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Atodiad 1 
 

Cysylltiadau Defnyddiol 
 
Rhifau Cyswllt Pwysig 
 
Mae’n rhaid i chi hysbysu’r Swyddog Diogelu Taleithiol am unrhyw bryder neu honiad, a bydd y 
Swyddog hwn yn rhoi’r camau gweithredu priodol ar waith a’ch cynorthwyo i roi unrhyw gamau 
gweithredu perthnasol ar waith.   

Mae’n rhaid cydymffurfio â’r gofynion isod cyn cysylltu â gwasanaethau allanol. 
 
 
Cysylltu â’r Gwasanaethau Brys  
 

 Os oes risg o niwed uniongyrchol, h.y. bod rhywun mewn perygl ar hyn o bryd, dylech 
chi ffonio 999. 

 Dylech chi gysylltu â’r Swyddog Diogelu Taleithiol bob amser cyn gynted ag y bo modd 
ar ôl unrhyw gam gweithredu a digwyddiad. Ffoniwch 07787 244 037 neu 07551 124 
219. 

 Cwblhewch Ffurflen 9 - Rhoi Gwybod am Bryder Diogelu. 
 
 
Cysylltu â’r Heddlu 
 
Os oes risg o niwed a bod y digwyddiad yn un troseddol (er enghraifft, achos honedig o ddwyn 
neu dwyll) ond nad oes neb mewn perygl uniongyrchol (h.y. nid oes rhaid i chi ffonio 999) ac nad 
yw’r Swyddog Diogelu Taleithiol ar gael, dylech chi gysylltu â’r Heddlu ar unwaith.  

Dylech chi ffonio 101 i gysylltu â’r Heddlu. Mae’r rhif ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 

Os oes gennych chi nam ar eich clyw gallwch chi gysylltu â gwasanaeth minicom ar 01656 656980. 
 
 
Cysylltu â’r Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol  
 
Os oes risg o niwed ond nad oes neb mewn perygl uniongyrchol (h.y. nid oes angen i chi ffonio’r 
Heddlu neu Ambiwlans) ac nad yw’r Swyddog Diogelu Taleithiol ar gael, dylech gysylltu â’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn uniongyrchol.  

Ewch i wefan yr Awdurdod Lleol penodol am ei rif ffôn cyswllt presennol.  
 
 
Adnoddau ar gyfer Gwybodaeth Bellach 
 
Bwriedir i’r adnoddau a amlinellir isod fod yn ffynonellau gwybodaeth bellach ar gyfer 
cynrychiolwyr a rhanddeiliaid yr eglwys, ac ar gyfer atgyfeirio unrhyw un arall sydd angen 
gwybodaeth a/neu gymorth. Mae’n rhaid cysylltu’n uniongyrchol â’r Swyddog Diogelu Taleithiol ar 
gyfer unrhyw ymholiadau neu bryderon sy’n ymwneud yn uniongyrchol â materion diogelu. 
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Plant a Phobl Ifanc 
 
 
NSPCC 0808 800 5000 
www.nspcc.org/reportconcern 
 
ChildLine  0800 1111 
(gwasanaeth cwnsela ddydd a nos, saith diwrnod yr wythnos ar gyfer plant a phobl ifanc) 
www.childline.org.uk 
 
Meic 0808 802 3456 
(llinell gymorth gwybodaeth ac eiriolaeth ddydd a nos, saith diwrnod yr wythnos ar gyfer plant a 
phobl ifanc) 
www.meiccymru.org 
 
Kidscape 02077 303 300 
(llinell gymorth ar gyfer rhieni sy’n poeni am fwlio) 
www.kidscape.org.uk 
 
Swyddfa’r Comisiynydd Plant 0808 801 1000 
http://childcom.org.uk 
 
 

Oedolion 
 
The National Careline 0800 069 9784 
(gwybodaeth am ofal a chymorth ar gyfer pobl hŷn, eu gofalwyr a’u teuluoedd) 
www.thenationalcareline.org  
 
Age Cymru  0800 022 3444 
(gwybodaeth, cymorth a chyngor ar gyfer pobl hŷn) 
www.ageuk.org.uk/cymru 
 
