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Fersiwn y ddogfen Awdur Dyddiad cyhoeddi 
 

Newidiadau a wnaethpwyd 
 

1 Michael Gedrim Ionawr 2019  
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Cyngor Sir Powys  
Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant Gwasanaeth Ysgolion 

 
1. Cyflwyniad 
 
Mae’r polisi hwn yn nodi cyfrifoldebau Gwasanaeth Ysgolion Cyngor Sir Powys o dan 
Ddeddf Addysg 2002 a Deddf Plant 2004 i sicrhau bod plant a phobl ifainc yn cael eu 
cadw’n ddiogel rhag niwed. Rhaid darllen y polisi hwn ar y cyd â’r canllawiau ategol 
perthnasol (yn enwedig “Cadw Dysgwyr yn Ddiogel” – Cylchlythyr 158/2015) a dogfennau 
ar CYSUR (Bwrdd Diogelu Plant Canolbarth a Gorllewin Cymru) a pholisïau perthnasol 
eraill Powys. 
 
Mae Powys yn ymrwymedig i lunio a gweithredu polisïau sy’n gadael i bob gweithiwr a 
gwirfoddolwr gyflawni ei gyfrifoldebau i ddiogelu plant a phobl ifainc rhag niwed a cham-
drin. Golyga hyn fod yr holl weithwyr mewn lleoliadau addysg a’r Gwasanaeth Ysgolion:  
 

• yn hyrwyddo lles y plant yn y gwaith y maent yn ei wneud; 

• yn dilyn gweithdrefnau i amddiffyn plant a phobl ifainc sydd mewn perygl o niwed difrifol 
gan adrodd am unrhyw bryderon yn y cyswllt hwnnw wrth yr awdurdodau priodol.  

 
Nod y polisi yw darparu arferion da, gan gynnig diogelu/amddiffyn priodol i blant a phobl 
ifainc a gadael i staff a gwirfoddolwyr ymateb mewn ffyrdd hyddysg a hyderus i faterion 
diogelu penodol. 
 
2. Diben 
 
Diben y polisi hwn yw hybu a diogelu lles y plant a phobl ifainc sy’n defnyddio neu’n derbyn 
gwasanaethau a ddarperir neu a gomisiynir gan Wasanaeth Ysgolion Powys a chefnogi’r 
Cyngor, ei staff a’i wirfoddolwyr wrth gyflawni eu cyfrifoldebau statudol.  
 
Mae gan weithwyr, gwirfoddolwyr, darparwyr gwasanaethau dan gontract ac oedolion sydd 
â chysylltiad â phlant a phobl ifainc gyfrifoldeb clir i hybu lles plant a phobl ifainc ac i gymryd 
camau pan fyddant yn amau neu’n gweld y gall plentyn neu berson ifanc fod yn dioddef 
niwed neu gam-drin sylweddol. 
 
“Lles y plentyn sydd bennaf” 
 
Mae’r polisi hwn yn dangos sut bydd Gwasanaeth Ysgolion Powys yn cyflawni ei 
rwymedigaethau cyfreithiol ac yn rhoi sicrwydd i aelodau o’r cyhoedd, defnyddwyr y 
gwasanaeth, gweithwyr, gwirfoddolwyr a’r rheini sy’n gweithio ar ran y Cyngor o fewn 
Addysg. 
 
3. Fframwaith Deddfwriaethol 
 
Mabwysiadodd Llywodraeth Cymru Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn fel y sail i’w holl waith dros blant a phobl ifainc yng Nghymru. Mae saith nod craidd 
wedi’u hadnabod a ddylai fod yn sail i bob gweithgaredd i blant a phobl ifainc. Myn y rhain y 
dylai pob plentyn a pherson ifanc: 
 
• gael dechrau da mewn bywyd; 
• cael amrywiaeth gynhwysfawr o gyfleoedd addysg a dysgu; 
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• profi’r iechyd gorau posibl a bod yn rhydd rhag cael ei gamdrin, ei fictimeiddio a’i 
ecsbloetio; 

• cael mynediad i weithgareddau chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliannol; 
• cael ei glywed, ei drin â pharch a dylid cydnabod ei hil a’i hunaniaeth ddiwylliannol; 
• bod â chartref diogel a chymuned sy’n cefnogi ei les corfforol ac emosiynol; 
• cael osgoi anfantais oherwydd tlodi.  
 
Gall Powys wneud cyfraniad sylweddol at sicrhau’r canlyniadau hyn i blant yn eu gofal. Mae 
dyletswydd ar sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau i blant (a ddiffinnir yn Neddf Plant 
1989 fel unrhyw un o dan 18 oed) i ddiogelu a hybu eu lles. Er eglurder, mae pob plentyn a 
pherson ifanc mewn darpariaeth addysgol a gynhelir ym Mhowys yn cael ei drin fel plentyn 
at ddibenion polisi a gweithdrefnau’r Gwasanaeth Ysgolion hyd at ddiwedd y flwyddyn 
academaidd pryd y bydd yn cyrraedd ei 18. Bydd partneriaid eraill megis Gwasanaethau 
Cymdeithasol a’r Heddlu yn ymdrin â’r rhai yn y chweched dosbarth sy’n 18 oed a throsodd 
fel oedolion. 
 
Diffinnir y cysyniad o ddiogelu a hybu lles plant yn Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd o 
dan Ddeddf Plant 2004 (Llywodraeth Cynulliad Cymru 2006) fel: 
 
• amddiffyn plant rhag cael eu cam-drin a’u hesgeuluso; 
• atal niwed i’w hiechyd neu eu datblygiad; a 
• sicrhau eu bod yn derbyn gofal diogel ac effeithiol er mwyn eu galluogi i gael y 

cyfleoedd bywyd gorau posibl. 
 
Mae Gweithio gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004 yn nodi sut dylai pob asiantaeth a 
gweithiwr proffesiynol weithio mewn partneriaeth i ddiogelu a hybu lles plant a’u hamddiffyn 
rhag niwed. Mae’r canllawiau’n cydnabod, er bod gan ddarparwyr gwasanaethau ysgol a 
hamdden a fwriedir i blant wahanol raddfeydd o ran cysylltiad â phlant a phobl ifainc, y 
dylent i gyd fod â gweithdrefnau yn eu lle sy’n gysylltiedig â gweithdrefnau Byrddau 
Rhanbarthol Diogelu Plant. 
 
Y canlynol yw’r prif ddarnau o ddeddfwriaeth a chanllawiau llywodraeth sydd fwyaf 
perthnasol i’r polisi hwn a’r gweithdrefnau a geir ynddo: 
 
• Deddf Plant 1989 
• Deddf Hawliau Dynol 1998 
• Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018 
• Deddf Troseddau Rhywiol 2003 
• Deddf Plant 2004 
• Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 
• Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004 
• Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
• Diogelu plant mewn addysg: ymdrin â honiadau o gam-drin yn erbyn athrawon a staff 

eraill 2014 (Cylchlythyr 009/2014) 
• Cadw Dysgwyr yn Ddiogel: Rôl Awdurdodau Lleol, Cyrff Llywodraethu a Pherchnogion 

Ysgolion Annibynnol o dan Ddeddf Addysg 2002 (Cylchlythyr 158/2015) 
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Cwmpas 
 
Mae’r polisi hwn yn cynnwys pob gweithiwr a gwirfoddolwr yng Ngwasanaeth Ysgolion a 
lleoliadau addysg Powys, gan gynnwys gwirfoddolwyr a darparwyr gwasanaethau dan 
gontract. Mae pob un sy’n gweithio gyda phlant neu bobl ifainc neu sy’n cael cysylltiad â 
nhw yn debygol o gael lefelau cyswllt amrywiol fel rhan o’i ddyletswyddau a chyfrifoldebau. 
Dylai pawb fod yn ymwybodol o ddangosyddion cam-drin ac esgeulustod posibl a bod yn 
glir ynglŷn â beth i’w wneud os oes ganddo bryderon. 
 
4. Polisi Amddiffyn Plant Powys ar gyfer Addysg 
 
Rhaid i ysgolion, lleoliadau cyn-ysgol a gwasanaethau cymorth a reolir yn ganolog fod â 
pholisïau a gweithdrefnau amddiffyn plant sy’n gydnaws â gweithdrefnau a chanllawiau lleol 
a chenedlaethol a chyfeirio at yr arferion hynny y mae Cyngor Sir Powys (CSP) yn eu 
hystyried yn ddiogel ac yn broffesiynol ym maes amddiffyn plant. 
 
Rôl yr Awdurdod Lleol (Addysg) 
 
Mae Adrannau 27 a 47 Deddf Plant 1989 yn gosod dyletswyddau ar Awdurdodau Addysg 
Lleol (AALlau) i gynorthwyo Gwasanaethau Cymdeithasol lleol sy’n gweithredu ar ran plant 
a phobl ifainc mewn angen neu sy’n dioddef neu’n debygol o ddioddef niwed sylweddol. 
 
Mae Adran 175 Deddf Addysg 2002 yn gofyn bod awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu 
ysgolion a gynhelir a sefydliadau addysg bellach yn gwneud trefniadau i sicrhau bod eu 
swyddogaethau’n cael eu cyflawni gyda golwg ar ddiogelu a hybu lles plant. 
 
Ar ben y ddyletswydd statudol hon, ceir cyfrifoldeb corfforaethol a bugeiliol sy’n cydnabod 
bod gan bob plentyn a pherson ifanc sydd angen defnyddio neu sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau a ddarperir gan Gyngor Sir Powys hawl sylfaenol i gael ei amddiffyn rhag 
niwed. 
  
Bwriad y polisi hwn yw: 
 
• ailddatgan y cyfrifoldebau hynny 
• sicrhau bod yr holl staff wrth weithio gyda neu ar ran plant a phobl ifainc ym Mhowys yn 

ymwybodol o’r angen i weithredu mewn modd cyson er mwyn gwella lles a diogelwch 
plant. 
  

Wrth weithredu’r polisi hwn, bydd yr Awdurdod Lleol (ALl) yn sicrhau bod yr Arweinydd 
Diogelu Dynodedig ar gyfer Addysg yn adrodd yn rheolaidd wrth y Bwrdd Diogelu 
Corfforaethol a Grŵp Gweithredu Lleol Powys Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin 
Cymru ar ran y Gwasanaeth Ysgolion am faterion sy’n gysylltiedig ag amddiffyn plant ym 
Mhowys. Mae’r ALl hefyd yn cymryd o ddifrif ei gyfrifoldebau i fynd i’r afael â materion o ran 
arferion, polisi a hyfforddiant wrth iddynt godi ac yn ymwneud â’r holl wasanaethau a 
sefydliadau addysgol a ddarperir gan Bowys. Bydd y Bwrdd Diogelu Corfforaethol yn mynd 
ati i gefnogi a hybu gwaith Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru. 
 
5. Y Polisi ar Waith 
 
Bydd gweithwyr Powys yn amddiffyn ac yn diogelu plant a phobl ifainc. Mae’r fframwaith 
hwn ar gyfer polisïau ac arferion o fewn Cyngor Sir Powys yn gofyn cysondeb o fewn 
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gwerthoedd datganedig ar gyfer yr holl waith gyda phlant a phobl ifainc. Felly, mae’r 
ddogfen hon yn darparu cyd-destun ar gyfer sefydlu arferion da ym mhob mater sy’n 
gysylltiedig ag amddiffyn a gofalu am blant. 
  
Mae’r ddogfen hon hefyd yn ceisio egluro i holl staff Cyngor Sir Powys eu cyfrifoldebau 
proffesiynol i sicrhau bod dyletswyddau statudol ac eraill yn cael eu cyflawni’n unol â’r holl 
ofynion a gweithdrefnau lleol a chenedlaethol. 
 
Y nodweddion hanfodol sy’n cefnogi hyn yw: 
 
• gallu lleisio’n ddiogel unrhyw bryderon drwy weithdrefn sefydledig: 
• bod gan bob gwasanaeth bolisi a gweithdrefnau Amddiffyn Plant sy’n unol â’r holl 

ganllawiau a deddfwriaeth i amddiffyn defnyddwyr a chefnogi gweithwyr; 
• yr ymdrinnir â phob adroddiad am niwed/cam-drin neu niwed/cam-drin posibl mewn 

modd difrifol ac effeithiol; 
• bod pob gwasanaeth yn sicrhau bod system gofnodi a monitro effeithlon yn ei lle; 
• bod gweithwyr, gwirfoddolwyr a chontractwyr yn derbyn cwrs cynefino/hyfforddiant 

priodol gan gynnwys hyfforddiant Amddiffyn Plant sylfaenol sy’n cael ei ddiweddaru yn 
ôl y gofyn; 

• bod gweithdrefnau recriwtio mwy diogel a chadarn yn eu lle sy’n adlewyrchu 
canllawiau’r Awdurdod Lleol a Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru. 
  

Gwerthoedd ar waith: 
 
• Mae gan blant hawl i gael eu trin â pharch ac urddas, yn yr un modd ag oedolion sy’n 

gweithio gyda nhw. 
• Cyfrifoldeb pob oedolyn yw amddiffyn plant rhag niwed. 
• Mae cyfrifoldeb gan bob oedolyn cyflogedig neu wirfoddol o fewn Addysg ynghyd â 

sefydliadau cysylltiedig i amddiffyn plant rhag niwed. 
• Dylai pob plentyn gael y cyfle i godi pryderon, mynegi ei farn a chyfrannu i a gwneud 

sylwadau ar benderfyniadau a wneir am ei fywyd, lle a phryd bynnag bo’n bosibl ac yn 
briodol. 

• Cyfleoedd cyfartal ac arferion gwrthwahaniaethol fydd wrth wraidd pob gwaith gyda 
phlant a phobl ifainc gan adlewyrchu amrywiaeth anghenion y cymunedau rydym yn eu 
gwasanaethu. 

• Rhaid i bawb sy’n gweithio gyda neu ar ran plant a phobl ifainc adlewyrchu a hybu 
gwerthoedd ‘Gweithio gyda’n Gilydd’ gyda rhieni, cydweithwyr ac asiantaethau eraill er 
mwyn creu amgylcheddau diogel ac amddiffyn plant rhag niwed. 

 
6. Polisïau, Gweithdrefnau ac Arferion 
 
Bydd pob sefydliad neu wasanaeth sy’n syrthio o fewn cyfrifoldebau’r Gwasanaeth Ysgolion 
o ran cysylltiad â phlant a phobl ifainc yn sicrhau bod staff dynodedig ar gael sy’n gymwys i 
ymateb i sefyllfaoedd a phryderon sy’n ymwneud ag amddiffyn plant. Argymhelliad gan y 
Cyngor yw bod dirprwy Uwch-berson Dynodedig (UBD) ar gyfer Amddiffyn Plant yn cael ei 
ddewis ym mhob sefydliad i fedru cyflenwi pan fydd yr UBD ar gyfer Amddiffyn Plant yn 
absennol. 
  
