltwriaeth i Aelodau o 
ddefnydd y cyhoedd o wasanaethau’r Cyngor, yr hyn a ddisgwylir gan staff y Cyngor a’r modd y 
mae’r cyflogwr yn cefnogi ei staff i ymgymryd â gwaith yn effeithiol ac mewn modd sy’n parchu 
anghenion unigolion.    
 
4.  Dylai pob gweithiwr roi enghraifft dda o ran ymddygiad i sicrhau bod plant ac oedolion yn 
cael eu diogelu a’u hamddiffyn. Mae’r canllawiau a ganlyn yn rhoi enghreifftiau o arfer da y mae’n 
rhaid eu defnyddio, ynghyd â chodau ymddygiad penodol (e.e. Cod Ymddygiad CBSW) a allai fod 
yn berthnasol i rolau, gweithgareddau neu ddigwyddiadau penodol.   
 
5.  Dylech bob amser fod yn agored i’r cyhoedd eich craffu pan fyddwch yn gweithio gyda 
phlant ac oedolion a dylech osgoi sefyllfaoedd ble mae Aelodau, gweithiwr, gweithiwr asiantaeth, 
gwirfoddolwr neu ddarparwr gwasanaeth gyda phlentyn neu blant neu oedolion agored i niwed ar 
ei ben ei hun heb unrhyw un arall i’w arsylwi;  
 
6.  Dylech ddilyn y broses ofynnol ar gyfer rhoi gwybod am ddigwyddiadau e.e. digwyddiad o 
bwysigrwydd iechyd a diogelwch;  
 
7.  Mae gan blant ac oedolion hawl i breifatrwydd, cydraddoldeb, parch, urddas ac amgylchedd 
diogel a chadarnhaol;   
 
8.  Mae’n rhaid i Aelodau, gweithwyr, gweithwyr asiantaeth, gwirfoddolwyr a darparwyr 
gwasanaeth drwy gontract roi blaenoriaeth i les a diogelwch y plentyn neu’r oedolyn cyn pryderon 
am berfformiad.    
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9.  Os bydd plentyn neu oedolyn yn cyrraedd gweithgaredd neu wasanaeth yn dangos 
arwyddion neu symptomau sy’n achosi pryder i chi, mae’n rhaid i chi ymddwyn yn briodol a dilyn y 
gweithdrefnau a amlinellwyd yn y polisi;   
 
10.  Byddwch yn ymwybodol o’r angen i sicrhau arferion diogel wrth gwrdd â phlant ac oedolion.   
 
11.      Bydd unrhyw weithiwr sy’n destun honiad sy’n torri’r cod ymarfer hwn yn cael ei ymchwilio o 
dan y polisi a’r gweithdrefnau disgyblu a gall cosbau posib gynnwys diswyddo.  Gallai hefyd fod 
dyletswydd i atgyfeirio am ymchwiliad troseddol petai tystiolaeth o weithgarwch anghyfreithlon. 
 
12.  Byddwn yn rhoi’r gorau i ddefnyddio gweithwyr asiantaeth / gwirfoddolwyr sy’n destun 
honiad sy’n honni eu bod wedi torri’r cod ymarfer hwn ar unwaith yn dilyn ymchwiliad ac yna 
byddwn yn eu hatgyfeirio at eu cyflogwr.  Os oes tystiolaeth o weithgarwch anghyfreithlon, bydd y 
gweithiwr asiantaeth/gwirfoddolwr yn cael eu cyfeirio at yr awdurdodau perthnasol a gallai hyn 
olygu ymchwiliad troseddol. 
 
DYLECH   
 
1.  Weithio yn unol â’r polisi diogelu hwn. Os bydd gennych amheuaeth, cysylltwch â’r 
Unigolyn Diogelu Dynodedig yn eich Gwasanaeth.    
 
2.  Gweithio mewn amgylchedd agored (e.e. dylech osgoi sefyllfaoedd preifat neu rai na ellir 
eu harsylwi ac annog amgylchedd agored e.e. dim cyfrinachau);  
 
3.  Trin bob plentyn ac oedolyn yn deg gyda pharch ac urddas;   
 
4.  Rhoi lles bob plentyn ac oedolyn yn gyntaf;   
 
5.  Sicrhau pellter diogel a phriodol gyda chyfranogwyr (e.e. nid yw’n briodol cael perthynas 
agos gyda phlentyn neu oedolyn);   
 
6.  Creu perthynas gyfartal yn seiliedig ar ymddiriedaeth sy’n rhoi grym i’r plant a’r oedolion 
rannu yn y broses o wneud penderfyniadau;  
 