Action for Elder Abuse 080 8808 8141 
www.elderabuse.org.uk 
 
Swyddfa’r Comisiynydd Pobl Hŷn 08442 640 670 
http://www.olderpeoplewales.com/wl/Home.aspx 
 
Cyrff Cynghorol / Rheoleiddio 
 
CCPAS:  
Churches Child Protection Advisory Service 0845 120 4550 
www.ccpas.co.uk 
 
AGGCC: 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 0300 790 0126 
http://cssiw.org.uk/?skip=1&lang=cy 
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Diogelwch Ar-lein 
 
Wisekids 01633 673 339 
www.wisekids.org.uk      info@wisekids.org.uk 
 
Action for Children’s Net Smart 
www.actionforchildren.org.uk/our-services/family-support/parenting-suport/netsmart 
 
BBC Webwise 
www.bbc.co.uk/cbbc/topics/stay-safe 
 
Canolfan Camfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn Ar-lein 
www.thinkuknow.co.uk 
 
 

Cymorth ar gyfer Dioddefwyr a Goroeswyr 
 
The Survivors Trust 01788 550 554 
www.thesurvivorstrust.org 
 
MACSAS 0808 801 0340 
(Ministry and Clergy Sexual Abuse Survivors) 
www.macsas.org.uk 
 
NAPAC 0808 801 0331 
www.napac.org.uk 
 
 

Cymorth a Thriniaeth ar gyfer Troseddwyr  
 
The Lucy Faithfull Foundation  0808 100 0900 
(yn gweithio gyda theuluoedd sydd wedi’u heffeithio gan gamdriniaeth gan gynnwys y sawl sydd 
wedi’i chyflawni, pobl ifanc ag ymddygiad rhywiol amhriodol, a dioddefwyr) 
www.lucyfaithfull.org 
 
Stop it Now 0808 100 0900 
(llinell gymorth gyfrinachol ar gyfer unrhyw un sy’n poeni am unrhyw agwedd ar gam-drin plant yn 
rhywiol, gan gynnwys teuluoedd a gweithwyr proffesiynol) 
www.stopitnow.org.uk/wales 
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Atodiad 2 
 

Cadw’n Ddiogel Ar-lein! 
Canllaw i Blant 

 
1. Paid â dweud wrth neb ar-lein ble rwyt ti’n byw, i ba ysgol rwyt ti’n mynd, dy gyfeiriad, 

dy gyfeiriad e-bost neu dy rif ffôn, a phaid byth ag anfon lluniau ohonot ti dy hun at 
unrhyw un. Os oes unrhyw un yn gofyn i ti am y wybodaeth hon, dylet ddweud wrth 
dy fam neu dy dad.  

2. Mae’n wych gwneud ffrindiau ar-lein ond PAID BYTH â chytuno i gyfarfod rhywun rwyt 
ti wedi siarad ag ef/hi ar-lein. Mae ffrindiau ar-lein yn dal i fod yn bobl ddieithr ac mae 
rhai pobl yn gallu dweud celwydd am bwy ydyn nhw. Os wyt ti’n cyfarfod â rhywun fel 
hyn, dylet ti wneud yn si�r bod dy fam neu dy dad yn gwybod, A GOFALU eu bod 
nhw, neu oedolyn diogel arall, yn dod i gadw cwmni i ti. 

3. Paid byth ag agor e-byst, negeseuon neu ffeiliau gan unrhyw un nad wyt ti’n ei adnabod.  
Fe allen nhw gynnwys firysau neu negeseuon cas.  

4. Mae’r rhyngrwyd yn wych ar gyfer dod o hyd i wybodaeth, ond cofia na fydd popeth y 
byddi di’n ei ddarllen yn wir. Dylet gadarnhau bod yr hyn rwyt ti’n ei ddarllen yn wir 
drwy edrych ar wefannau gwahanol, edrych mewn llyfrau neu ofyn i dy athro neu i 
rywun sy’n gwybod.  