O fewn y sefydliadau a gwasanaethau hyn, bydd Gweithdrefn Amddiffyn Plant ysgrifenedig 
a fydd yn nodi gweithdrefnau, codau ymddygiad ac ymarfer penodol ac unrhyw wybodaeth 
arall sy’n gysylltiedig ag amddiffyn plant. Bydd y ddogfen hon yn adlewyrchu’r canllawiau a’r 
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cyngor a dderbyniwyd drwy ffynonellau cenedlaethol a lleol, yn enwedig Gweithdrefnau 
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (Ebrill 2008), Cadw Dysgwyr yn Ddiogel (Ionawr 2015), 
Arolygiaeth Gofal Cymru (ar gyfer lleoliadau cyn-ysgol) a pholisïau a gweithdrefnau 
cysylltiedig sydd wedi’u cytuno arnynt gan Fwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru. 
(Gweler y crynodeb o weithdrefnau diogelu ar dudalen 14 a’r Polisi Amddiffyn a Diogelu 
Plant Enghreifftiol ar gyfer lleoliadau addysg ar dudalen 18). 
 
O fewn y polisi hwn, dylai fod gweithdrefnau ar gyfer ymdrin â honiadau yn erbyn unrhyw 
oedolyn sy’n gweithio mewn unrhyw rôl yn y sefydliad neu wasanaeth hwnnw sy’n 
adlewyrchu Diogelu mewn Addysg: ymdrin â honiadau o gam-drin yn erbyn athrawon a staff 
eraill (Mai 2014). Rhaid i leoliadau cyn-ysgol fod â pholisi sy’n amlinellu’r ddyletswydd i 
adrodd am bryderon wrth Arolygiaeth Gofal Cymru. 
 
Mae gweithdrefn ‘chwythu’r chwiban’ yn ei lle ym Mhowys y gall staff ei defnyddio wrth godi 
pryderon ynglŷn ag arferion a materion eraill cysylltiedig â’u gwaith. Ceir canllawiau penodol 
ar gyfer ysgolion a gellir gweld y rhain yng Nghylchlythyr 36/2007 a geir yn Atodiad B.  
Mae’r Awdurdod hefyd wedi cynhyrchu Polisi Enghreifftiol Chwythu’r Chwiban ar gyfer 
Ysgolion. Rhaid i leoliadau cyn-ysgol (gyda’r eithriad o ganolfannau asesu cyn-ysgol yr 
Awdurdod Lleol) adrodd am unrhyw faterion diogelu o fewn eu lleoliad wrth Arolygiaeth 
Gofal Cymru. Cyfrifoldeb yr Unigolyn Cyfrifol ar gyfer y lleoliad yw hwn ac nid unrhyw 
weithiwr proffesiynol arall. 
 
Cofnodion a Chadw Cofnodion 
 
Mae cofnodion trefnus yn hanfodol mewn sefyllfaoedd lle yr amheuir neu y credir y gall 
plentyn fod mewn perygl o gael niwed neu’n debygol o fod mewn perygl o gael niwed. 
 
Bydd yn ofynnol i bob sefydliad a gwasanaeth gynnal cofnodion amddiffyn plant cywir a 
pherthnasol. Cedwir y cofnodion hyn mewn man diogel, ar wahân i bob cofnod arall sy’n 
ymwneud â’r plentyn. Yr UBD fydd yn cynnal ac yn mynd at y ‘Cofnodion Amddiffyn Plant’ 
hyn. 
 
Dylai fod gan y sefydliad neu’r gwasanaeth ddirprwy UBD a enwir ar gyfer amddiffyn plant a 
fydd yn cael mynd at gofnodion pan fydd angen.  
 
Yn ogystal â’r cofnodion a gedwir gan sefydliadau addysgol unigol, bydd y Gwasanaeth 
Ysgolion yn cadw cofnodion o honiadau amddiffyn plant a ddygir at eu sylw. Bydd hyn yn 
cynnwys pob honiad a wneir yn erbyn athrawon a staff eraill. Bydd y cofnodion hyn yn 
cynnwys e-byst, nodiadau wedi’u hysgrifennu â llaw ac unrhyw ddogfennau neu ohebiaeth 
arall. Cynhelir y rhain fel cofnod electronig a amddiffynnir gan gyfrinair a’u diogelu ar 
weinydd Cyngor Sir Powys. 
 
Cofnodi pryderon 
 
Os oes gan weithiwr, gwirfoddolwr, darparwr gwasanaeth dan gontract neu unrhyw berson 
arall bryderon am les neu ddiogelwch plentyn neu berson ifanc, neu bryderon am 
ymddygiad gweithiwr, gwirfoddolwr, darparwr gwasanaeth dan gontract neu unrhyw berson 
arall, mae’n hollbwysig cofnodi’r holl fanylion perthnasol p’un a yw’r pryderon yn cael eu 
rhannu ag asiantaethau eraill ai peidio. Rhaid cadw cofnod monitro (hyd yn oed os na wneir 
atgyfeiriad ar ôl hynny) sy’n nodi: 
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• Dyddiad ac amser y digwyddiad neu ddatgeliad; 
• Y partïon ynghlwm, gan gynnwys unrhyw dystion i’r digwyddiad; 
• Beth a ddywedwyd ac a wnaethpwyd a chan bwy; 
• Unrhyw gamau a gymerwyd gan oedolion i ymchwilio i’r mater; 
• Lle bo’n berthnasol, y rhesymau pam y penderfynwyd peidio ag atgyfeirio’r pryderon 

hynny at y gwasanaethau cymdeithasol; 
• Enw’r unigolyn yn adrodd am y pryder, enw a dynodiad yr unigolyn yr adroddwyd am y 

pryder wrtho, y dyddiad, amser a’i fanylion cyswllt. 
 
Dylai unrhyw ddehongliad neu gasgliad a dynnwyd o’r hyn a welwyd, a ddywedwyd neu a 
honnwyd gael ei gofnodi’n glir. Dylid llofnodi’r cofnod. 
 
Mae Cofnodion Amddiffyn Plant yn ddarostyngedig i’r trefniadau ar gyfer cynnal 
cyfrinachedd a storio yn y sefydliad hwnnw. Cedwir y cofnodion am gyfnod o 7 mlynedd fan 
leiaf ar ôl 18fed pen blwydd y plentyn. Gellir cael hyd i fwy o fanylion am gofnodion yng 
Nghylchlythyr 18/2006 a welir o dan Atodiad B. 
 
Bydd angen i bob sefydliad neu wasanaeth ym Mhowys gynnwys yn ei Bolisi Amddiffyn 
Plant weithdrefnau penodol ar gyfer rhannu gwybodaeth a throsglwyddo cofnodion sensitif 
fel bo angen (gweler Atodiad E). 
 
Bydd pob sefydliad neu wasanaeth yn cadw ac yn cynnal cofnodion sy’n rhoi manylion 
honiadau o gam-drin yn erbyn unrhyw aelod o staff sy’n gweithio iddo, boed yn gyflogedig 
neu’n wirfoddol, beth bynnag bo’r canlyniad. Mae gofynion clir ynglŷn â phryd mae’r 
wybodaeth hon i’w rhannu â sefydliadau cyfreithiol neu statudol megis Cyngor y Gweithlu 
Addysg, Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) ac Arolygiaeth Gofal Cymru. Rhaid 
ceisio cyngor a chanllawiau ar rannu’r wybodaeth benodol yma gan Adnoddau Dynol.  
 
Goruchwyliaeth 
 
Mae’r arferion gorau’n argymell goruchwyliaeth ddiogelu i staff sydd â rôl ddiogelu benodol 
ac ar ben hynny, cam gweithredu oedd hwn a argymhellwyd gan Adolygiad Ymarfer Plant 
Estynedig 2017 ym Mhowys. Mae pob lleoliad addysg yn gyfrifol am sicrhau bod yr Uwch-
berson Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant yn yr ysgol yn gallu darparu goruchwyliaeth i’r 
staff eraill yn yr ysgol. Gall y Swyddog Arweiniol Dynodedig ar gyfer Diogelu mewn Addysg 
ddarparu goruchwyliaeth i Uwch-bersonau Dynodedig ac i staff y Gwasanaeth Ysgolion fel 
bo angen, wrth ymateb i ddigwyddiadau penodol. Ar ben hynny, bydd y Swyddog 
Dynodedig yn trefnu a chydlynu goruchwyliaeth grŵp ar gyfer Uwch-bersonau Dynodedig 
ddwywaith ym mhob blwyddyn academaidd. 
 
7. Cod Ymddygiad 
 
Bydd pob oedolyn sy’n gweithio ym Mhowys, un ai mewn rôl gyflogedig neu wirfoddol, yn 
glynu wrth godau ymddygiad penodol a nodir yn glir ym mholisi pob sefydliad. Pwysleisir y 
disgwyliad yma mewn cysylltiad â’r cod ymddygiad ar ddechrau cyflogaeth neu gyfnod o 
gymorth gwirfoddol i bob unigolyn. 
 
Bwriedir codau ymddygiad o’r fath i ddiogelu llesiant plant a chynnig amddiffyniad i oedolion 
y cydnabyddir eu bod yn agored i niwed mewn rhai sefyllfaoedd. 
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8. Recriwtio, Dewis a Rheoli Staff 
 
Rhaid i’r rheini sy’n gyfrifol am gyflogi a dewis staff gymryd pob gofal i sicrhau y gweithredir 
gweithdrefnau fetio trylwyr. Rhaid cymryd gofal i sicrhau bod yr holl fanylion yn cael eu 
gwirio ac yr eir ar ôl pob geirda a’i wirio. Gellir cael rhagor o ganllawiau a chymorth drwy 
gysylltu â Gwasanaethau Cyflogaeth Powys (recruitment@powys.gov.uk)  
 
Bydd Gwasanaeth Ysgolion Cyngor Sir Powys a phob lleoliad addysgol yn gweithredu 
gweithdrefnau recriwtio diogel yn unol â chanllawiau rhanbarthol y Bwrdd Diogelu Plant ac 
fel a nodir yn Canllawiau Recriwtio Mwy Diogel Cyngor Sir Powys (Mehefin 2017). 
 
Mae’n ofynnol i reolwyr sicrhau bod staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl 
ifainc â gwiriadau GDG cyfredol sy’n cael eu diweddaru bob tair blynedd a chynnal cofnod o 
wiriadau GDG. 
  
Rhaid i bob sefydliad neu wasanaeth hefyd sicrhau bod yr holl staff sy’n gweithio gyda 
phlant yn cael mynediad i ddarpariaeth gynefino, hyfforddiant, goruchwyliaeth a chymorth 
priodol. 
 
9. Hyfforddiant 
 
Bydd angen i benaethiaid/athrawon mewn gofal, rheolwyr ac unigolion cyfrifol (mewn 
lleoliadau cyn-ysgol) sicrhau bod yr holl staff yn cael cyfle i dderbyn hyfforddiant sy’n 
berthnasol ac yn addas i’w rolau. Rhaid i’r holl staff dderbyn hyfforddiant amddiffyn plant 
sylfaenol yn ystod eu cyfnod cynefino mewn lleoliad addysgol. Rhaid i’r Uwch-berson 
Dynodedig ar gyfer Diogelu yn y lleoliad addysgol hefyd ddarparu cwrs gloywi sylfaenol ar 
ddiogelu bob blwyddyn i’r holl staff yn y sefydliad hwnnw. Rhaid i’r holl staff sy’n gweithio 
mewn ysgolion hefyd dderbyn hyfforddiant diogelu cynhwysfawr gorfodol, ar adeg a ystyrir 
yn angenrheidiol gan benaethiaid a rheolwyr ond o fewn cyfnod o dair blynedd fan leiaf i 
dderbyn yr hyfforddiant diwethaf o’r fath. 
 
Dylai athrawon dynodedig ac Uwch-aelodau Staff sy’n gyfrifol am Amddiffyn Plant fynychu 
Hyfforddiant Amddiffyn Plant i Uwch-bersonau Dynodedig a dylai hwn gael ei ddiweddaru’n 
rheolaidd. Dylai’r personau hyn dderbyn yr hyfforddiant diweddaraf o fewn tair blynedd i’w 
hyfforddiant diwethaf. Ar ben hynny, mae Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu 
Powys yn trefnu Fforymau Amddiffyn Plant amlasiantaeth yn flynyddol ac argymhellir bod 
Uwch-bersonau Dynodedig hefyd yn mynychu’r rhain.  
 
Yn ogystal â’r gofynion hyn, gall lleoliad addysgol, lle y nodir angen, hefyd drefnu 
hyfforddiant uwch neu hyfforddiant ychwanegol ar fater penodol, naill ai ar gyfer staff 
penodol neu’r holl staff.  
 
Dylai aelodau o gyrff llywodraethu ysgol (neu’r cyrff cyfatebol mewn lleoliadau cyn-ysgol ac 
Unedau Atgyfeirio Disgyblion) dderbyn hyfforddiant diogelu ac amddiffyn plant. Argymhellir 
bod hwn yn cael ei adnewyddu bob tair blynedd. Gall ysgolion benderfynu hyfforddi 
llywodraethwyr a’u staff gyda’i gilydd, ond argymhellir bod llywodraethwyr yn mynychu 
hyfforddiant penodol i lywodraethwyr sy’n dilyn y fframwaith y cytunir arno drwy Grŵp 
Diogelu mewn Addysg Llywodraeth Cymru. 
 
I staff y Gwasanaeth Ysgolion, hyfforddiant diogelu ac amddiffyn plant yw un o ofynion 
cynefino. Lle mae staff y Gwasanaeth Ysgolion yn gweithio’n uniongyrchol gyda phlant 

mailto:recruitment@powys.gov.uk
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mewn ysgolion, dylent dderbyn hyfforddiant diogelu priodol ar lefel sy’n gymesur â 
hyfforddiant diogelu gorfodol a ddarperir mewn lleoliadau addysgol. Dylai hwn gael ei 
adnewyddu ar adeg a ystyrir yn angenrheidiol gan reolwyr ond o fewn tair blynedd fan leiaf i 
dderbyn yr hyfforddiant diwethaf o’r fath. Dylai uwch-swyddogion yn y Gwasanaeth 
Ysgolion ymgymryd â hyfforddiant diogelu sy’n briodol i’w rôl a’u dyletswyddau ar lefel i’w 
phennu’n unigol. Dylai’r hyfforddiant hwn gael ei adnewyddu o fewn tair blynedd fan leiaf. 
Rhaid i’r Swyddog Arweiniol Dynodedig ar gyfer Diogelu mewn Addysg yn y Gwasanaeth 
Ysgolion dderbyn hyfforddiant i’w alluogi i gyflawni’r rôl yn effeithiol. 
  