7.  Cael y wybodaeth fwyaf gyfredol am faterion hyfforddiant a diogelu;   
 
8.  Bod yn enghraifft wych – mae hyn yn cynnwys dim ysmygu, yfed alcohol na rhegi yng 
nghwmni plant ac oedolion;  
 
9.  Sicrhau bod offer ffotograffiaeth neu ffilmio yn cael ei ddefnyddio’n briodol a bod rhiant neu 
ofalwr y cyfranogwyr wedi rhoi eu caniatâd;   
 
10.  Cadw cofnod yn ysgrifenedig o unrhyw anaf a gafwyd, ynghyd ag unrhyw driniaeth a 
roddwyd yn unol â pholisi’r Cyngor;  
 
NI DDYLECH   
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1.  Gyffwrdd na chaniatáu cyffwrdd amhriodol mewn unrhyw ffordd, defnyddio grym nac iaith 
amhriodol na gwneud unrhyw sylwadau rhywiol awgrymog;   
 
2.  Gwneud i blentyn grio fel modd o’i r/rheoli, na defnyddio unrhyw dechnegau rheoli 
ymddygiad heb ei awdurdodi gan bolisïau a gweithdrefnau’r Cyngor;  
 
3.  Anwybyddu honiadau a wnaed gan blentyn neu oedolyn.  Dylid rhoi gwybod ar unwaith 
wrth y Gwasanaethau Cymdeithasol neu’r Heddlu am unrhyw honiad neu ddatgeliad o gam-drin 
gan blentyn neu oedolyn diamddiffyn.  
 
4.  Ymgymryd â thasgau o natur bersonol i blant neu oedolion y gallent eu gwneud dros eu 
hunain;  
 
5.  Gwahodd na chaniatáu i blentyn neu oedolyn ddod i’ch cartref ble byddant ar eu pen eu 
hunain gyda chi;   
 
6.  Mynd i ardaloedd wedi eu neilltuo’n benodol i’r rhyw arall;   
 
7.  Defnyddio’r rhyngrwyd, dyfais electronig neu ffôn i edrych ar luniau anweddus o blant neu 
dynnu lluniau o’r fath.  
 
 
 
 
 
  



 

 

22 

 

Atodiad 3   

 

Arwyddion a Dangosyddion Posib o Gamdriniaeth, Esgeulustod a Niwed Plentyn 
 
 

Atodiad 4   
 

Arwyddion a Dangosyddion Posib o Gamdriniaeth, Esgeulustod a Niwed Oedolyn 
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Atodiad 5 

 

Gweithdrefn Adrodd 
 
Cydnabyddiaeth ac Adrodd 
 
Gwyddom y gallai amheuon o gamdriniaeth fod ar sail ‘pryderon’ yn hytrach na ‘ffeithiau pendant’. 
Gall pryderon diogelu godi mewn sawl cyd-destun gwahanol, gan gynnwys pan maent eisoes yn 
hysbys i’r Gwasanaethau Cymdeithasol.  Gellir a dylid rhannu pryderon â’r Gwasanaethau Gofal 
Cymdeithasol drwy adroddiad, drwy ddefnyddio’r ffurflen atgyfeirio safonol sydd ar gael ar 
fewnrwyd Wrecsam.  
 
Er na fydd pryderon yn angenrheidiol yn sbarduno ymchwiliad, maent yn helpu i lunio darlun, 
ynghyd â phryderon gan ffynhonnell arall, a all nodi bod yr unigolyn yn dioddef o niwed neu 
esgeulustod.  
 
Mewn achosion o gyhuddiad neu amheuaeth o gam-drin gan weithiwr proffesiynol neu weithiwr 
unigol, dylai’r camau gael eu harwain gan Weithdrefnau Diogelu Cymru 2020 a Pholisi a 
Gweithdrefnau Disgyblu’r Cyngor a gweithdrefnau chwythu’r chwiban. 
 
Atgyfeirio 
 
Dylid atgyfeirio at y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol cyn gynted ag y daw problem, amheuaeth 
neu bryder ynglŷn â phlentyn neu oedolyn i’r amlwg, ac yn sicr o fewn 24 awr.  Tu allan i oriau 
swyddfa, dylid atgyfeirio drwy Dîm Dyletswydd Argyfwng y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol 
neu’r Heddlu. Dylai’r holl atgyfeiriadau dros y ffôn neu atgyfeiriadau wyneb yn wyneb gael eu 
cadarnhau’n ysgrifenedig o fewn dau ddiwrnod gwaith gan yr unigolyn sy’n codi’r pryder (yr 
atgyfeiriwr), yn ddelfrydol drwy ddefnyddio’r ffurflen atgyfeirio safonol.  Dylai’r swyddog cyswllt 
cyntaf/gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd sy’n derbyn yr atgyfeiriad gael cymaint o’r 
wybodaeth a ganlyn â phosib gan yr atgyfeiriwr:  
 
 
Er ei bod hi’n bwysig darparu’r wybodaeth isod, os oes angen gweithredu ar unwaith i amddiffyn y 
plentyn neu’r oedolyn mewn perygl, rhaid rhoi blaenoriaeth i hyn dros gasglu gwybodaeth. 
 