5. Dydy pawb ar-lein ddim yn dweud y gwir am bwy ydyn nhw a beth maen nhw’n ei 
wneud. Weithiau mae pobl yn defnyddio’r rhyngrwyd i fwlio, brifo neu achosi poen 
meddwl i bobl. Y peth mwyaf diogel i’w wneud yw dim ond siarad ar-lein â phobl rwyt 
ti’n eu hadnabod yn dy fywyd go iawn, a gofalu bod dy rieni yn gwybod pa ystafelloedd 
sgwrsio rwyt ti’n eu defnyddio. Os yw rhywun yn gwneud i ti deimlo’n anghyfforddus, 
yn gofyn i ti wneud rhywbeth nad wyt ti eisiau ei wneud, neu’n dy fwlio di ar-lein, dylet 
ddweud wrth dy fam neu dy dad. 

6. Os wyt ti’n poeni am rywbeth rwyt ti wedi’i weld ar-lein neu rywbeth y mae rhywun 
wedi’i ddweud wrthyt ti ar-lein, fe alli di roi gwybod i’r CEOP (Camfanteisio ar Blant 
a’u Hamddiffyn Ar-lein) www.thinkuknow.net. 

 
 

Cadw’n Ddiogel Ar-lein! 
Canllaw i Bobl Ifanc 

 
 Dylet ofalu bob amser bod dy riant/gofalwr yn fodlon i ti ddefnyddio ystafell sgwrsio, a 

chofia ond defnyddio ystafelloedd sgwrsio sy’n cael eu rheoleiddio a’u cynnal gan 
sefydliadau cyfrifol sy’n monitro gweithgarwch. 

 Os wyt ti’n defnyddio ystafell sgwrsio dylet ddefnyddio ffugenw a pheidio â datgelu 
unrhyw wybodaeth a allai arwain at bobl yn dy adnabod, fel dy enw go iawn, dy oedran, 
dy gyfeiriad, dy gyfeiriad e-bost, dy rif ffôn, enw dy ysgol neu grŵp eglwys/ieuenctid.  
Cofia fod ystafelloedd sgwrsio yn ‘fannau cyhoeddus’ a does wybod pwy sy’n eu 
defnyddio. 

 Dylet gadw dy gyfrineiriau yn gyfrinachol, gan osgoi eu datgelu wrth dy ffrindiau hyd yn 
oed. 

 Paid â datgelu gwybodaeth os wyt ti’n teimlo’n anghyfforddus yn gwneud hynny. Os yw 
gwefan yn dweud bod yn rhaid i ti lenwi maes gorfodol ac nad wyt ti’n fodlon gwneud 
hynny, dylet adael y wefan.  
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 Dylet sgwrsio’n ddiogel - mae’n amhosibl bod yn siŵr bob amser mai dim ond pobl o’r 
un oed â ti sy’n defnyddio ystafell sgwrsio - mae’n bosibl bod y person arall yn oedolyn 
sy’n ceisio dy dwyllo. Dylet flocio pobl sy’n gwneud i ti deimlo’n anghyfforddus a 
pheidio â defnyddio ystafelloedd sgwrsio a gwefannau ‘dros 18 oed’ a rhannau eraill o’r 
rhyngrwyd sydd wedi’u bwriadu ar gyfer oedolion. Mae’r rhybuddion yno i dy 
amddiffyn di. Mae defnyddio gwefannau ar gyfer oedolion yn gallu gwneud biliau ffôn yn 
ddrutach o lawer hefyd. 

 Dylet adael ystafell sgwrsio yn syth os oes rhywbeth yn peri pryder i ti. Cofia ddweud 
wrth dy riant/gofalwr/arweinydd ieuenctid a rhoi gwybod i ddarparwr y gwasanaeth 
sgwrsio / darparwr gwasanaethau rhyngrwyd am unrhyw negeseuon sy’n ddi-chwaeth / 
yn dangos agwedd wael. Dylet gadw unrhyw sgyrsiau sy’n gallu profi bod rhywun wedi 
bod yn dy fwlio di neu’n aflonyddu arnat ti. Os wyt ti’n poeni am rywbeth rwyt ti wedi’i 
weld ar-lein neu am rywbeth y mae rhywun wedi’i ddweud wrthyt ti ar-lein, fe alli di 
roi gwybod i’r CEOP (Camfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn Ar-lein) 
www.thinkuknow.net <http://www.thinkuknow.net>. 