Dylai pob lleoliad addysgol a phartneriaid sy’n gweithio gyda phlant ym Mhowys gadw 
cofnodion o hyfforddiant a chynnal archwiliadau rheolaidd i sicrhau bod yr holl hyfforddiant i 
staff ar ddiogelu/amddiffyn plant yn cael ei gadw’n gyfredol. Bydd gofyn bod sefydliadau 
addysgol ac asiantaethau partner yn darparu gwybodaeth am hyfforddiant staff i’r 
Awdurdod Lleol a’r Bwrdd Diogelu Plant ar gais. 
 
10. Addysg Heblaw yn yr Ysgol 
 
Mae gan y Gwasanaeth Ysgolion gyfrifoldeb am ddisgyblion sy’n Derbyn Addysg Heblaw yn 
yr Ysgol (y cyfeirir atynt yn aml fel EOTAS). Nid yw plant sy’n dewis derbyn addysg yn y 
cartref yn rhan o’r garfan hon: cofrestrir disgyblion EOTAS i fynychu darpariaeth ysgolion 
prif ffrwd ac maent yn dod yn rhan o EOTAS oherwydd y cofrestru yma mewn darpariaeth a 
gynhelir. Gall plant a phobl ifainc fod o’r garfan hon oherwydd – fel rhan o’u cwricwlwm 
ysgol – maent yn mynychu darpariaeth addysgol a gymeradwyir oddi ar y safle. Bydd hon 
wedi’i threfnu gan yr ysgol gyda chaniatâd rhieni neu warcheidwaid y plentyn neu berson 
ifanc. Mae gan yr ysgol gyfrifoldeb diogelu am y plentyn neu berson ifanc ac, wrth drefnu’r 
ddarpariaeth, dylai sicrhau bod gan y ddarpariaeth oddi ar y safle bolisïau, gweithdrefnau 
ac arferion priodol o ran amddiffyn a diogelu plant. Dylai hefyd sicrhau bod y gweithdrefnau 
hynny’n cynnwys adrodd yn ôl am unrhyw bryderon wrth yr ysgol. Dylai’r ysgol hefyd gofio 
bod ganddi gyfrifoldeb parhaus i fonitro’r plentyn neu berson ifanc tra bydd yn mynychu’r 
ddarpariaeth oddi ar y safle gan gynnwys mynd ati i wirio ei fod yn bresennol ar y 
diwrnodau pryd y bydd yn mynychu’r ddarpariaeth.  
 
Bydd plant neu bobl ifainc eraill yn mynychu darpariaeth EOTAS drwy’r Uned Atgyfeirio 
Disgyblion (UAD) naill ai drwy: 
 

• Fynychu’r UAD yn llawn-amser; 

• Mynychu’r UAD yn rhan-amser 

• Mynychu darpariaeth oddi ar y safle (fel ar gyfer ysgolion a gynhelir); 

• Darparu Tiwtora yn y Cartref am resymau Meddygol. 
 
Os yn mynychu’r UAD yn llawn- neu’n rhan-amser, mae’r polisi diogelu hwn yn gymwys fel 
y byddai mewn ysgol, yn yr ysgol neu’r UAD fel ei gilydd.  
 
Pan ddefnyddir darpariaeth oddi ar y safle fel rhan o becyn yr UAD, mae’r cyfrifoldebau 
diogelu fel a amlinellir uchod yn yr adran hon yn berthnasol. 
 
Lle mae plentyn yn derbyn Tiwtora yn y Cartref am resymau meddygol, fe’i 
comisiynir/darperir gan yr UAD. Bydd Tîm Arweinyddiaeth yr UAD yn gwneud asesiad risg 
wrth gynllunio unrhyw Diwtora yn y Cartref am resymau meddygol er mwyn sicrhau bod y 
plentyn neu berson ifanc a’r aelod o staff sy’n tiwtora (lle nad tiwtora ar-lein yw’r 
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ddarpariaeth dan sylw) yn cael eu diogelu’n briodol. Bydd yr holl staff sy’n darparu Tiwtora 
yn y Cartref am resymau meddygol yn cael eu recriwtio’n unol ag arferion recriwtio diogel. 
 
11. Cyfleusterau Cymunedol yn yr un Lle 
 
Mae nifer o ysgolion yn cael eu lleoli yn yr un lle â chyfleusterau cymunedol megis: 
 
• Cyfleusterau chwaraeon a hamdden; 
• Llyfrgelloedd; 
• Neuaddau cymunedol. 
 
Lle mae cydleoli’n digwydd, dylai’r ysgol sicrhau bod ei pholisi, gweithdrefnau ac arferion 
diogelu wedi rhoi digon o ystyriaeth i’r sefyllfa yma a’r materion diogelu ychwanegol y gall 
fod ynghlwm. 
 
12. Honiadau yn erbyn oedolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifainc 
 
Mae’n hanfodol yr ymdrinnir â honiadau o gam-drin yn deg, yn gyflym ac yn gyson, gan 
ddarparu amddiffyniad effeithiol i’r plentyn wrth gefnogi’r person y gwneir yr honiad yn ei 
erbyn. Mae Cylchlythyr cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru 009/2014, ‘Diogelu mewn Addysg: 
ymdrin â honiadau o gam-drin yn erbyn athrawon a staff eraill’ yn nodi cyngor penodol i’w 
ddilyn lle gwneir honiad amddiffyn plant yn erbyn aelod o staff mewn ysgol. Bydd 
ymholiadau amddiffyn plant yn cael blaenoriaeth dros ymchwiliadau disgyblaethol. 
  
Pan fydd aelod o staff addysg yn tystio i, neu’n derbyn, honiad o gam-drin proffesiynol yn 
erbyn oedolyn arall sy’n gweithio gyda phlant/pobl ifainc (gallai hyn gynnwys staff, 
gwirfoddolwyr, llywodraethwyr, gweithwyr achlysurol neu gontractwyr a’r staff hynny nad 
ydynt ar safle’r ysgol ond sy’n dod i gysylltiad â phlant/pobl ifainc, h.y. y rheini sy’n cludo 
plant/pobl ifainc yn ôl ac ymlaen i’r ysgol, hebryngwyr croesfannau ysgol ac yn y blaen) 
mae’n rhaid iddo: 
 
Adrodd am y mater ar unwaith wrth y Pennaeth (oni bai mai yn erbyn y Pennaeth y mae’r 
honiad, lle bydd rhaid hysbysu Cadeirydd y Llywodraethwyr) y mae’n rhaid iddo yntau 
wedyn: 
 
• gael manylion yr honiad yn ysgrifenedig, wedi’u llofnodi a’u dyddio; 
• cadw cofnod o ddyddiadau, amserau, lleoliad ac enwau’r tystion posibl; 
• peidio ag ymchwilio i’r honiad na chyfweld â disgyblion, na thrafod yr honiad â’r aelod o 

staff ond yn hytrach ystyried a yw’r honiad yn gofyn ymchwiliad pellach; 
• rhoi gwybod i Gadeirydd y Llywodraethwyr; 
• cysylltu â’r Swyddog Arweiniol Dynodedig ar gyfer Diogelu mewn Addysg a fydd yn rhoi 

ystyriaeth frys i benderfynu a oes digon o sylwedd ai peidio i’r honiad i gyfiawnhau 
ymchwiliad. Y canlyniad ar yr adeg yma fydd naill ai: 
  
i.  nad oes sail i’r honiad 
ii.  gweithdrefnau disgyblu mewnol 
iii.  atgyfeiriad o dan y gweithdrefnau Amddiffyn Plant 

 
Os bydd yr achos yn cael ei atgyfeirio o dan y Gweithdrefnau Amddiffyn Plant, bydd y 
canllawiau yn ‘Gweithio gyda’n Gilydd’ a Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan yn 
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sail i’r ymchwiliad. Mae’r rhain yn argymell y dylid cynnal cyfarfod strategaeth i gynllunio’r 
ymchwiliad ac unrhyw gamau gweithredu ar ôl hynny. 
 
Dylid hefyd dderbyn cyngor gan y Swyddog Arweiniol Dynodedig ar gyfer Diogelu mewn 
Addysg ac – yn achos ysgolion – Partner Busnes Adnoddau Dynol ynglŷn â’r camau nesaf, 
gan gynnwys rhoi ystyriaeth i gyfyngiadau gweithio. Cyfrifoldeb y Pennaeth yn unig (neu 
Gadeirydd y Llywodraethwyr mewn cysylltiad â honiadau yn erbyn y Pennaeth) yw’r 
penderfyniad i osod cyfyngiadau gweithio hyd at ac yn cynnwys gwaharddiad. Dylai ystyried 
unrhyw gyngor a roddir yn y cyswllt hwn, ond rhaid iddo wneud ei benderfyniad ei hun yn 
annibynnol. Ni ddylai penderfyniad i osod cyfyngiadau gweithio, hyd at ac yn cynnwys 
gwaharddiad, fod yn ymateb greddfol di-feddwl i honiad a rhaid i unrhyw gyfyngiadau a 
osodir fod ar y lefel angenrheidiol leiaf i ddiogelu plant a pharchu hawliau cyflogaeth ac 
eraill yr unigolyn y mae’r honiad wedi’i wneud yn ei erbyn. Mewn achosion lle mae 
gwaharddiad yn cael ei ystyried, argymhellir defnyddio Rhestr Gyfeirio’r Awdurdod Lleol ar 
gyfer gwaharddiadau. 
 
Rhaid ymdrin â rhannu gwybodaeth am honiad yn sensitif a’i gyfyngu i’r rheini sydd ag 
angen gwybod er mwyn diogelu plant. 
 
Rhaid peidio â rhannu gwybodaeth am y plentyn neu’r teulu â’r unigolyn y mae’r 
honiad wedi’i wneud yn ei erbyn neu unrhyw un sy’n ei gynrychioli. 
 
Y Cyrff Llywodraethu sy’n gyfrifol am faterion disgyblu staff ym mhob ysgol a gynhelir. Mae 
cylchlythyr cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru 002/2013 ‘Gweithdrefnau Disgyblu a Diswyddo 
ar gyfer Staff Ysgol’ yn nodi cyngor penodol i’w ddilyn lle mae honiad amddiffyn plant yn 
cael ei wneud yn erbyn aelod o staff. 
  
Mewn cysylltiad â lleoliadau cyn-ysgol, mae Cyngor Sir Powys ar hyn o bryd yn cyllido, ac 
felly â chyfrifoldebau dros, bedwar math o leoliad cyn-ysgol: 
 
A. Lleoliadau cyn-ysgol ar safleoedd ysgolion cynradd sy’n gysylltiedig â’r ysgol; 
B. Lleoliadau cyn-ysgol ar safleoedd ysgolion cynradd sydd ar wahân i’r ysgol; 
C. Lleoliadau cyn-ysgol a leolir i ffwrdd o a heb fod yn gysylltiedig ag ysgol gynradd; 
D. Canolfannau arbenigol cyn-ysgol yr Awdurdod Lleol ar safleoedd ysgolion cynradd; 
Mewn cysylltiad ag A, B ac C, rhaid i’r lleoliadau hyn adrodd am unrhyw bryderon diogelu 
am aelod o staff wrth Arolygiaeth Gofal Cymru. 
 
Argymhellir bod y gweithdrefnau a amlinellir uchod yn cael eu dilyn gan yr holl leoliadau 
cyn-ysgol, yn ogystal â’r rheidrwydd i adrodd wrth Arolygiaeth Gofal Cymru. 
 
O ran A, rhaid dilyn y gweithdrefnau fel y maent yn berthnasol i ysgolion gan fod y staff yn 
dod o dan gylch gwaith yr ysgol. Yn y cyd-destun hwn, mae staff lleoliadau cyn-ysgol yn 
debygol o fod â rolau ychwanegol yn yr ysgol. 
 
O ran B, rhaid dilyn y gweithdrefnau fel y maent yn berthnasol i ysgolion oherwydd os yw’r 
lleoliad cyn-ysgol yn yr un lle â’r ysgol mae’n debygol o olygu bod yr oedolyn dan sylw fan 
leiaf yn fygythiad damcaniaethol i’r plant yn yr ysgol. 
 
O ran C, argymhellir dilyn y gweithdrefnau fel y maent yn berthnasol i ysgolion fel enghraifft 
o’r arferion gorau. 
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O ran D, rhaid dilyn y gweithdrefnau fel y maent yn berthnasol i ysgolion. Cyflogir y staff yn 
uniongyrchol gan yr Awdurdod Lleol, ond o ddydd i ddydd fe’u rheolir yn weithredol gan 
Bennaeth yr ysgol. Rhaid i benderfyniadau am yr honiadau felly gael eu gwneud ar y cyd 
gan y Pennaeth a’r Rheolwr Anghenion Dysgu Ychwanegol: Dysgwyr Agored i Niwed 
gydag Arbenigaeth mewn ADY/AAA (neu Swyddog arall yn y Gwasanaeth Ysgolion sy’n 
rheolwr llinell i’r Rheolwr Anghenion Dysgu Ychwanegol: Dysgwyr sy’n Agored i Niwed 
gydag Arbenigaeth mewn ADY/AAA). 
 
O ran A, B a D, ceisir cyngor gan y Partner Busnes Adnoddau Dynol sy’n gysylltiedig â’r 
ysgol, a chymryd bod yr ysgol mewn Cytundeb Lefel Gwasanaeth â’r Awdurdod. Os nad 
yw’r aelod o staff ond yn gysylltiedig â’r lleoliad cyn-ysgol ac nad yw’n ymddangos yng 
ngweithlu’r ysgol, ni fydd y Partner Busnes Adnoddau Dynol yn cael cynnig cyngor. Lle nad 
oes Cytundeb Lefel Gwasanaeth yn ei le, neu, mewn cysylltiad ag C, ceisir cyngor priodol 
gan yr Arweinydd Diogelu Dynodedig ar gyfer Addysg. Mewn perthynas â’r holl leoliadau 
cyn-ysgol, bydd angen cyngor hefyd gan y darparwr adnoddau dynol i’r lleoliad cyn-ysgol. 
 