Dylai’r wybodaeth sydd ei hangen fod yn gymesur ac yn cynnwys: 

• Gwybodaeth sylfaenol am y plentyn / yr oedolyn a’u teulu; 
 

• Manylion am y pryder ynglŷn â’r perygl o niwed ac unrhyw gynlluniau mewn grym i 
ddarparu amddiffyn ar unwaith; 

 
• Gwybodaeth berthnasol gan yr asiantaeth sy’n darparu cipolwg i fywyd y plentyn sydd 

mewn perygl o niwed / oedolyn mewn perygl o niwed, eu teuluoedd/gofalwyr a’r 
amgylchedd. 
 

 

https://intranet.wrexham.gov.uk/sites/default/files/media-uploads/North-Wales-Childrens-Services-Multi-agency-Referral-Form.pdf
http://www.internal.wrexham.gov.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/Disciplinary-Policy-and-Procedure-.doc
http://www.internal.wrexham.gov.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/Disciplinary-Policy-and-Procedure-.doc
http://www.internal.wrexham.gov.uk/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/Whistleblowing-Policy-v1.2.doc
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Gwybodaeth i’w chynnwys wrth atgyfeirio plentyn mewn perygl: 
 
Gwybodaeth sylfaenol am yr asiantaeth 

• Enw llawn, unrhyw enwau eraill, dyddiad geni, cyfeiriad, unrhyw gyfeiriadau blaenorol; 
• Gwybodaeth am y bobl sydd â chyfrifoldeb rhieni, os yw’r atgyfeiriad yn ymwneud â 

phlentyn; 
• Enwau, dyddiad geni a gwybodaeth am bob aelod o’r cartref, gan gynnwys unrhyw blant 

eraill, a all fod mewn perygl o niwed yn y teulu a gan bobl eraill tu allan i’r cartref; 
• Ethnigrwydd, iaith gyntaf a chrefydd; 
• Unrhyw angen am ddehonglydd, arwyddwr neu unrhyw gymorth cyfathrebu arall; 
• Unrhyw anghenion ychwanegol eraill: 
• Gwybodaeth am bresenoldeb / diffyg presenoldeb mewn ysgol, canolfan ddydd, 

apwyntiadau ysbyty etc; 
• Asiantaethau y mae’r atgyfeiriwr yn gwybod amdanynt sy’n gweithio efo’r unigolyn, y teulu 

a’r gofalwyr;  
• A yw caniatâd wedi’i roi ar gyfer yr atgyfeiriad? 

Achos pryder 

• Natur y pryder: ydyn nhw’n cael eu niweidio neu mewn perygl o niwed? 
• Disgrifiad manwl o unrhyw anafiadau ac unrhyw honiadau er enghraifft o gamdriniaeth 

rywiol, eu ffynonellau, amseru a lleoliad; 
• A yw’r plentyn yn ddiogel ar hyn o bryd neu angen amddiffyn ar unwaith a’r camau 

gweithredu a gymerwyd hyd yn hyn; 
• Disgrifiad o’r plentyn/plant y mae pryder amdanynt; 
• Gwybodaeth am leoliad y cyflawnwr honedig ar hyn o bryd; 
• Lleoliad cyfredol yr unigolyn os oes perygl o niwed ar unwaith. 
• Effaith y digwyddiad a chyflwr emosiynol a chorfforol; 
• Perygl o’r un fath yn digwydd i unigolion a/neu eraill; 
• Unrhyw wybodaeth sy’n effeithio ar ddiogelwch y staff; 
• Pryder am ymarferydd. 