 Paid ag anfon llun at neb drwy neges destun neu e-bost, a phaid byth ag anfon 
ffotograffau o natur rywiol ohonot dy hun. Efallai dy fod ti’n ymddiried yn y person 
rwyt ti wedi anfon ffotograff ato ar hyn o bryd, ond weithiau mae pobl yn defnyddio 
ffotograffau fel hyn i fwlio eraill pan nad ydyn nhw’n ffrindiau bellach. Paid â meddwl 
nad yw hyn yn gallu digwydd i ti. 

 Dydy’r bobl rwyt ti’n cysylltu â nhw ar-lein ddim yn dweud y gwir amdanyn nhw eu 
hunain bob amser – does neb yn gallu eu gweld. Paid byth â threfnu cyfarfod â rhywun 
heb gytuno ar hynny ymlaen llaw gyda dy riant/gofalwr, a chofia ofyn i dy riant/gofalwr 
gadw cwmni i ti yn y cyfarfod cyntaf, a gofalu eich bod yn cwrdd mewn lle cyhoeddus. 

 Dylet fod yn ofalus cyn cymryd rhan mewn cystadlaethau ac ati. Mae’n bosibl y byddi di’n 
cytuno i dderbyn gwasanaethau nad oes eu hangen arnat ti. Hefyd, paid byth â datgelu 
manylion dy gerdyn credyd neu fanylion banc heb drafod â dy riant/gofalwr ymlaen llaw. 
Os wyt ti’n talu am rywbeth ar-lein, dylet ofalu bod symbol diogelwch cerdyn credyd yn 
ymddangos ar y wefan. Mae’r symbol hwn yn debyg i glo melyn ac mae’n golygu bod dy 
fanylion yn ddiogel.  

 Paid byth ag ymateb i negeseuon e-bost neu negeseuon mewn grwpiau defnyddwyr sy’n 
gas, yn awgrymog neu’n dramgwyddus, a phaid â ‘throlio’ (ysgrifennu negeseuon 
pryfoclyd i ddigio pobl). 

 
 

E-byst 
 

 Os wyt ti’n derbyn e-bost gan rywun nad wyt ti’n ei adnabod, paid ag agor unrhyw 
ddolen neu atodiad. Mae’n bosibl eu bod yn cynnwys firysau sy’n gallu difrodi neu 
ddinistrio dy gyfrifiadur, neu dy gysylltu â gwefannau amhriodol neu anghyfreithlon.  

 Dylet sicrhau bod meddalwedd diogelu rhag firysau wedi’i gosod ar dy gyfrifiadur. 

 Paid byth ag anfon llythyrau cadwyn drwy’r rhyngrwyd - maen nhw wedi’u gwahardd ar 
y rhyngrwyd. Os wyt ti’n derbyn un, dylet roi gwybod i’r Darparwr Gwasanaethau 
Rhyngrwyd. 

 Mae twyll a sgiamau ar-lein yn gyffredin. Dylet fod yn amheus os wyt ti’n derbyn neges 
e-bost yn dweud dy fod ti wedi ennill cystadleuaeth neu loteri na wnest ti gymryd rhan 
ynddyn nhw, neu os wyt ti’n derbyn cynnig sy’n rhy dda i fod yn wir. Mae’n annhebygol 
o fod yn wir!  
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Polisi’r Eglwys ar Ddefnydd Derbyniol o TGCh 
 
Wrth ddefnyddio cyfarpar yr eglwys, mae’n rhaid i chi gydymffurfio â pholisi’r eglwys ar ddefnydd 
derbyniol o TGCh. Mae hyn yn nodi na allwch chi wneud y canlynol: 

 Chwilio am a/neu ddefnyddio gwefannau pornograffig, hiliol neu rai sy’n hyrwyddo 
casineb; 

 Defnyddio TGCh sydd wedi’i darparu gan yr eglwys i storio, arddangos a/neu 
drosglwyddo deunydd pornograffig, rhywiaethol, hiliol, homoffobaidd neu dreisgar; 