Cysylltiadau â Pholisïau, Deddfwriaeth a Chanllawiau eraill 
 
Rhaid darllen ac ystyried y polisi hwn o fewn cyd-destun polisïau eraill sy’n ymwneud â 
gwaith gyda phlant a phobl ifainc. Bydd yn rhaid i staff fod yn ymwybodol o ac ystyried sut y 
gall ac y mae materion eraill megis camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, bwlio, cam-drin 
domestig a materion iechyd meddwl yn dylanwadu ar sefyllfaoedd amddiffyn plant. 
 
13. Gweithdrefnau sy’n Gysylltiedig â Marwolaethau Annisgwyl mewn Plentyndod 
(PRUDiC) 
 
Ceir protocol y cytunwyd arno’n genedlaethol ar gyfer achosion PRUDiC y dylid ei ddarllen 
ar y cyd â’r polisi hwn. 
 
Mae fframwaith PRUDiC yn amlinellu ymateb amlasiantaeth i achosion o farwolaethau 
annisgwyl mewn plentyndod. Mae hwn yn cynnwys cyfarfod amlasiantaeth cychwynnol o 
fewn 48 awr i’r digwyddiad gael ei hysbysu lle mae’n rhaid i Addysg gael ei chynrychioli. Er 
mwyn ymateb yn briodol ac yn effeithiol a hefyd bod yn sensitif i’r sefyllfa, dim ond y 
Swyddog Arweiniol Dynodedig ar gyfer Diogelu mewn Addysg (neu, yn achos absenoldeb, 
rheolwr llinell uniongyrchol) fydd yn mynychu pob cyfarfod o’r fath ac ni fydd angen i staff o 
leoliadau ysgol fod yn bresennol. Bydd y Swyddog Arweiniol Dynodedig ar gyfer Diogelu 
mewn Addysg yn ymgysylltu â chydweithwyr o’r lleoliad addysgol ac o’r Gwasanaeth 
Ysgolion i gasglu’r wybodaeth gefndir angenrheidiol cyn y cyfarfod.  
 
Yna dylai’r lleoliad addysgol gymryd rhan yn uniongyrchol ym mhob cyfnod o’r broses 
PRUDiC ar ôl hynny. 
  
14. Crynodeb o Weithdrefnau Diogelu i’r holl staff 
 
Crynodeb o Anghenion Diogelu 
 
Dylai pawb sy’n gweithio gyda phlant neu sy’n dod i gysylltiad â nhw: 
• bob amser fod yn ystyriol o les a diogelwch plant a phobl ifainc; 
• gallu adnabod, a gwybod sut i weithredu yn sgil, bryderon bod, neu gall fod, iechyd neu 

ddatblygiad plentyn neu berson ifanc yn cael ei amharu arno ac yn enwedig pan fydd 
yn dioddef neu mewn perygl o ddioddef niwed sylweddol; 
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• bod yn effro i arwyddion cam-drin ac esgeulustod a gwybod y weithdrefn gytunedig ar 
gyfer adrodd am bryderon neu amheuon; 

• gwybod, o fod yn ymwybodol o neu fod â phryderon am les neu ddiogelwch plentyn neu 
berson ifanc, â phwy i rannu’r pryderon hynny fel y gall gael ei atgyfeirio fel bo angen; 

• rhannu’r pryder sydd wedi’i adnabod yn ddi-oed â’r Uwch-berson Dynodedig/Dirprwy 
Uwch-berson Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant. Os nad yw’r person allweddol ar 
gael, peidiwch ag aros tan y tro nesaf y byddwch yn ei weld – cysylltwch â Llinell 
Uniongyrchol Powys o fewn Gwasanaethau Cymdeithasol a rhannu’ch pryderon. 

 
Dylai pob gwasanaeth addysg: 
• benodi Uwch-berson Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant sydd wedi derbyn hyfforddiant 

priodol, fel y person sydd â chyfrifoldeb am gydlynu camau gweithredu lle mae 
pryderon ynglŷn â diogelu/amddiffyn plant yn codi ac am roi cyngor (argymhellir hefyd 
fod dirprwy Uwch-berson Dynodedig yn cael ei enwi i weithredu os bydd y person 
arweiniol yn absennol); 

• bod â pholisïau a gweithdrefnau amddiffyn plant yn eu lle sy’n unol â’r canllawiau hyn 
ac mewn cysylltiad â Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru; a 

• gweithredu gweithdrefnau recriwtio mwy diogel a rheoli, cynefino a hyfforddiant i staff a 
gwirfoddolwyr i sicrhau mai lles plant a phobl ifainc bob amser yw’r ystyriaeth bennaf. 

  
Dylai pob gweithiwr, gwirfoddolwr, darparwr gwasanaeth dan gontract, neu unrhyw berson 
arall fod yn wyliadwrus lle ceir arwyddion o gam-drin corfforol, rhywiol neu emosiynol neu 
esgeulustod. Dylai yn yr un modd fod yn ymwybodol o’r gofynion statudol mewn cysylltiad 
ag adrodd am ddatgelu neu ddarganfod cam-drin neu esgeulustod a’r weithdrefn at wneud 
hynny (gweler Atodiad C am ddiffiniadau o gam-drin plant ac esgeulustod). Dylai unrhyw 
wybodaeth berthnasol gael ei throsglwyddo i’r Uwch-berson Dynodedig. Bydd yr Uwch-
berson Dynodedig yn cynorthwyo wrth roi cyngor ac wrth gydlynu atgyfeirio’n ddi-oed 
achosion o gam-drin a amheuir a honiadau. Bydd yr Uwch-berson Dynodedig yn cydlynu’r 
ymateb. Bydd yr atgyfeiriwr yn parhau ynghlwm â’r prosesau a fydd yn dilyn a chaiff unrhyw 
weithiwr, gwirfoddolwr, darparwr gwasanaeth dan gontract neu unrhyw berson arall wneud 
atgyfeiriad at Linell Uniongyrchol Powys os yw’n credu bod plentyn neu berson ifanc ‘mewn 
perygl’. 
 
NID CYFRIFOLDEB UNRHYW WEITHIWR NEU WIRFODDOLWR GYDA GWASANAETH 
YSGOLION CYNGOR SIR POWYS, DARPARWR GWASANAETH DAN GONTRACT 
NAC UNRHYW OEDOLYN ARALL YW PENDERFYNU A YW CAM-DRIN WEDI 
DIGWYDD NEU’N DIGWYDD GO IAWN. 
(Yr unig wasanaethau sy’n gallu ymchwilio yw’r Heddlu a Gwasanaethau Cymdeithasol) 
 
FODD BYNNAG: 
CYFRIFOLDEB Y GWEITHIWR, GWIRFODDOLWR, DARPARWR GWASANAETH DAN 
GONTRACT NEU OEDOLYN ARALL YW CYMRYD Y CAMAU A NODIR YM MHOLISI A 
GWEITHDREFNAU AMDDIFFYN PLANT EI SEFYDLIAD/YSGOL OS YW’N PRYDERU 
BOD CAM-DRIN YN DIGWYDD NEU’N DEBYGOL O DDIGWYDD. 
 
Dylid atgyfeirio achosion o gam-drin a amheuir neu honiadau at: 
Llinell Uniongyrchol Powys    Ffôn: 01597 827666  
 
Gellir gwneud atgyfeiriadau dros y ffôn. Lle bydd atgyfeiriwr am anfon atgyfeiriad drwy e-
bost, rhaid cysylltu ar y ffôn i hysbysu Llinell Uniongyrchol Powys y dylid disgwyl yr e-bost. 
Gellir gwneud atgyfeiriadau drwy e-bost i people.direct@powys.gov.uk  

mailto:people.direct@powys.gov.uk
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Gellir cael cymorth ac arweiniad ynglŷn â’r uchod drwy gysylltu â’r Swyddog Arweiniol 
Dynodedig ar gyfer Diogelu mewn Addysg: Michael Gedrim    
Ffôn: 01597 826431     07990 793843 
 
Os bydd oedolyn yn gweld arwyddion sy’n peri pryder, ond nid yw’r rhyngweithio ar y 
dechrau’n darparu gwybodaeth ddigonol neu eglur, caiff yr oedolyn, mewn ffordd sensitif, 
gael gwybodaeth esboniadol gan y plentyn neu’r person ifanc gan ddefnyddio tact, 
cydymdeimlad a dealltwriaeth. Dylech ochel rhag gofyn cwestiynau arweiniol a chadw 
unrhyw gwestiynau yn agored drwy ddefnyddio geiriau fel ‘Dywedwch wrtha i, esboniwch i 
mi, disgrifiwch i mi’ ac yn y blaen. Ni ddylai unrhyw aelod o staff/gwirfoddolwr ymgymryd ag 
ymchwiliadau manwl i amheuon. Cynhelir ymchwiliad manwl gan asiantaethau eraill (fel 
arfer, yr adran gwasanaethau cymdeithasol neu’r heddlu). 
  
Ni roddir unrhyw addewid o gyfrinachedd i’r plentyn neu’r person Ifanc. Gallai’r plentyn sôn 
bod ganddo gyfrinach i’w ddweud wrthych ond ar ôl i chi esbonio’r broblem o ran 
cyfrinachedd, gallai ‘gau i lawr’ a pheidio â mynd rhagddo. Yn y sefyllfa hon, mae’n bwysig 
rhannu’r mater yma â’r Uwch-berson Dynodedig. 
 
Os na fydd y cyfle i gael gwybodaeth yn codi, neu os nad yw’r wybodaeth a roddir yn 
tawelu’r pryderon, rhaid hysbysu’r Uwch-berson Dynodedig yn ddiymdroi. Os mai o’i wirfodd 
y bydd plentyn, person ifanc, rhiant, gwarcheidwad neu ryw berson arall yn cynnig 
gwybodaeth, dylid ei chofnodi gan ddefnyddio geiriau’r person mor gywir ag sy’n bosibl. 
  
Arfer da yw rhannu gwybodaeth â theuluoedd. Dylid cyrraedd dealltwriaeth o ba wybodaeth 
sydd i’w rhannu â’r teulu mewn ymgynghoriad â’r adran gwasanaethau cymdeithasol drwy 
Linell Uniongyrchol Powys – bydd hyn yn dibynnu ar amgylchiadau unigol yr achos. Lle ceir 
honiadau sy’n ymwneud â’r teulu, ni ddylid trafod yr amheuon ag unrhyw aelod o’r teulu ac 
efallai y bydd yn rhaid ymdrin â gwybodaeth sy’n hysbys i weithwyr proffesiynol ac a allai 
beryglu ymchwiliad troseddol yn gyfrinachol. 
 
O gael ei hysbysu am bryder posibl ynglŷn â phlentyn neu berson ifanc, bydd yr Uwch-
berson Dynodedig yn ystyried amgylchiadau llawn yr achos ac yn penderfynu pa gamau y 
dylid eu cymryd. Rhaid iddo wneud hyn gan gyfeirio at ddogfen Bwrdd Diogelu Canolbarth 
a Gorllewin Cymru, ‘Y Cymorth Cywir ar yr Amser Cywir’ (2017) (y cyfeirir ati hefyd fel y 
ddogfen drothwy). Efallai na fydd yr Uwch-berson Dynodedig yn gallu cyrraedd 
penderfyniad ar ei ben ei hun: gellir ceisio am gyngor ac arweiniad gan Linell Uniongyrchol 
Powys i helpu wrth benderfynu ar y camau gweithredu priodol. Gan ddibynnu ar yr 
amgylchiadau unigol, efallai mai’r penderfyniad fydd: 
 
1)  nad yw’n ymddangos y gellir cyfiawnhau rhagor o weithredu ac eithrio y dylai’r 

adroddiad gael ei logio; 
2)  y dylai’r plentyn neu berson ifanc gael ei fonitro’n ddiarwybod iddo a dylid ceisio rhagor 

o wybodaeth am y materion dan sylw o ffynonellau priodol eraill. Lle mae plentyn neu 
berson ifanc yn cael ei fonitro mewn cysylltiad â phryderon amddiffyn plant, dylid 
cymryd gofal i sicrhau bod y monitro’n digwydd mewn ffordd naturiol nad yw’n ymyrryd; 

3)  bod plentyn neu berson ifanc a/neu ei deulu angen cymorth ychwanegol lle nad yw’r 
materion diogelu ar lefel amddiffyn plant. Mewn achosion o’r fath, dylid trafod y 
pryderon â’r teulu a cheisio caniatâd am atgyfeiriad at wasanaethau eraill ar y lefel 
briodol (gweler y ddogfen drothwy am fanylion). Gall y rhain gynnwys: 

i. Gwell Cymorth (e.e. atgyfeiriad at asiantaeth unigol); 
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ii. Cymorth a Dargedir (e.e. atgyfeiriad at y Tîm o Amgylch y Teulu i gydlynu 
cymorth); 

iii. Asesu ar gyfer Gofal a Chymorth (atgyfeiriad at Linell Uniongyrchol Powys gyda 
chaniatâd rhieni) 

4)  mai achos amddiffyn plant sydd dan sylw ar lefel Cymorth Amddiffynnol a rhaid ei 
atgyfeirio’n ddiymdroi at Linell Uniongyrchol Powys yng Ngwasanaethau Plant. Os bydd 
pryderon yn codi ac mae’n hysbys bod enw’r plentyn neu’r person ifanc eisoes wedi’i 
gofnodi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, dylid hysbysu’r adran Gwasanaethau Plant ar 
unwaith. Mae hyn yn arbennig o bwysig os yw plentyn ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac 
yn absennol o’r ysgol. Ym mhob achos monitro, dylid cadw gwybodaeth am les y 
plentyn neu’r person ifanc. 

 
LLE MAI’R PRYDER YW Y GALL FOD AELOD O DEULU’N ACHOSI NIWED I BLENTYN 
NEU BERSON IFANC, NI DDYLID BYTH TRAFOD Y PRYDERON HYNNY Â’R TEULU 
NA CHEISIO CANIATÂD I ATGYFEIRIO. RHAID SÔN AM ACHOSION O’R FATH YN 
UNIONGYRCHOL WRTH LINELL UNIONGYRCHOL POWYS YN UNOL Â SENARIO 4 
UCHOD. 
 
Mae gan bob oedolyn sy’n dod i gysylltiad â phlant a phobl ifainc rôl wrth gynorthwyo 
gwasanaethau cymdeithasol a/neu’r heddlu drwy ddarparu gwybodaeth ar gyfer 
ymholiadau diogelu/amddiffyn plant. 
  