Gwybodaeth ar gael 

Y wybodaeth sydd gan yr ymarferydd / asiantaeth am: 

• Iechyd a lles y plentyn; 
• Gallu’r gofalwr i fodloni anghenion y plentyn; 
• Ffactorau economaidd-gymdeithasol a allai fod yn effeithio ar yr unigolyn, eu teulu a’u 

gofalwyr er enghraifft colli swydd; 
• Unrhyw ddigwyddiadau arwyddocaol / pwysig yn ddiweddar neu’n hanesyddol 
• Perthynas yr atgyfeiriwr a gwybodaeth am y plentyn neu’r oedolyn mewn perygl a’u rhieni / 

gofalwyr; 
• Gwybodaeth am asiantaethau / gweithwyr proffesiynol cyfredol neu flaenorol oedd yn 

gweithio â nhw; 
• Disgrifiad o’r plentyn a’r anaf. 
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Gwybodaeth i’w chynnwys wrth atgyfeirio oedolyn mewn perygl: 
 
Gwybodaeth sylfaenol 

• Enw llawn, unrhyw enwau eraill, dyddiad geni, cyfeiriad, unrhyw gyfeiriadau blaenorol; 
• Enwau, dyddiad geni a gwybodaeth am bob aelod o’r cartref, gan gynnwys unrhyw 

unigolion a all fod mewn perygl o niwed yn y teulu a gan bobl eraill tu allan i’r cartref; 
• Ethnigrwydd, iaith gyntaf a chrefydd; 
• Unrhyw angen am ddehonglydd, arwyddwr neu unrhyw gymorth cyfathrebu arall; 
• Unrhyw anghenion ychwanegol eraill: 
• Gwybodaeth am bresenoldeb / diffyg presenoldeb mewn canolfan ddydd, apwyntiadau 

ysbyty etc; 
• Asiantaethau y mae’r atgyfeiriwr yn gwybod amdanynt sy’n gweithio efo’r unigolyn, y teulu 

a’r gofalwyr;  
• A yw caniatâd wedi’i roi ar gyfer yr atgyfeiriad? 
• Ystyriaeth a rhagdybiaeth o Allu Meddyliol. 
• Dymuniadau a chanlyniad dymunol yr oedolyn mewn perygl 

Achos pryder 

• Manylion am y gamdriniaeth neu’r esgeulustod honedig; 
• Rhesymau i gredu bod yr oedolyn hwn mewn perygl; 
• Disgrifiad manwl o unrhyw anafiadau ac unrhyw honiadau, eu ffynonellau, pa bryd 

wnaethon nhw ddigwydd ac yn lle; 
• A yw’r oedolyn mewn perygl yn ddiogel ar hyn o bryd neu angen amddiffyn ar unwaith a’r 

camau gweithredu a gymerwyd hyd yn hyn; 
• Gwybodaeth am leoliad y cyflawnwr honedig ar hyn o bryd; 
• Lleoliad cyfredol yr oedolyn mewn perygl os oes perygl o niwed ar unwaith. 
• Effaith y digwyddiad a chyflwr emosiynol a chorfforol; 
• Perygl o’r un fath yn digwydd i ddefnyddiwr gwasanaeth a/neu eraill; 
• Unrhyw wybodaeth sy’n effeithio ar ddiogelwch y staff; 

Gwybodaeth ar gael 

• iechyd a lles yr unigolyn; 
• gallu’r gofalwr i fodloni anghenion yr oedolyn mewn perygl os yw’n ddibynnol ar ofalwyr; 
• unrhyw ddigwyddiadau arwyddocaol / pwysig yn ddiweddar neu’n hanesyddol; 
• Perthynas y sawl sy’n atgyfeirio a’i wybodaeth am yr oedolyn mewn perygl a’u gofalwyr / 

rhwydweithiau cefnogi; 
• Gwybodaeth am asiantaethau / gweithwyr proffesiynol cyfredol neu flaenorol oedd yn 

gweithio â nhw; 
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Cofiwch bod methu rhannu gwybodaeth yn gallu rhoi’r plentyn / oedolyn mewn perygl o niwed 
pellach ac mae’n nodwedd gyffredin o adolygiadau ymarfer plant ac oedolion. Er bod gwybodaeth 
ar ei phen ei hun yn ymddangos yn ddibwys, wrth ei rhoi ynghlwm â rhagor o wybodaeth gan 
ffynonellau eraill, gall ddod yn bwysig i ddiogelu’r plentyn / oedolyn mewn perygl. 
 

 
Cyfrifoldeb gweithwyr proffesiynol a gweithwyr unigol yw sicrhau bod eu pryderon ynglŷn ag 
amddiffyn plant ac oedolion yn cael eu hystyried o ddifri ac y gweithredir arnynt.  Mae bob 
gweithiwr proffesiynol a gweithiwr unigol yn gyfrifol am ei ran/rhan ei hun yn y broses amddiffyn ac 
os yw gweithiwr proffesiynol neu weithiwr unigol yn parhau i bryderu, dylent atgyfeirio eto i’r Un 
Pwynt Mynediad.  
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