 Anfon e-byst neu roi negeseuon neu luniau ar unrhyw wefan cyfryngau cymdeithasol, 
neu ddefnyddio TGCh mewn unrhyw ffordd arall, i fygwth, bwlio neu gam-drin unrhyw 
unigolyn neu grŵp; 

 Lawrlwytho, anfon ymlaen a/neu losgi i unrhyw CD/DVD unrhyw gerddoriaeth, 
delweddau neu ffilmiau oddi ar y rhyngrwyd heb ganiatâd y sawl sydd â’r hawlfraint; 

 Datgelu unrhyw wybodaeth bersonol am eraill heb eu cydsyniad e.e. cyfeiriadau 
(personol, e-bost neu negeseua), ffotograffau, rhifau ffôn neu fanylion banc. 
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Atodiad 3 
  

Corau a chorau eglwys sy’n cynnwys pobl ifanc  
 

Cod ymarfer ar gyfer staff a gwirfoddolwyr 
 
Cyflwyniad 
 
Dylai staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio ac yn cymdeithasu â phlant yng nghyd-destun côr 
cadeirlan neu gorau eglwysig eraill fod yn ymwybodol bod diogelu yn hollbwysig i’r gadeirlan ac i’r 
esgobaeth. Cyhoeddir y cod ymarfer hwn i sicrhau bod arferion gorau yn cael eu dilyn a bod 
camddealltwriaeth yn cael ei osgoi. Er budd pob plentyn ac oedolyn, ac er budd y gadeirlan ei hun, 
mae’n bwysig bod staff a gwirfoddolwyr yn dilyn y cod ymarfer hwn er mwyn osgoi rhoi eu hunain, 
eu cydweithwyr neu aelodau o gorau mewn perygl. 

Mae’r cod ymarfer hwn yn ceisio cyflwyno canllawiau ar sut y dylai pob oedolyn ryngweithio â 
phlant mewn adran gerdd er mwyn cynnal perthynas iach a diamwys ac osgoi sefyllfaoedd a allai 
gael eu camddehongli neu eu camddefnyddio. At ddibenion y ddogfen hon, mae plentyn (y cyfeirir 
ato fel ‘aelod o’r côr’ weithiau) yn unrhyw un o oedran ysgol, hyd yn oed os yw dros 18 oed, sy’n 
aelod o gôr y gadeirlan neu gôr eglwysig arall neu gonsort, neu sy’n bresennol mewn neu yng 
nghyffiniau cadeirlan, neu mewn adran gerdd yn rhywle arall.  

Mae cynnwys y ddogfen hon yn berthnasol i holl staff a gwirfoddolwyr y gadeirlan sy’n dod i 
gysylltiad â phlant mewn côr, gan gynnwys organyddion, clerigion, gwarchodwyr y côr, rhieni sy’n 
cynorthwyo, clercod lleyg ac aelodau o’r consort sy’n oedolion, p’un ai a oes ganddynt gyfrifoldeb 
uniongyrchol dros aelodau’r côr ai peidio.  

Mae’n bosibl y bydd rhai o’r oedolion sy’n ymwneud â’r corau yn rhieni i aelodau’r côr hefyd. 
Mewn sefyllfa o’r fath, mae’n dderbyniol i’r oedolion hynny gymdeithasu ag aelodau’r côr sy’n 
ffrindiau i’w plentyn yn y ffordd arferol y tu allan i’r côr. Nid oes angen atal aelodau eraill o’r côr 
rhag dod i chwarae gyda’u plentyn, neu osgoi rhoi lifft i aelodau eraill o’r côr gyda’u plentyn eu 
hunain ac ati. Mae’n rhaid defnyddio synnwyr cyffredin. Fodd bynnag, gall fod yn syniad da dweud 
wrth rieni aelodau eraill o’r côr bod unrhyw drefniadau sy’n cael eu gwneud yn drefniadau preifat 
rhwng rhieni ac nad ydynt yn gysylltiedig â swydd y rhiant yn y gadeirlan.  
 