Mae rhannu gwybodaeth at ddibenion diogelu’n hanfodol. Mewn rhai achosion, dim ond 
pan fydd gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau’n cael ei rhoi at ei gilydd y gellir gweld 
bod plentyn neu berson ifanc bregus mewn angen neu mewn perygl o niwed. O ran y 
cyfyngiadau cyfreithiol a moesegol ar rannu gwybodaeth, diogelu’r unigolyn sy’n drech na’r 
angen i gadw gwybodaeth yn gyfrinachol. 
 
Pan fydd achosion yn cael eu hatgyfeirio at Linell Uniongyrchol Powys, dylid gwneud hyn 
yn ddi-oed. Gellir gwneud hyn drwy ffonio, gyda’r atgyfeiriad yn cael ei gadarnhau’n 
ysgrifenedig cyn gynted â bo’n ymarferol bosibl (gan ddefnyddio Ffurflen Atgyfeirio 
Amlasiantaeth Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru), ond o fewn 24 awr. Bydd 
Llinell Uniongyrchol Powys yn hysbysu’r atgyfeiriwr am y camau gweithredu i’w cymryd neu 
os nad oes angen camau gweithredu pellach a pham.  
 
Pan wneir atgyfeiriad at Linell Uniongyrchol Powys, bydd y person sy’n derbyn yr atgyfeiriad 
yn cofnodi manylion y pryder dan sylw. Trafodir hyn a bydd gwahanol gamau sy’n unol â 
Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 yn dilyn. 
 
Cynnwys Rhieni/Gofalwyr 
 
Mae angen i bob rhiant a gofalwr ddeall bod dyletswydd ar ysgolion a darparwyr 
gwasanaethau i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifainc, bod y cyfrifoldeb hwn yn peri 
bod angen polisi a gweithdrefn ddiogelu ac efallai y bydd angen i’r holl staff a gwirfoddolwyr 
rannu gwybodaeth a gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill pan fydd 
pryderon am les plentyn neu berson ifanc. Gall fod yn fuddiol cynnwys cyfeiriad at hyn ym 
mhrosbectws y gwasanaeth neu wybodaeth arall a ddarperir i rieni/gofalwyr a phlant/pobl 
ifainc. Lle mae pryderon yn cael eu hatgyfeirio, gellir rhannu’r rhain â’r teulu ond o ddewis 
ar ôl ceisio arweiniad gan yr asiantaeth berthnasol, fel arfer Gwasanaethau Plant neu’r 
Heddlu. Fodd bynnag, ni ddylid rhannu na thrafod pryderon â’r teulu os yw hyn yn debygol 
o beryglu diogelwch y plentyn neu berson ifanc. 
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Camau i’w cymryd lle mae honiadau o gam-drin yn erbyn cyflogwyr, gwirfoddolwyr 
neu ddarparwyr gwasanaethau dan gontract, neu unrhyw berson arall: 
 
Os bydd honiad o gam-drin yn cael ei wneud yn erbyn gweithiwr, gwirfoddolwr neu 
ddarparwr gwasanaeth dan gontract, neu unrhyw berson arall naill ai gan blentyn neu 
oedolyn, dylid ei drin fel mater difrifol. Y Swyddog Arweiniol Dynodedig ar gyfer Diogelu 
mewn Addysg yw’r person cyswllt cyntaf gydag ysgolion a staff y Gwasanaeth Ysgolion 
mewn perthynas â chyngor ar y materion hyn sy’n ymwneud â diogelu ac amddiffyn plant.  
 
Yn absenoldeb y Swyddog Arweiniol Dynodedig ar gyfer Diogelu mewn Addysg, cysylltwch 
â Llinell Uniongyrchol Powys. Dylid rhoi trefniadau diogelu dros dro yn eu lle wrth aros 
canlyniad y broses hon. Gall hyn ofyn bod asesiad risg yn cael ei gwblhau a / neu fod 
trafodaethau â’r uwch-berson/au priodol. Dylai hyn sicrhau nad oes cysylltiad rhwng y 
plentyn neu berson ifanc sy’n destun yr honiad a’r person sydd wedi’i gyhuddo o’r honiad. 
Dylid hefyd roi mesurau diogelu dros dro yn eu lle ynglŷn â’r cysylltiad sy’n digwydd rhwng 
unrhyw blentyn neu berson ifanc arall a’r person y mae’r honiad wedi’i wneud yn ei erbyn. 
 
Pan fydd plentyn neu berson ifanc yn gwneud honiad, dylech: 
 
• Aros yn ddigynnwrf a thawelu meddwl y plentyn neu berson ifanc. 
• Os ydych yn credu bod y plentyn neu berson ifanc ‘mewn perygl’ o niwed sylweddol yn 

syth, sy’n cynnwys sefyllfaoedd lle mae angen y gwasanaethau brys, rhaid i chi gysylltu 
â’r gwasanaeth brys perthnasol a hysbysu Gwasanaethau Plant. 

• Gwrando’n ofalus ar yr hyn a ddywedir gan adael i’r person siarad wrth ei bwysau a bod 
yn ofalus peidio â pheryglu tystiolaeth bosibl. 

• Achub ar gyfle priodol i egluro ei bod yn debygol y bydd angen rhannu gwybodaeth â 
phobl gyfrifol eraill gan beidio ag addo cadw’r wybodaeth yn gyfrinachol. 

• Gofyn cwestiynau er mwyn eglurhad yn unig gan beidio â gofyn cwestiynau arweiniol 
(sy’n awgrymu atebion penodol oherwydd y gallai hyn beryglu’r dystiolaeth) 

• Tawelu meddwl y plentyn neu berson ifanc ei fod wedi gwneud y peth iawn wrth 
ddweud wrthoch. 

• Dweud wrtho beth y byddwch yn ei wneud nesaf a phwy y byddwch yn ei hysbysu.  
• Sôn yn syth am y mater wrth yr Uwch-berson Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant a 

fydd yn ei atgyfeirio at Wasanaethau Cymdeithasol ac yn hysbysu’r Swyddog Arweiniol 
Dynodedig ar gyfer Diogelu mewn Addysg fel bo’n briodol. 

• Cofnodi’r holl fanylion cyn gynted ag y bo modd gan ddefnyddio unrhyw fformat sydd 
gan yr ysgol neu sefydliad. 

 
Cofiwch: efallai mai chi yw’r person cyntaf y mae’r plentyn neu berson ifanc wedi ymddiried 
ynddo a mwy na thebyg mae wedi cymryd cryn ddewrder i ddweud wrthoch fod rhywbeth o’i 
le. 
 
15. Canllawiau ar y Polisi Amddiffyn Plant i Ysgolion a Lleoliadau Addysg 
 
Argymhellir bod y fformat polisi a gofnodir yn Cadw Dysgwyr yn Ddiogel (cylchlythyr 
Llywodraeth Cymru 158/2015) yn cael ei ddefnyddio fel sail ar gyfer pob sefydliad a 
gwasanaeth sy’n gysylltiedig ag Addysg. Gellir addasu’r fformat hwn i ddiwallu anghenion 
ac ateb gofynion y rheini sy’n gysylltiedig ag Addysg a’i ddefnyddio fel man cychwyn ar 
gyfer polisïau a lunnir yn benodol i weddu i’w rolau a chyfrifoldebau wrth weithio gyda 
phlant a’u cefnogi. 
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Wrth lunio unrhyw bolisi dylid dilyn y pedwar prif faes canlynol: 
 
• Cyflwyniad 
• Atal 
• Gweithdrefnau 
• Cefnogi’r Disgybl/Person Ifanc mewn perygl 
 
Gellir addasu’r pedwar maes hwn drwy newid rhywfaint o’r geiriad i weddu i anghenion 
ysgolion a sefydliadau unigol. 
 
Yn ogystal â’r uchod, gellir ychwanegu cyfeiriadau at bolisïau cysylltiedig eraill yr ysgol neu 
sefydliad, fel yn yr enghreifftiau a roddir ar gyfer ‘Bwlio’ ac ‘Ymyriad Corfforol’. Gallai 
ychwanegiadau cysylltiedig eraill gynnwys: 
 
• e-Ddiogelwch a defnyddio’r Rhyngrwyd 
• Ymdrin â Honiadau yn erbyn Staff 
• Plant ag Anghenion Arbennig a/neu Anableddau 
• Proses Gweithdrefnau Amddiffyn Plant: O Atgyfeirio i Weithredu a Chefnogi 
• Camddefnyddio Ymddiriedaeth fel a nodir yn Neddf Troseddau Rhywiol (Diwygiad) 2000 
• Dyletswydd i atal (PREVENT) fel a nodir yn Neddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 
 
Gellid ychwanegu gwybodaeth arall i blant, rhieni, staff a llywodraethwyr fel atodiadau i’r prif 
bolisi. Gallai hyn gynnwys dulliau o gofnodi pryderon yn fewnol a chanllawiau a chyngor i 
blant, staff a rhieni wrth godi pryderon. 
 
Dylid dyddio’r polisi a hefyd gynnwys hysbysiad am bryd y bwriedir cynnal yr adolygiad 
ffurfiol nesaf. Rhaid adolygu polisïau Amddiffyn Plant yn flynyddol a chofnodi dyddiad y 
cymeradwyo gan y Corff Llywodraethu neu Bwyllgor Rheoli ar y polisi. 
 
Gellid cynnwys eitemau sylfaenol o’r polisi yng nghyhoeddiadau’r ysgol a/neu sefydliad ar 
gyfer rhieni a phlant. Rhaid sicrhau bod copi llawn o’r polisi ar gael i rieni ar gais, ond gellir 
codi tâl bychan am hyn. 
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Polisi Ysgol Pontrobertl ar gyfer Amddiffyn a Diogelu Plant mewn Lleoliadau Addysg 
 
Mae’r polisi enghreifftiol hwn wedi’i ysgrifennu mewn iaith sy’n berthnasol i ysgolion ond 
gellir ei addasu’n hawdd ar gyfer lleoliadau cyn-ysgol ac Unedau Atgyfeirio Disgyblion drwy 
newid y termau perthnasol. 
 
1. Cyflwyniad 
 
Mae’r ysgol yn llwyr gydnabod y cyfraniad y mae’n ei wneud i amddiffyn plant. 
 
Ceir tair prif elfen i’n polisi: 
 

• Atal drwy’r cymorth addysgu a bugeiliol a gynigir i ddisgyblion; 

• Gweithdrefnau ar gyfer adnabod a riportio achosion, neu achosion tybiedig, o gam-
drin. Oherwydd ein cysylltiad o ddydd i ddydd â phlant/pobl ifainc, mae staff yr ysgol 
mewn sefyllfa dda i sylwi ar yr arwyddion allanol o gam-drin; a 

• Chefnogi’r disgyblion hynny a allai fod wedi'u cam-drin. 
 
Mae’r polisi hwn yn berthnasol i’r holl staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio yn yr ysgol a’i 
llywodraethwyr. Mae’r ysgol hon yn cydnabod y gall unrhyw aelod o staff sy’n dod i 
gysylltiad â phlant/pobl ifainc fod y person cyntaf y bydd plentyn/person ifanc yn datgelu 
wrtho. Mae’r man cyswllt cyntaf hwn yn rhan bwysig o’r broses amddiffyn plant ac mae’n 
hanfodol bod yr holl staff yn ymwybodol o weithdrefnau’r ysgol fel a nodir yn y polisi hwn a’u 
rhoi ar waith. 
 
2. Atal 
 
Mae’r ysgol hon yn cydnabod bod hunan-barch uchel, hyder, ffrindiau cefnogol a llinellau 
cyfathrebu da gydag oedolyn y gellir ymddiried ynddo yn helpu i ddiogelu plant yn ein 
hysgol. Felly, bydd yr ysgol yn: 
 

• Sefydlu a chynnal ethos lle mae plant/pobl ifainc yn teimlo'n ddiogel, yn cael eu 
hannog i siarad a rhannu eu pryderon ac y gwrandewir arnynt; 

• Sicrhau bod plant/pobl ifainc yn gwybod y gellir mynd at unrhyw oedolyn yn yr ysgol 
hon os ydynt yn poeni am faterion sy’n effeithio arnynt neu ar eu brodyr a chwiorydd 
neu’u ffrindiau; 

• Cynnwys yn y cwricwlwm weithgareddau a chyfleoedd  ar gyfer ABCh sy'n arfogi 
plant/pobl ifainc â’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i aros yn ddiogel rhag cael eu 
cam-drin a gwybodaeth ynglŷn â phwy i droi ato am gymorth; a 

• Chynnwys deunydd yn y cwricwlwm fydd yn helpu plant/pobl ifainc i ddatblygu 
agweddau realistig tuag at gyfrifoldebau bywyd fel oedolyn, yn arbennig o ran sgiliau 
gofal plant a rhianta.  

 
3. Gweithdrefnau 
 
Yn yr ysgol hon byddwn yn cydymffurfio â Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 
(Ebrill 2008) a chanllawiau a phrotocolau eraill sydd wedi eu cymeradwyo a’u cytuno arnynt 
gan Fwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru.  
Bydd yr ysgol yn: 

ATODIAD A 
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A.  Sicrhau bod ganddi Uwch-berson Dynodedig (UBD) a Dirprwy Uwch-berson Dynodedig 

(Dirprwy UBD) ar gyfer Amddiffyn Plant sydd wedi gwneud yr hyfforddiant priodol. 
B.  Adnabod rôl yr UBD a threfnu cefnogaeth a hyfforddiant. 

Bydd yr ysgol yn edrych tuag at Fwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru a 
Swyddog Arweiniol Dynodedig y Cyngor ar gyfer Diogelu mewn Addysg am arweiniad a 
chefnogaeth wrth gynorthwyo UBD yr ysgol. 

C.  Sicrhau bod pob aelod o staff, gan gynnwys y rhai parhaol a rhan-amser ac oedolion o 
wirfoddolwyr ynghyd â phob llywodraethwr yn gwybod: 
• enw, manylion cyswllt a rôl yr UBD, y Dirprwy UBD a’r llywodraethwr dynodedig sy’n 

gyfrifol am amddiffyn plant; 
• mai’r person arweiniol a/neu ei ddirprwy sydd â’r cyfrifoldeb dros wneud 

atgyfeiriadau amddiffyn plant o fewn amserlenni Bwrdd Diogelu Canolbarth a 
Gorllewin Cymru, drwy gwblhau’r ffurflen atgyfeirio amlasiantaeth y cytunir arni; 

• bod ganddo gyfrifoldeb unigol am atgyfeirio pryderon amddiffyn plant gan 
ddefnyddio’r sianeli priodol ac o fewn yr amserlenni y cytunir arnynt â’r Bwrdd 
Diogelu; 

• sut i ddwyn y pryderon hynny yn eu blaenau lle nad yw’r UBD ar gael; 
• y bydd yr UBD a’r Dirprwy UBD yn ceisio cyngor gan Linell Uniongyrchol Powys 

a/neu’r Swyddog Arweiniol Dynodedig ar gyfer Diogelu mewn Addysg os bydd angen 
pan fydd atgyfeiriad yn cael ei ystyried; os oes amheuon, rhaid anfon atgyfeiriad. 

