
Cadw plant, pobl ifanc ac 
oedolion yn ddiogel

DIOGELU
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 Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 5 – Ymdrin ag 

Achosion Unigol i Amddiffyn Plant sy’n Wynebu Risg

Deddf Gwasanaethau  

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Prevent Duty Guidance: 
for England and Wales

Guidance for specified authorities 

in England and Wales on the duty 

in the Counter-Terrorism and 
Security Act 2015 to have due 
regard to the need to prevent people 

from being drawn into terrorism.

Wales Safeguarding

Procedures

DOWNLOAD THE APPOA

www.safeguard
ing.wales

Canllawiau
Dogfen ganllawiau: rhif 265/2020 Dyddiad cyhoeddi: Hydref 2020Yn disodli dogfen ganllawiau: rhif 158/2015 

Cadw dysgwyr yn ddiogel Rôl awdurdodau lleol, cyrff llywodraethu a pherchnogion ysgolion annibynnol  o dan Ddeddf Addysg 2002

DEDDFWRIAETH 
AC ARWEINIAD



Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn
CCUHP



Beth yw eich barn chi 
am y gwahanol fathau o 

gamdriniaeth?

MATHAU O GAMDRINIAETH



Trais
Domesti g

Camfanteisio’n 
rhywiol ar blant

Caeth-
wasiaeth

fodern

Anffurfio 
organau 
cenhedlu 
benywod

Llinellau 
cyffuriau

Bwlio ar
-lein

Secstio

Terfysgaeth a radicaliaeth eithafol

Gallai fod yn un o’r rhain,
neu’n gyfuniad o bob un 

ohonynt...



YN TEIMLO’N DDIOGEL?



Cliciwch ar y fideo i’w chwarae

What's happening Frankie?



STORI JODIE

Mae Jodie ym mharti pen-blwydd ei ffrin 





Y rhieni eraill
Gofalwr y 
ganolfan 
hamddenChi

Rheolwr y 
ganolfan 
hamdden

Cynorthwyydd 
y caffi

Pwy sy’n gyfrifol am wneud rhywbeth ynglŷn â Jodie, yn 

eich barn chi ? Pwy ddylai ddweud rhywbeth am beth 
ddigwyddodd, yn eich barn chi?

PWY SY’N GYFRIFOL?



Sut ydych chi’n cadw’ch hun a phobl eraill yn ddiogel?

CADW’N DDIOGEL



Sut ydych chi’n cadw plant iau yn ddiogel?

POBL IFANC



“Mae pawb arall yn ei wneud!”
PWYSAU GAN GYFOEDION



YDYCH CHI AR-LEIN?



TYNNU HUNLUNIAU

Allwch chi ddim ei gymryd yn ôl!



Rydych chi’n haeddu bod yn hapus!

PERTHNASOEDD POBL IFANC YN EU HARDDEGAU



Cliciwch ar y fideo i’w chwarae

Ydyn nhw wedi 
dweud ‘ie’?



I BWY FYDDECH CHI’N GOFYN?



Os nad ydych chi’n siŵr a fydd yn cadw’r hyn rydych chi wedi’i ddweud 
yn gyfrinachol, gallwch chi ofyn iddo/iddi cyn i chi ddweud unrhyw beth

Mae gennych chi reolaeth dros faint rydych chi’n ei ddweud wrth 
rywun–does dim rhaid i chi ddweud popeth, os nad ydych chi eisiau

Gwnewch yn siŵr ei bod yn adeg dda i siarad ac 

nad oes unrhyw beth arall yn tynnu ei sylw

Dylech chi Baratoi / Cynllunio / Ymarfer yr hyn rydych 
chi eisiau ei ddweud

Pwy sy’n oedolyn y gallwch chi ymddiried ynddo? 

– dewiswch rywun rydych chi’n teimlo’n ddiogel 

gydag ef / gyda hi

DYWEDWCH WRTH RYWUN



MYND I WELD Y MEDDYG TEULU

CYMORTH I DEULUOEDD

TÎM O AMGYLCH 
Y TEULU

GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

BETH ALLAI DDIGWYDD?



Frank  Gwe: talktofrank.com & Ffôn: 0300 123 6600

Brook  Gwe: brook.org.uk

Mindful  Gwe: youngminds.org.uk

ThinkUKnow  Gwe: thinkuknow.co.uk

Childline  Gwe: childline.org.uk/talk & Ffôn: 0800 1111

GWEFANNAU A 
RHIFAU DEFNYDDIOL



Os oes gennych chi neu rywun arall bryderon

ynglŷn â diogelwch neu les plentyn, person

ifanc neu oedolyn mae gennych gyfrifoldeb i

weithredu ar y pryderon rheiny.

Cofnodwch y pryderon mewn ysgrifen a

rhowch y wybodaeth i’r Tîm Asesu Gofal Plant

NEU i’r Tîm Diogelu Oedolion  cyn gynted â

phosib.

CCooffnnoodd::
l Enw’r plentyn neu’r oedolyn
l Cyfeiriad
l Dyddiad geni
l Beth yw’r pryder 
l Enw a manylion cyswllt y cyfeiriwr

Os oes gennych unrhyw amheuon, cysylltwch

â’r Tîm Asesu Gofal Pant neu’r Tîm Diogelu

Oedolion am gyngor.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd

rhywun arall yn dweud wrth rywun am eich

pryderon. Gweithredwch a dywedwch wrth

rywun yn syth. Ni ellir disgwyl i blant ac

oedolion sydd mewn perygl gymryd
cyfrifoldeb dros eu hunain na thros eraill.  
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  DD
aa l Os ydi’r person wedi’i anafu, galwch am 

sylw meddygol
l Gwrandewch, a pharhewch i wrando
l Peidiwch â chwestiynu
l Ceisiwch osgoi rhannu barn 
l Peidiwch ag addo cyfrinachedd 
l Eglurwch beth rydych yn ei wneud a 

pheidiwch oedi cyn gweithredu 
l Cysylltwch â’r Tîm Diogelu Oedolion neu 

Dîm Asesu Gofal Plant
l Ysgrifennwch gynnwys eich sgwrs ar bapur 

cyn gynted â phosib.

Canllaw byr yw’r cerdyn hwn ac nid yw’n
cymryd lle’r Canllawiau Amddiffyn
Cenedlaethol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn
ymgyfarwyddo gyda’r polisïau sydd o fewn eich
maes gwaith.
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Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444

Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056

Rhif ffôn tu allan i oriaugweithio: 0300 333 2222

Heddlu:
Mewn argyfwng galwch 999

Ddim yn argyfwng: 101

Rhifau ffôn defnyddiol eraill:

NSPCC: 0808 8005000

Childline: 0800 1111

Llinell Gymorth Cam-drin 0808 8010800

Domestig: 
Arolygiaeth Gofal Cymru: 0300 7900126

Diweddarwyd Gorffennaf 2018

www.sir-benfro.gov.uk
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GWEFANNAU A 
RHIFAU DEFNYDDIOL



UNRHYW GWESTIYNAU???

DIOLCH AM 
WRANDO!