 
Personél  
 
Dyma’r oedolion sy’n cael cyswllt rheolaidd â phlant mewn corau: 

 y cyfarwyddwr cerdd 

 yr organydd cynorthwyol 

 clerigion y gadeirlan 

 gwarchodwyr y côr  

 y clercod lleyg 

 oedolion sy’n canu mewn consort cadeirlan neu mewn côr eglwysig arall  
 
Dylai pob oedolyn sicrhau bod ei berthynas â’r plant yn y côr yn adlewyrchu oedran, rhyw ac 
aeddfedrwydd y plant perthnasol. Yn benodol, mae’n bwysig sicrhau nad yw unrhyw agwedd ar 
ymarweddiad, iaith ac agwedd, sut bynnag y cânt eu mynegi, yn arwain at gamddealltwriaeth, yn 
enwedig wrth ymdrin â llanciau a llancesau neu fechgyn a merched hŷn.   
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Swyddogaethau a Chyfrifoldebau 
 
Y cyfarwyddwr cerdd a’r organydd cynorthwyol sy’n bennaf gyfrifol am les aelodau’r côr. Fe’u 
cyflogir gan y cabidwl ac mae ganddynt ddyletswydd i ofalu am aelodau’r côr. Pan fydd aelodau’r 
côr yn bresennol yn y gadeirlan, mae o leiaf un organydd/cyfarwyddwr yn bresennol ac yn bennaf 
gyfrifol am aelodau’r côr, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol. Mae’r cyfrifoldeb hwn yn 
cynnwys materion cerddorol a bugeiliol.  

Mae tîm o warchodwyr gwirfoddol yn helpu i ofalu am aelodau’r côr. Maent yn gyfrifol am faterion 
bugeiliol yn ystod eu cyfnodau o ddyletswydd, gan ymdrin â materion fel bwyd a diod aelodau’r 
côr, salwch, y gofrestr bresenoldeb, camymddwyn, a materion emosiynol. Maent yn gyfrifol i’r 
cyfarwyddwr cerdd, a dylent hysbysu’r organydd/cyfarwyddwr cyfrifol am unrhyw broblemau 
arwyddocaol sy’n codi yn ystod eu dyletswyddau. Wedyn, dylai’r organydd/cyfarwyddwr cyfrifol 
hysbysu’r cyfarwyddwr cerdd mor fuan ag sy’n ymarferol bosibl.   

Bydd nifer o glercod lleyg sy’n oedolion yn aelodau o gôr cadeirlan, a bydd y consort yn cynnwys 
oedolion sy’n canu. Nid oes gan y cantorion hyn unrhyw gyfrifoldebau disgyblu neu fugeiliol 
uniongyrchol dros aelodau’r côr oni bai bod y cyfrifoldebau hyn wedi’u dirprwyo iddynt gan yr 
organydd/cyfarwyddwr ar ddyletswydd am gyfnod penodol. Fodd bynnag, byddant yn rhyngweithio 
ag aelodau’r côr ac yn sgwrsio am arferion a gwasanaethau. Mewn sefyllfaoedd lle nad yw’r 
organydd/cyfarwyddwr neu warchodwyr ar gael, dylent fynd i’r afael ag unrhyw broblemau sy’n 
effeithio ar aelodau’r côr, gan sicrhau eu bod yn hysbysu’r organydd/cyfarwyddwr ar ddyletswydd 
am eu camau gweithredu mor fuan ag sy’n ymarferol bosibl. Er nad oes ganddynt unrhyw 
gyfrifoldeb am ddisgyblu aelodau’r côr, gall cyfarwyddyd neu gerydd achlysurol fod yn briodol (e.e. 
gofyn i aelod o’r côr fod yn ddistaw neu roi’r gorau i ymddygiad gwrthgymdeithasol neu beryglus). 
Drwy wneud hyn, gallant atgyfnerthu cyfarwyddiadau a disgwyliadau cyfarwyddwr a gwarchodwyr y 
côr. Mae’n rhaid i unrhyw gerydd o’r fath fod yn hynaws ac yn achlysurol, ac ni ddylid ceryddu’r un 
aelod o’r côr yn gyson. Os credir bod angen rhoi camau gweithredu pellach ar waith, dylid 
hysbysu’r hebryngwr neu gyfarwyddwr y côr, a fydd yn mynd i’r afael â’r mater mewn ffordd 
briodol (gan gynnwys anwybyddu’r ymddygiad am y tro weithiau). Anaml iawn y bydd rhieni yn cael 
eu hysbysu am ymddygiad gwael eu plant, a bydd personél y côr yn mynd i’r afael â’r mater fel 
arfer. Yr unig berson sydd â’r awdurdod i hysbysu rhieni am ymddygiad gwael yw cyfarwyddwr y 
côr (naill ai’r cyfarwyddwr cerdd neu’r organydd cynorthwyol).   
 