D.  Sicrhau bod pob aelod o staff yn ymwybodol o’r angen i fod yn effro i arwyddion o gam-
drin ac yn gwybod sut i ymateb i ddisgybl a all ddatgelu camdriniaeth. 

E.  Sicrhau bod pob aelod o staff yn mynychu hyfforddiant priodol a diweddariadau fel a 
drefnir gan yr ysgol. 

F.  Sicrhau bod gan rieni ddealltwriaeth glir o gyfrifoldeb yr ysgol a’i staff am amddiffyn 
plant drwy nodi eu rhwymedigaethau ym mhrosbectws yr ysgol a ffurfiau eraill ar 
gyfathrebu. Yn benodol, ceir rhwymedigaeth glir mai ‘lles y plentyn sydd bennaf’ ac o 
dan rai amgylchiadau gall hyn olygu nad yw rhieni yn cael eu hysbysu i ddechrau am 
atgyfeiriad sydd wedi’i wneud gan yr ysgol. Mae’r amgylchiad hwn yn unol â 
chanllawiau Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. 

G.  Darparu hyfforddiant i’r holl staff fel y byddant yn gwybod: 
• eu cyfrifoldeb personol; 
• y gweithdrefnau lleol y cytunir arnynt (gweithdrefnau lleol Bwrdd Diogelu Canolbarth 

a Gorllewin Cymru a Phowys) yr angen i fod yn wyliadwrus wrth adnabod achosion 
tybiedig o gam-drin; a 

• sut i gefnogi plentyn sy’n datgelu camdriniaeth, yn enwedig beth dylech ei wneud a 
pheidio â’i wneud 

H.  Hysbysu Gwasanaethau Plant os: 
•  yw disgybl ar y gofrestr amddiffyn plant yn cael ei wahardd naill ai am gyfnod 

penodedig neu’n barhaol; ac 
•  os yw disgybl ar y gofrestr amddiffyn plant yn absennol o’r ysgol heb esboniad am 

fwy na deuddydd (neu am un diwrnod yn dilyn penwythnos). 
I.  Gweithio i ddatblygu cysylltiadau effeithiol â’r asiantaethau perthnasol a chydweithredu 

fel bo gofyn gyda’u hymholiadau ynglŷn â materion amddiffyn plant gan gynnwys 
mynychu cynadleddau a grwpiau craidd amddiffyn plant cychwynnol ac adolygu; a 
chefnogi’r rhain drwy gyflwyno adroddiadau ysgrifenedig. 

J.  Cadw cofnodion ysgrifenedig o bryderon am blant (gan nodi dyddiad, digwyddiad a’r 
camau a gymerwyd), hyd yn oed lle nad oes angen atgyfeirio’r mater at asiantaethau’n 
syth. 
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K.  Sicrhau bod yr holl gofnodion a ffeiliau’n cael eu cadw’n ddiogel ac mewn lleoliadau 
dan glo. Yr Uwch-berson Dynodedig sy’n gyfrifol am ddiogelu, crynhoi a storio’r holl 
gofnodion a dylai allu eu cyrchu pan fo angen. Cyfrifoldeb yr Uwch-berson Dynodedig 
yw sicrhau bod cofnodion yn cael eu trosglwyddo yn unol â phrotocol a gweithdrefnau 
cytunedig yr Awdurdod ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth sensitif. 

L.  Glynu wrth y gweithdrefnau a nodir yng nghylchlythyr cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru 
002/2013, ‘Gweithdrefnau disgyblu a diswyddo staff ysgol’.  

M.  Sicrhau bod yr holl weithdrefnau recriwtio a dethol yn cael eu gwneud yn unol â 
chanllawiau Llywodraeth Cymru, ‘Cadw Dysgwyr yn Ddiogel’ a chanllawiau lleol. Bydd 
yr ysgol yn ceisio cyngor ac arweiniad gan Adran Gwasanaethau Cyflogi’r Awdurdod ar 
recriwtio a dethol (recruitment@powys.gov.uk)  

N.  Dynodi llywodraethwr ar gyfer amddiffyn plant a fydd yn goruchwylio polisi ac arferion 
amddiffyn plant yr ysgol. Bydd y llywodraethwr hwn yn adrodd yn ôl wrth y corff  
llywodraethu am faterion amddiffyn plant fel bo angen a bydd gofyn iddo ysgrifennu 
adroddiad blynyddol i’r corff llywodraethu am weithgareddau amddiffyn plant yr ysgol. 

O.  Sicrhau bod yr Uwch-berson Dynodedig a’r llywodraethwr enwebedig yn cwblhau 
archwiliad diogelu blynyddol yr adroddir yn ôl amdano wrth yr Awdurdod Lleol drwy’r 
Swyddog Arweiniol Dynodedig ar gyfer Diogelu mewn Addysg. 

 
4. Cefnogi’r plentyn mewn Perygl 
 
Yn yr ysgol hon rydym yn cydnabod bod plant sydd mewn perygl, yn cael eu cam-drin neu 
sy’n dystion i drais yn gallu cael eu heffeithio arnynt yn andwyol gan y rhain. 
 
Efallai mai’r ysgol hon yw’r unig elfen sefydlog, ddiogel a dibynadwy ym mywydau plant 
sydd mewn perygl. Serch hynny, pan fyddant yn yr ysgol, gall eu hymddygiad fod yn heriol 
ac yn herfeiddiol neu gallent fod yn dawedog. Yn yr ysgol hon byddwn yn ymdrechu i fod yn 
amyneddgar ac yn gefnogol tuag at y plant sydd mewn perygl. 
 
Bydd yr ysgol yn ceisio cefnogi’r disgybl drwy: 
 
•  Gynnwys y cwricwlwm i annog hunan-barch a hunanysgogi (gweler adran 2 y polisi hwn 

ar Atal); 
•  Ethos yr ysgol sy’n: 

• hybu amgylchedd cadarnhaol, cefnogol a diogel; ac sy’n 
• rhoi i ddisgyblion y teimlad eu bod yn werthfawr (gweler adran 2 ar Atal); 

•  Polisi ymddygiad yr ysgol sydd wedi’i anelu at gefnogi disgyblion sy’n agored i niwed yn 
yr ysgol. Bydd yr holl staff yn cytuno ar ymagwedd gyson sy’n canolbwyntio ar 
ymddygiad y camwedd a gyflawnir gan y plentyn ond heb danseilio’r ymdeimlad â 
hunanwerth sydd gan y disgybl. Bydd yr ysgol yn ymdrechu i sicrhau bod y disgybl yn 
gwybod bod rhai mathau o ymddygiad yn annerbyniol (wedi’i rannu â rhieni/gofalwyr 
drwy lyfrynnau ysgol a chyfryngau cyfathrebu eraill), ond bod pob unigolyn yn werthfawr 
a ddim i’w feio am unrhyw gam-drin sydd wedi digwydd. Dylai staff ddarllen polisi 
ymddygiad yr ysgol ar y cyd â’r polisi hwn yn ogystal â pholisïau eraill a enwir yn y polisi 
hwn.  

•  Cysylltu ag asiantaethau eraill sy’n cefnogi’r plentyn/person ifanc megis Gwasanaethau 
Plant, gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed, y Gwasanaeth Seicoleg 
Addysgol, Gwasanaeth Lles Addysg a gwasanaethau eirioli: a 

•  Chadw cofnodion a hysbysu’r Gwasanaethau Plant os bydd rhyw bryder yn ailgodi’i ben 
mewn cysylltiad â’r unigolyn. 

 

mailto:recruitment@powys.gov.uk
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Pan fydd disgybl ar y gofrestr amddiffyn plant yn gadael yr ysgol, byddwn yn trosglwyddo’r 
wybodaeth sensitif i’r ysgol newydd yn ddiymdroi (gan ddefnyddio’r weithdrefn a amlinellir 
yn Atodiad E: Ffeil Ddiogelu – Trosglwyddo Cofnodion). Bydd yr UBD yn ganolog i’r 
broses yma ac os nad yw wedi’i wneud eisoes, bydd yn hysbysu’r Gwasanaethau Plant am 
y symud. 
 
5. Ymddygiad 
 
Mae gan yr ysgol hon bolisi ymddygiad sy’n nodi’n eglur ein gwerthoedd a disgwyliadau. 
Polisi ar wahân yw hwn a adolygir yn rheolaidd gan y corff llywodraethu a gellir cael hyd 
iddo yn bolisi Ymddygiad yn swyddfa’r ysgol. 
 
6.Bwlio 
 
Mae polisi’r ysgol ar Fwlio wedi’i nodi yn bolisi ‘Pupil Discipline (incl.anti bullying). Adolygir y 
polisi/gwybodaeth yma’n flynyddol gan y llywodraethwyr a gellir cael hyd iddo/iddi yn ffeil 
bolisiau yn swyddfa’r ysgol. 
7. Ymyriad Corfforol 
 
Mae polisi’r ysgol ar ymyriad corfforol wedi’i nodi mewn ‘Keeping Learners and staff safe 
policy’. Fe’i hadolygir yn flynyddol gan y corff llywodraethu ac mae’n unol â chanllawiau 
Llywodraeth Cymru, Ymyriad Diogel ac Effeithiol –  defnyddio grym rhesymol a chwilio am 
arfau 097/2013. Gellir cael hyd i’r polisi/gwybodaeth yma yn ffeil bolisiau yn swyddfa’r ysgol. 
  
8. e-Ddiogelwch 
 
Mae polisi’r ysgol ar e-Ddiogelwch wedi’i nodi yn bolisi e-diogelwch cael hyd i’r polisi yma 
yn ffeil bolisiau, yn swyddfa’r ysgol.  
 
9. Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 
 
Mae’r ysgol hon yn cydnabod, yn ystadegol, mai plant a phobl ifainc ag anawsterau 
ymddygiadol ac anableddau yw’r rhai mwyaf agored i gael eu cam-drin. Rhaid i staff ysgol 
sy’n ymdrin â phlant ag anableddau dwys a lluosog, namau ar eu synhwyrau a/neu 
broblemau emosiynol ac ymddygiadol fod yn arbennig o sensitif i arwyddion o gam-drin. 
Mae polisi’r ysgol ar ADY yn ffeil bolisiau, yn swyddfa’r ysgol. 
 
10. Plant sy’n cael eu derbyn i’r system ofal 
 
Mae’r ysgol hon yn cydnabod mai plant sy’n cael eu derbyn i’r system ofal (y cyfeirir atynt 
fel arfer fel Plant sy’n Derbyn Gofal) yn aml yw’r rhai mwyaf anghenus ac agored i niwed. 
Gellir ceisio cyngor ac arweiniad gan y Rheolwr Addysg Plant sy’n Derbyn Gofal gyda’r 
Awdurdod Lleol. 
  
11. Cydlyniant Cymunedol – Atal Eithafiaeth 
 
Mae’r ysgol hon yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd diogel i bob un o’n plant/pobl 
ifainc, staff ac unrhyw ymwelwyr. Nid oes yr unlle i safbwyntiau eithafol o unrhyw fath yn ein 
hysgol. Atodir ein polisi ar gyfer cydlyniant cymunedol fel Atodiad F: Cydlyniant 
Cymunedol – Atal Eithafiaeth. Mae’r wybodaeth yma yn bolisi ‘Preventing extremism’ yr 
ysgo, yn y swyddfa. 
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12. Trosglwyddo cofnodion 
 
Lle mae plant yn cael eu trosglwyddo i’r ysgol yma neu ohoni, byddwn yn sicrhau y cedwir 
cofnod priodol o drosglwyddo cofnodion amddiffyn plant drwy ddefnyddio’r Ffeil Ddiogelu – 
Ffurflen Trosglwyddo Cofnodion (Gweler Atodiad E). 
  
13. Hyfforddiant 
 
Bydd yr ysgol yn gwybod am ofynion a chanllawiau hyfforddiant cenedlaethol a lleol a fydd 
yn cynnwys canllawiau, cyngor a chyfleoedd hyfforddiant Bwrdd Diogelu Canolbarth a 
Gorllewin Cymru. 
 
Bydd yr ysgol yn sicrhau bod yr Uwch-berson Dynodedig a’r Dirprwy Uwch-berson 
Dynodedig wedi derbyn hyfforddiant cychwynnol wrth ddechrau eu rolau a diweddariadau 
proffesiynol parhaus yn ôl y gofyn. Bydd diweddariadau penodol fel a awgrymir gan ofynion 
cenedlaethol a lleol yn ganolog i ddatblygiad yr Uwch-berson Dynodedig. Bydd y Dirprwy’n 
cael ei gefnogi ar y dechrau gan yr Uwch-berson Dynodedig ac ystyrir cyfleoedd ar y cyd ar 
gyfer hyfforddiant gyda’r Uwch-berson Dynodedig. 
 
Bydd yr holl staff yn derbyn diweddariadau’n rheolaidd yn ystod y flwyddyn, fel bo’n briodol, 
gan yr Uwch-berson Dynodedig ond byddant yn derbyn hyfforddiant penodol er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o fewn cyfnod o 3 blynedd. Argymhellir y bydd y corff llywodraethu hefyd yn 
derbyn hyfforddiant codi ymwybyddiaeth a chynigir cyfleoedd i’r llywodraethwr enwebedig i 
gael hyfforddiant mwy penodol. 
 
14. Arweiniad i Staff 
 
Beth i’w wneud os bydd plentyn/person ifanc yn dweud wrthoch ei fod wedi’i gam-
drin gan aelod o staff (gan gynnwys gwirfoddolwyr) 
 
Lle mae’r honiad yn erbyn aelod o staff, dylech gyfeirio at ganllawiau’r Awdurdod sy’n 
cymryd i ystyriaeth gylchlythyr cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru 002/2013, Gweithdrefnau 
Disgyblu a Diswyddo Staff Ysgol a chylchlythyr cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru 009/2014, 
Diogelu Plant mewn Addysg: ymdrin â honiadau o gam-drin yn erbyn athrawon a staff eraill. 
(Cynhwysir crynodeb o’r gweithdrefnau yn Atodiad D: Honiadau/Pryderon Proffesiynol) 
 
Os gwneir honiad o gam-drin yn erbyn aelod o staff, rhaid sôn am hyn wrth y Pennaeth. Os 
mai am y Pennaeth y mae’r pryder, rhaid adrodd am hyn wrth Gadeirydd y Llywodraethwyr. 
Os oes amheuon gynnoch chi, gallwch gysylltu â’r Swyddog Arweiniol Dynodedig ar gyfer 
Diogelu mewn Addysg a Llinell Uniongyrchol Powys am arweiniad a chyngor. 
 
