
 

 
 

 

Fe lansiodd Bwrdd Prosiectau 

Gweithdrefnau Diogelu Cymru 

Weithdrefnau Diogelu Cymru 

newydd ar 11eg Tachwedd 2019.  

Maent yn disodli Gweithdrefnau 

Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a 

Pholisi a Gweithdrefnau Cymru Dros 

Dro ar gyfer Diogelu Oedolion 

Agored i Niwed rhag Camdriniaeth. 

Mabwysiadwyd y gweithdrefnau’n ffurfiol gan Fwrdd Diogelu 

Canolbarth a Gorllewin Cymru CYSUR a CWMPAS.  

Mae disgwyl gweithrediad llawn erbyn mis Ebrill 2020. 

Bydd hyfforddiant ar gyfer staff mewn swyddogaethau allweddol ar 

gael o fis Ebrill 2020 ymlaen. 

Bydd diweddariadau a chyfarwyddiadau staff ar gael yn rheolaidd ar 

wefan Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru 

www.cysur.cymru / www.cysur.wales o fis Ebrill 2020 ymlaen. 

Bydd Gweithdrefnau Diogelu Cymru’n llywio arferion 

diogelu pawb sy’n gweithio yn sectorau statudol, 

trydydd (gwirfoddol) a phreifat iechyd, gofal 

cymdeithasol, addysg, yr heddlu, cyfiawnder a 

gwasanaethau eraill.  

Maent yn berthnasol i holl ymarferwyr a rheolwyr sy’n 

gweithio yng Nghymru, boed hynny yng nghyflogaeth 

asiantaeth ddatganolog neu heb ei datganoli, ac mewn 

gwaith cyflogedig neu ddi-dâl. 

Mae hon yn adran ar wahân, sy’n cwmpasu pryderon 

diogelu ynghylch ymarferwyr a’r rhai mewn sefyllfaoedd 

ymddiriedol. 

Mae’n disodli rhan IV o AWCP a chanllawiau Pryderon 

Proffesiynol ar gyfer oedolion. 

Mae’r agwedd yn gyson ar gyfer pryderon ynghylch 

plant ac oedolion. 

 Canoli ar y plentyn drwy’r adeg. 

 Adran newydd ar bryderon eginol a chymorth 

ac atal cynnar. 

 Mae’r ddyletswydd i hysbysu’n bendant. 

 Mae’n hyrwyddo dealltwriaeth o brofiadau 

bywyd y plentyn.  

 Y Cynllun Amddiffyn Plentyn yn cael ei aileni’ny 

Cynllun Amddiffyn Gofal a Chymorth.  

 Mae’n cynnwys 10 o ganllawiau ymarfer unigol. 

 Canoli ar bobl drwy’r adeg. 

 Rhagdybio cymhwyster ymhlyg drwy’r adeg. 

 Mae dyletswyddau eiriolaeth yn hollbwysig. 

 Yr oedolyn mewn perygl sy’n ganolog i wneud penderfyniadau a 

rhaid bod cyfathrebu drwy gydol y broses. 

 Mae’r ddyletswydd i hysbysu’n bendant. 

 Nid yw dim cydsyniad yn golygu dim gweithredu. 

 Maent yn amlinellu dyletswyddau ar gyfer ymholiadau Adran 126  

 Maent yn hyrwyddo deall profiadau bywyd rhywun. 

 Mae cydgysylltydd arweiniol yn disodli ac yn ymestyn 

swyddogaeth flaenorol DLM. 

Mae Cynhadledd Amddiffyn Oedolyn yn disodli Cynhadledd Achos. 

Nid yw’r Gweithdrefnau ar gyfer eu 

hargraffu ac maent yn ddigidol yn 

unig. Byddant yn cael eu diweddaru 

bob 6 mis ac maent ar gael drwy Ap 

ffôn o Apple App Store a Google Play 

Store. Maent i’w gweld hefyd yn 

www.diogelu.cymru neu yn 

www.safeguarding.wales yn Saesneg. 

Maent yn cynnwys geirfa a dolenni. 

Lansio Gweithdrefnau Newydd Ffurf ddigidol newydd 

Beth yw’r newidiadau ar gyfer oedolion? 

Beth yw’r newidiadau ar gyfer plant? Pryderon diogelu ynghylch ymarferwyr a’r rhai 

mewn sefyllfaoedd ymddiriedol 

Sut mae hyn yn effeithio arnaf i? 

Beth nesaf… 
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