Os ceir honiad yn erbyn un o swyddogion yr Awdurdod Lleol, rhaid sôn am hyn wrth y 
Cyfarwyddwr Addysg (Caroline Turner Ffôn 01597 826464) neu’r Pennaeth Addysg (Alec 
Clark Ffôn: 01597 826472) neu’r Arweinydd Diogelu Plant (Audrey Somerton-Edwards 
Ffôn: 01597 826687) sef y Prif Swyddog i’r Awdurdod. 
 
Os yw’r pryder am y Prif Swyddog i’r Awdurdod, dylid cysylltu â’r Pennaeth Addysg. Os oes 
pryder am y Pennaeth Addysg, dylai hyn gael ei gyfeirio at y Cyfarwyddwr Addysg. 
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Beth i’w wneud os bydd plentyn yn dweud wrthoch ei fod wedi’i gam-drin gan rywun 
heblaw am aelod o staff 
 
Gall plentyn ymddiried mewn unrhyw aelod o staff ac efallai na fydd bob amser yn mynd at 
aelod o’r staff addysgu. Dylai staff y sonnir am honiad wrthynt gofio: 
 
• Mai gwrando yw’ch rôl chi, peidiwch â thorri ar draws y plentyn wrth iddo gofio 

digwyddiadau o’i ben a’i bastwn ei hun. Cyfyngwch ar nifer eich cwestiynau at egluro’ch 
dealltwriaeth o beth mae’r plentyn yn ei ddweud. Dylai unrhyw gwestiynau gael eu 
fframio mewn ffordd agored er mwyn peidio ag arwain y plentyn; 

• Rhaid i chi adrodd ar lafar am hyn yn syth wrth Uwch-berson Dynodedig yr ysgol ar 
gyfer Amddiffyn Plant (neu os yw’n absennol, wrth ei Ddirprwy), i’w hysbysu am beth 
sydd wedi’i ddatgelu. Yn yr achos annhebygol y bydd y ddau’n absennol, chwiliwch am 
y person uchaf ei swydd yn yr ysgol; 

• Gwnewch nodyn o’r drafodaeth, cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol (ond o fewn 24 
awr) i’w roi i Uwch-berson Dynodedig yr ysgol. Rhaid i’r nodyn, a ddylai fod yn glir yn ei 
ddefnydd o derminoleg, gofnodi’r amser, dyddiad, lle a’r bobl oedd yn bresennol ynghyd 
ag atebion/ymatebion y plentyn yn yr union ffordd a ddywedwyd cyhyd ag sy’n bosibl. 
Yn y rhan fwyaf o achosion, y nodyn hwn fydd yr unig gofnod ysgrifenedig o’r hyn sydd 
wedi’i ddatgelu ac oherwydd mai dyma’r cysylltiad cyntaf, cofnod pwysig fydd hwn yn y 
broses amddiffyn plant. Cofiwch, gellir defnyddio’ch nodyn o’r drafodaeth mewn unrhyw 
ymchwiliad ffurfiol a/neu achos llys ar ôl hynny. Fe’ch cynghorir i gadw copi mewn lle 
diogel; 

• Peidiwch ag addo cyfrinachedd llwyr (gweler y nodyn sy’n dilyn yr adran yma am fwy o 
fanylion). Bydd yn rhaid i chi fynegi hyn mewn ffyrdd sy’n addas i oedran y plentyn cyn 
gynted ag y bo modd yn briodol yn ystod y datgeliad. Efallai y bydd hyn yn arwain at y 
plentyn yn mynd i’w gragen heb gwblhau’r datgeliad, ond o hyd bydd yn rhaid i chi sôn 
am y ffaith ei fod wedi rhannu pryder â chi wrth yr Uwch-berson Dynodedig. Yn aml, 
dim ond crafu’r wyneb y mae’r hyn sydd wedi’i rannu â chi ar y dechrau; 

• Efallai fod plentyn yn aros i achos fynd i’r llys barn, yn gorfod rhoi tystiolaeth neu’n aros 
am achos gofal; 

• Bod eich cyfrifoldeb o ran atgyfeirio pryderon yn dod i ben fan hyn, ond efallai y bydd rôl 
gynnoch chi yn y dyfodol o ran cefnogi neu fonitro’r plentyn, cyfrannu i asesiad neu roi 
cynlluniau amddiffyn plant ar waith. Gallwch ofyn i’r UBD am ddiweddariad ond mae 
wedi’i gyfyngu gan weithdrefnau a chyfrinachedd ac efallai y bydd ei ymateb yn 
gyfyngedig. Bydd lefel yr adborth ar sail yr angen i wybod ond mae beth bynnag a 
rennir yn hollol gyfrinachol ac ni ddylid ei rannu ag eraill. 

 
Cyfrinachedd 
 
Mae’r ysgol a’r staff yn llwyr ymwybodol o faterion cyfrinachedd os bydd plentyn yn datgelu 
ei fod yn cael ei gam-drin neu wedi cael ei gam-drin. Efallai na fydd plentyn yn teimlo’n 
ddigon hyderus i ddweud wrth aelod o staff oni bai ei fod yn teimlo na fydd yr wybodaeth yn 
cael ei datgelu i neb arall. Fodd bynnag, mae gan staff addysg (hynny yw, yr holl staff yn yr 
ysgol hon) gyfrifoldeb proffesiynol i rannu gwybodaeth berthnasol am amddiffyn plant â’r 
asiantaethau statudol dynodedig pan fydd plentyn yn peri pryder o ran ei les. 
 
Mae’n bwysig bod pob aelod o staff yn delio â hyn yn dringar gan egluro wrth y plentyn fod 
yn rhaid iddo hysbysu’r bobl briodol a all helpu’r plentyn ond dim ond y rhai sydd angen 
gwybod er mwyn gallu helpu. Dylai staff dawelu meddwl y plentyn gan ddweud wrtho na 
fydd pawb yn yr ysgol yn cael gwybod am ei sefyllfa. Byddwch yn ymwybodol ei bod efallai  
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Polisïau, Canllawiau a Chyngor Cysylltiedig 
 
• https://gov.wales/topics/educationandskills/?skip=1&lang=cy 
• Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan - Ebrill 2008 
• Cadw Dysgwyr yn Ddiogel: Rôl awdurdodau lleol, cyrff llywodraethu a pherchnogion 

ysgolion annibynnol o dan Ddeddf Addysg 2002 (Ionawr 2015) 
• Cofnodion Addysgol, Adroddiadau Ysgol a'r System Drosglwyddo Gyffredin - 

Cylchlythyr 18/2006 
• Diogelu Plant: Gweithio gyda'n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004 - Cylchlythyr 12/2007 
• Addysgu Drama: Canllawiau ar Ddiogelu ac Amddiffyn Plant i Reolwyr ac Ymarferwyr 

Drama - Cylchlythyr 23/2006 
• Gweithdrefnau Chwythu’r Chwiban mewn Ysgolion a Pholisi Enghreifftiol - Cylchlythyr 

36/2007 
• Adrodd ar Achosion o Gamymddwyn neu Anghymhwystra Proffesiynol yn y 

Gwasanaeth Addysg - Cylchlythyr 018/2009  
• Gweithdrefnau disgyblu a diswyddo staff ysgol – Cylchlythyr 002/2013 
• Diogelu plant mewn addysg: ymdrin â honiadau o gam-drin yn erbyn athrawon a staff 

eraill – Cylchlythyr 009/2014 
• Gwybodaeth a Chanllawiau ar Gam-drin Domestig: Diogelu Plant a Phobl Ifanc 2010 
• Plant sydd Ar Goll o Addysg – Cylchlythyr LlC rhif: 002/2017 
• Dulliau Diogel ac Effeithiol o Ymyrryd – defnyddio grym rhesymol a chwilio am arfau – 

dogfen ganllawiau LlC rhif: 097/2013 
• Arolygiaeth Gofal Cymru – Rheoliadau Gofal Dydd a Chwarae 
 
Dogfennau eraill 
• Deddf Troseddau Rhywiol (Diwygio) 2000: Pennod 44 - Adrannau 1-7, Llyfrfa Ei 

Mawrhydi ac Argraffydd Deddfau Seneddol y Frenhines. 
• Diogelu Plant a Recriwtio mwy Diogel mewn Addysg (Daeth i rym 1 Ionawr 2007 yn 

Lloegr)  
• Mae Pob Plentyn yn Bwysig: Newid i Blant 
• Deddf Plant 2004 
• Deddf Addysg 2002 
• Deddf Addysg 2011 
• Deddf Hawliau Dynol 1998 
• Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 
• Deddf Plant 1989 
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
 
Hyperddolenni â gwefannau sydd â dolenni pwysig â Diogelu ac yn enwedig Amddiffyn 
Plant 
(Nid rhestr ddihysbydd mo hon) 

• https://gov.wales/?lang=cy 

• www.homeoffice.gov.uk (defnyddiwch hon ar gyfer y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd) 

• www.ewc.wales 

• www.ico.gov.uk 

• www.thinkuknow.co.uk 

• www.everychildmatters.co.uk 

• www.wales.gov.uk/domesticabuse 
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• https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/44597
7/3799_Revised_Prevent_Duty_Guidance__England_Wales_V2-Interactive.pdf 

 
Ceir dogfennau Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru ar eu gwefan: 
www.cysur.wales 
 
Mae gan Gyngor Sir Powys bolisïau a gweithdrefnau sy’n gysylltiedig â Gweithdrefnau 
Disgyblaethol a Chwythu’r Chwiban. Mae’r rhain ar gael ar dudalen 7602 mewnrwyd 
Cyngor Sir Powys.  
  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445977/3799_Revised_Prevent_Duty_Guidance__England_Wales_V2-Interactive.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/445977/3799_Revised_Prevent_Duty_Guidance__England_Wales_V2-Interactive.pdf
http://www.cysur.wales/
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Diffiniadau o Gam-drin Plant ac Esgeulustod 
 
Caiff plentyn ei gam-drin neu ei esgeuluso pan fydd rhywun yn peri niwed, neu'n peidio â 
gweithredu i atal niwed iddo. Gall plentyn gael ei gam-drin mewn teulu neu mewn lleoliad 
sefydliadol neu gymunedol, gan bobl y mae’n eu hadnabod, neu’n fwy anaml, gan 
ddieithryn. Gall plentyn neu berson ifanc hyd at 18 oed cael ei gam-drin neu’i esgeuluso a 
gall fod angen cael ei amddiffyn drwy gynllun amddiffyn plant rhyngasiantaethol. 
 
Cam-drin corfforol 
Gall cam-drin corfforol gynnwys taro, ysgwyd, taflu, gwenwyno, llosgi neu sgaldio, boddi, 
mygu, neu achosi niwed corfforol fel arall i blentyn. Gall niwed corfforol gael ei achosi hefyd 
pan fydd rhiant neu ofalwr yn ffugio neu’n ysgogi salwch mewn plentyn y mae’n gofalu 
amdano.   
 
Cam-drin emosiynol 
Ystyr cam-drin emosiynol yw cam-drin plentyn yn emosiynol yn barhaus gan achosi 
effeithiau andwyol difrifol a pharhaus ar ddatblygiad emosiynol y plentyn. Gall gynnwys 
cyfleu i blentyn ei fod yn ddiwerth neu fod neb yn ei garu, ei fod yn annigonol neu nad oes 
iddo werth ond i’r graddau y mae’n diwallu anghenion unigolyn arall. Gall gynnwys gorfodi 
disgwyliadau amhriodol o ran datblygiad neu oedran ar blant. Gall gynnwys peri i blant 
deimlo'n ofnus neu mewn perygl yn aml, er enghraifft wrth weld cam-drin domestig yn y 
cartref neu gael eu bwlio, neu ecsbloetio neu lygru plant. Mae rhyw lefel o gam-drin 
emosiynol ynghlwm wrth bob math o gam-drin plentyn, er y gall ddigwydd ar ei ben ei hun. 
 
Cam-drin rhywiol 
Ystyr cam-drin rhywiol yw gorfodi neu hudo plentyn neu berson ifanc i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau rhywiol, p’un a yw'r plentyn yn ymwybodol o beth sy'n digwydd ai peidio. 
Gall y gweithgareddau gynnwys cysylltiad corfforol, gan gynnwys gweithredoedd treiddiol 
neu anhreiddiol. Gallant gynnwys gweithgareddau digyswllt, megis cynnwys plant wrth 
edrych ar, neu gynhyrchu, ddeunydd pornograffig neu wylio gweithgareddau rhywiol, neu 
annog plant i ymddwyn mewn ffyrdd amhriodol yn rhywiol. 
 
Esgeulustod 
Ystyr esgeulustod yw’r methiant parhaus i ddiwallu anghenion corfforol a/neu seicolegol 
sylfaenol y plentyn, sy’n debygol o arwain at amhariad difrifol ar iechyd neu ddatblygiad y 
plentyn. Gall gynnwys rhiant neu ofalwr nad yw’n darparu digon o fwyd, lloches a dillad, yn 
amddiffyn plentyn rhag niwed neu berygl corfforol, neu’n sicrhau mynediad at ofal meddygol 
neu driniaeth briodol. Gall hefyd gynnwys esgeuluso neu beidio ag ymateb i anghenion 
emosiynol sylfaenol y plentyn. Ar ben hynny, gall esgeuluso ddigwydd yn ystod 
beichiogrwydd yn sgil camddefnyddio sylweddau gan y fam.  
 
Adnabod niwed sylweddol 
Cyflwynodd Deddf Plant 1989 y cysyniad o niwed sylweddol fel y trothwy sy’n cyfiawnhau 
ymyriad gorfodol â bywyd teuluol er mwyn amddiffyn plant. Diffinnir niwed sylweddol yn y 
ddeddfwriaeth fel cam-drin neu amharu ar iechyd a datblygiad. Mae’n disgrifio effeithiau 
cam-drin rhywiol, corfforol, emosiynol neu esgeuluso neu gyfuniad o’r gwahanol fathau. 
Mae dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol o dan Ddeddf Plant 1989 adran 47 (1) (b) i 
wneud ymholiadau, neu beri i ymholiadau gael eu gwneud, lle mae ganddynt achos 
rhesymol i amau bod plentyn sy’n byw yn eu hardal neu y ceir hyd iddo yno, yn dioddef, 
neu’n debygol o ddioddef, niwed sylweddol. 
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Nid oes unrhyw feini prawf diamod y gellir dibynnu arnynt wrth farnu beth sy’n cyfateb i 
niwed sylweddol. Gall achos difrifol unigol o gam-drin, megis achos o gam-drin rhywiol neu 
ymosodiad treisgar achosi niwed sylweddol i blentyn. Fodd bynnag, mae niwed sylweddol 
yn amlach na heb yn digwydd o ganlyniad i grynhoad hirdymor o ddigwyddiadau sy’n torri 
ar draws, newid neu’n peri niwed i ddatblygiad corfforol a seicolegol plentyn. Mae’r niwed 
sylweddol sy’n deillio o effaith ddifäol cam-drin hirdymor yn debygol o gael effaith andwyol 
ar ganlyniadau i’r plentyn yn y dyfodol. 
 
Dylid dilyn cyngor Gwasanaethau Plant mewn ymgynghoriad â’r Swyddog Arweiniol 
Dynodedig ar gyfer Diogelu mewn Addysg yn ystod ac yn dilyn y broses ymchwilio. 
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Honiadau/Pryderon Proffesiynol 
 
  Dylid defnyddio’r Siart Lif yma fel rhestr fer i wirio’r weithdrefn sy’n ymwneud â honiadau/pryderon yn 

erbyn/am weithwyr proffesiynol yn yr ysgol. 
Amlinellir gweithdrefnau manwl yng Ngweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008, Adran 4. 
Hefyd, dylid cyfeirio at Diogelu Plant mewn Addysg: Ymdrin â honiadau yn erbyn athrawon a staff eraill Cylchlythyr 
009/2014 

 

Honiadau/Pryderon yn erbyn/am staff 
Proses Amddiffyn Plant 

 

Nodir Honiadau/Pryderon yn yr ysgol ac adroddir andanynt wrth y Pennaeth/Cadeirydd y 
Llywodraethwyr 

Nodyn manwl yn cael ei wneud yn syth o’r pryderon a’r amgylchiadau 

Atgyfeirio at 
Wasanaethau 
Plant – rhif ffôn 
Llinell 
Uniongyrchol 
Powys  01597 
826431. Rhaid 
dilyn galwadau i’r 
rhif yma gyda 
ffurflen MARF 
ysgrifenedig o 
fewn 24 awr. 
 

Rhoi gwybod i 
aelod o staff 
fod pryderon 
wedi’u riportio. 
(Peidiwch â rhoi 
unrhyw 
fanylion ar hyn 
o bryd.) 

 

Bydd Gwasanaethau 
Plant yn cydlynu 
gweithdrefnau 
amddiffyn plant, gan 
symud ymlaen at 
drafodaeth am 
strategaeth lle bo’n 
briodol. Gwneir 
penderfyniad a fydd 
cyfarfod strategaeth 
broffesiynol yn cael ei 
gynnull. 

Asesiad risg i’w 
gwblhau a 
mesurau 
diogelu interim 
i’w rhoi ar waith 
yn ystod y 
broses 
ymchwilio. 

 

Cyfarfod Strategaeth 
Broffesiynol? 

IE 

NA 

 

Trefnir y Cyfarfod 
Strategaeth 
Broffesiynol cyntaf 
gan Wasanaethau 
Cymdeithasol.  
Cadeirir y cyfarfod 
gan y Rheolwr 
Diogelu, 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol. 
Cydlynir y 
cyfranogiad  gan 
Wasanaethau 
Cymdeithasol. 

Camau Gweithredu’r 
Cyflogwr: 
Hysbysir y cyflogwr 
Mae’r cyflogwr yn 
penderfynu ar y camau, 
e.e. dim gweithredu 
pellach, cyngor ar reoli, 
camau disgyblu, Polisïau  
Datblygiad Sefydliadol. 

 

Dilyn cyngor 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
a/neu’r Heddlu 
mewn ymgynghoriad 
â’r Swyddog Diogelu 
Arweiniol Dynodedig 
ar gyfer Addysg yn 
ystod ac ar ôl y 
broses ymchwilio. 

 

Atgyfeirio at Wasanaethau Plant? 

NA 

 
IE 

Mewnbwn 
a chyngor 

gan 
Bartner 
Busnes 

Adnoddau 
Dynol 

 

Rhoi gwybod i 
aelod o staff fod 
pryderon wedi’u 
riportio. 
(Peidiwch â rhoi 
unrhyw fanylion 
ar hyn o bryd.) 

Asesiad risg i’w 
gwblhau a 
mesurau 
diogelu interim 
i’w rhoi ar waith 
yn ystod y 
broses 
ymchwilio. 
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Ffeil Ddiogelu – Trosglwyddo Cofnodion 
 
Rhaid rhoi gwybod i ysgol sy’n derbyn am fodolaeth ffeil Diogelu Plant cyn i’r plentyn symud 
o’i ysgol wreiddiol. 
 
Rhaid i’r ffeil ddiogelu gyfrinachol gael ei throsglwyddo’n ddiogel i’r ysgol newydd naill ai’n 
bersonol neu drwy bost diogel sy’n gofyn llofnod wrth ei derbyn. Dylai’r ffurflen Trosglwyddo 
Cofnodion yma gael ei chwblhau a’i hanfon ymlaen gyda’r ffeil i’r ysgol newydd. Dylai naill 
ai’r Pennaeth neu’r Uwch-berson Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant lofnodi ei fod wedi 
derbyn y ffeil. 
 
Dylai’r ysgol sy’n anfon gadw copi o’r ffurflen Trosglwyddo Cofnodion lofnodedig fel 
tystiolaeth o’r trosglwyddo gan sicrhau’r llofnodion priodol. 
 

Enw’r Plentyn: 
 

 

Dyddiad Geni: 
 

 

 

Enw’r ysgol mae’n 
symud ohoni 

 

Dyddiad y daeth y 
cofnod i ben yn yr 
ysgol hon (dyddiad 
terfynu’r disgybl) 

 

Yr ysgol y mae’n 
symud iddi 
 

 

Dyddiad cysylltu â’r 
ysgol newydd 

 

A oes gwybodaeth 
sensitif a brys 
wedi’i rhannu â’r 
ysgol newydd? 
 

Oes/Nac oes 

Os nac oes, pam lai? 

 

Enw’r ysgol a’r UBD 
sy’n anfon y 
cofnodion: 

 

Dyddiad yr 
anfonwyd y ffeil 
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Yr adran hon i’w chwblhau gan yr Ysgol sy’n Derbyn os yw’r ffeil yn cael ei dosbarthu â 
llaw. 
 

Ysgol sy’n Derbyn 
 

 

Llofnodwyd 
 

 

Printiwch eich enw 
a swydd 
 

 

Dyddiad 
 

 

 
Yr adran hon i’w chwblhau gan yr ysgol sy’n anfon gyda chyfeirnod derbynneb y post os 
anfonir y ffeil drwy bost diogel fel tystiolaeth o’i hanfon. 
 

Cyfeirnod 
derbynneb y post 

 

Enw a chyfeiriad y 
person fydd yn ei 
derbyn 

 

Dyddiad postio 
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Datganiad Polisi 
Cydlyniant Cymunedol – Atal Eithafiaeth 
 
Mae ein hysgol yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd diogel i bob un o’n disgyblion, staff 
ac unrhyw ymwelwyr. 
 
Nid oes unrhyw le i safbwyntiau eithafol o unrhyw fath yn ein hysgol. 
 
Cydlyniant cymunedol yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio sut mae pawb mewn ardal 
ddaearyddol yn byw ochr yn ochr â’i gilydd gyda chyd-ddealltwriaeth a pharch i’w gilydd. 
Cymuned gydlynol yw un lle mae gan rywun ymdeimlad cryf â pherthyn. Mae’n ddiogel, 
bywiog ac yn gallu bod yn wydn ac yn gryf pan fydd tensiynau’n digwydd. Mae’r rheini sydd 
ynghlwm â chefnogi terfysgaeth yn edrych i fanteisio ar bobl sy’n agored i niwed a’u 
radicaleiddio, gan gynnwys plant a phobl ifainc. Ym mis Gorffennaf 2015, cyflwynodd Deddf 
Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 ddyletswydd statudol ar staff ysgolion i roi ystyriaeth 
briodol i’r angen i atal pobl rhag cael eu denu at derfysgaeth. 
 
Rydym yn ymwybodol y gall pobl ifainc fod yn agored i ddylanwadau eithafol neu 
safbwyntiau rhagfarnllyd o oedran cynnar sy’n deillio o amryw o wahanol ffynonellau gan 
gynnwys y rhyngrwyd. Ar brydiau, gall disgyblion, ymwelwyr neu rieni eu hunain adlewyrchu 
neu amlygu safbwyntiau y gellir eu hystyried fel rhai gwahaniaethol, rhagfarnllyd neu 
eithafol, gan gynnwys defnyddio iaith ddifrïol; bydd hyn bob amser yn cael ei herio a lle bo’n 
briodol eir i’r afael â hi. 
 
Ataliad grymus yw addysg yn erbyn hyn a byddwn yn ymdrechu i roi’r wybodaeth, sgiliau a 
chydnerthedd i ddisgyblion i herio a thrafod materion o’r fath mewn ffordd hwylusedig a 
hyddysg. 
 
Fel hyn mae ein disgyblion yn cael eu cyfoethogi gan ddeall a dod yn oddefgar o 
wahaniaeth ac amrywiaeth lle gallant ffynnu, teimlo’n werthfawr a pheidio â chael eu gadael 
ar yr ymylon. 
 
Mae gynnon ni fframwaith diogelu clir ynglŷn â sut i reoli ac ymateb i faterion lle mae 
disgybl yn datblygu neu’n mynegi safbwyntiau ac ideolegau eithafol sy’n cael eu hystyried 
yn ymfflamychol ac yn erbyn ethos cydlyniant cymunedol ein hysgol. 
 
Lle mae achosion o’r fath yn cael eu hadnabod, dylai Ffurflen Atgyfeirio Amlasiantaeth gael 
ei chwblhau a’i chyflwyno i Wasanaethau Plant. Dylid hefyd cysylltu â Swyddog Arweiniol yr 
Awdurdod Lleol ar gyfer PREVENT (gweler Prif Bersonau Cyswllt am fanylion). 
 
Panel Diogelu Channel 
 
Cyfrifoldeb pawb yw diogelu a hybu lles plant, pobl ifainc ac oedolion. Rydym yn 
ymrwymedig i gydweithio â’n partneriaid i amddiffyn a chefnogi ein disgyblion, a lle mae 
Ffurflen Atgyfeirio Amlasiantaeth yn arwain at sefyllfa lle mae angen diogelu ar un o’n 
disgyblion byddwn yn cefnogi rhaglen Channel. 
 
Dull amlasiantaeth yw Channel o amddiffyn pobl sy’n agored i niwed drwy adnabod 
unigolion mewn perygl, asesu natur a maint y perygl hwnnw a datblygu’r cynllun cymorth 
mwyaf priodol i’r unigolion dan sylw. 
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Mae Channel yn ymwneud â sicrhau bod plant ac oedolion sy’n agored i niwed o unrhyw 
ffydd, ethnigrwydd neu gefndir yn derbyn cymorth cyn i’r rheini a fyddai am iddynt goleddu 
terfysgaeth fanteisio ar eu natur fregus a chyn iddynt ddechrau cymryd rhan mewn 
gweithgarwch troseddol sy’n gysylltiedig â therfysgaeth. 
 
Hyfforddiant 
 
Rydym yn ymrwymedig i sicrhau y bydd yr holl staff yn ein hysgol yn mynychu’r Gweithdy i 
Godi Ymwybyddiaeth o PREVENT (WRAP) ac yn cael eu hannog i ddefnyddio modiwlau 
hyfforddiant eraill sy’n gysylltiedig â gwrthderfysgaeth a’r deunydd cyfeirio isod:  
 
Prif Bersonau Cyswllt 
 
Uwch-berson Dynodedig yr Ysgol ar gyfer Amddiffyn Plant yw: 
 
……Mr Jim Macdonald………………………………… 
 
Michael Gedrim 
Arweinydd PREVENT ar gyfer Gwasanaeth Ysgolion Cyngor Sir Powys 
E-bost: michael.gedrim@powys.gov.uk  
Ffôn: 01597 826431 
 
Deunyddiau Cyfeirio 
Gwrthsafiad a pharch: Datblygu Cydlyniant Cymunedol - dealltwriaeth gyffredin ar gyfer 
ysgolion a'u cymunedau 
http://gov.wales/docs/dcells/publications/110209respecten.pdf 
Gwrthsafiad a pharch: Datblygu Cydlyniant Cymunedol (diweddarwyd Ionawr 2016, 
196/2016) 
https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-03/gwrthsafiad-a-pharch-
datblygu-cydlyniant-cymunedol.pdf 
Gwrthsafiad a pharch: Datblygu Cydlyniant Cymunedol: Offeryn Asesu: 
http://gov.wales/docs/dcells/publications/160112-respect-and-resilience-self-assessment-
tool-en.pdf 
Hyfforddiant e-ddysgu ar PREVENT: https://elearning.prevent.homeoffice.gov.uk/ 
Adnodd ar-lein am ddim: http://course.ncalt.com/Channel_General_Awareness 
Canllawiau Channel: https://www.gov.uk/government/publications/channel-guidance 
Canllawiau ar y Ddyletswydd i Atal: https://www.gov.uk/government/publications/prevent-
duty-guidance 
Gwefan: http://educateagainsthate.com Adnoddau i rieni ac athrawon 
Mynd i’r Afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb: Fframwaith Gweithredu 
https://gov.wales/docs/dsjlg/publications/equality/140512-hate-crime-framework-cy.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:michael.gedrim@powys.gov.uk
http://gov.wales/docs/dcells/publications/110209respecten.pdf
https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-03/gwrthsafiad-a-pharch-datblygu-cydlyniant-cymunedol.pdf
https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-03/gwrthsafiad-a-pharch-datblygu-cydlyniant-cymunedol.pdf
http://gov.wales/docs/dcells/publications/160112-respect-and-resilience-self-assessment-tool-en.pdf
http://gov.wales/docs/dcells/publications/160112-respect-and-resilience-self-assessment-tool-en.pdf
https://elearning.prevent.homeoffice.gov.uk/
http://course.ncalt.com/Channel_General_Awareness
https://www.gov.uk/government/publications/channel-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/prevent-duty-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/prevent-duty-guidance
http://educateagainsthate.com/
https://gov.wales/docs/dsjlg/publications/equality/140512-hate-crime-framework-cy.pdf
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