 
Cysylltiad Corfforol 
 
Dylai pob oedolyn osgoi cysylltiad corfforol ag aelodau’r côr, ac eithrio yn yr amgylchiadau 
canlynol: 

 Atal plentyn er mwyn sicrhau nad yw’n niweidio neu’n anafu ei hun neu bobl eraill, neu nad 
yw’n difrodi eiddo. Rhaid defnyddio grym rhesymol yn unig i wneud hyn.  

 Cysuro plentyn sydd mewn trallod. Dylid sicrhau bod oedolion eraill yn gwybod am hyn a 
bod unrhyw gysuro yn digwydd yng ngŵydd oedolion eraill os oes modd. 

 Rhoi Cymorth Cyntaf. 

 Rhannu’r heddwch yn y Cymun Bendigaid drwy ysgwyd llaw. 
 

Ni ddylai cysylltiad corfforol ddigwydd yn aml, para’n hir neu gael ei ailadrodd yn rheolaidd, a rhaid 
iddo fod yn briodol. Dylai oedolion ystyried oedran y plentyn dan sylw ac osgoi unrhyw gysylltiad a 
allai gael ei gamddehongli. Os oes unrhyw gysylltiad corfforol anarferol rhwng oedolyn a phlentyn, 
hyd yn oed yn ddamweiniol, mae’n bwysig bod yr oedolyn yn hysbysu’r cyfarwyddwr cerdd am y 
digwyddiad mor fuan ag sy’n ymarferol posibl, hyd yn oed os yw’r digwyddiad yn achosi embaras 
neu’n ymddangos yn ddibwys.  
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Sgwrs ac Ymarweddiad 
 
Pan fo plant yn bresennol, dylai oedolion osgoi gwneud unrhyw sylwadau a allai gael eu dehongli fel 
sylwadau o natur rywiol neu ddwys: ac ni ddylai oedolion annog eraill i drafod pynciau fel hyn. Ceir 
ambell eithriad posibl i’r rheol hon. Mewn sefyllfa lle mae trallod plentyn yn cael ei achosi gan 
bryderon corfforol neu emosiynol sydd angen eu cydnabod er mwyn cynorthwyo’r plentyn ar y 
pryd, mae’n bosibl y bydd angen i hebryngwr (neu organydd/cyfarwyddwr mewn amgylchiadau 
eithriadol) wrando ar blentyn yn egluro problem bersonol, ac ymateb yn briodol iddo. Ni ddylent 
addo  cadw pethau’n gyfrinachol mewn amgylchiadau fel hyn, a rhaid iddynt hysbysu’r cyfarwyddwr 
cerdd, cydgysylltydd diogelu’r gadeirlan a’r Swyddog Diogelu Taleithiol am y digwyddiad cyn gynted 
â phosibl. 

Dylai oedolion sicrhau nad ydynt yn trafod unrhyw beth amhriodol â phlant, gan ystyried oedran y 
plentyn. Dylent ddefnyddio eu crebwyll proffesiynol i sicrhau nad ydynt yn trafod unrhyw beth sy’n 
amhriodol i’w dyletswyddau neu eu perthynas â’r plentyn perthnasol.  

Mae gwneud sylwadau ansensitif neu sylwadau sy’n gwawdio neu’n bychanu pobl ifanc yn gyson ac 
mewn ffordd gas yn enghraifft o gam-drin, a rhaid osgoi gwneud hyn. 
 
 
Rôl Fugeiliol Hebryngwyr 
 
Mae’n bosibl mai’r hebryngwr fydd y person cyntaf y mae plentyn yn ymddiried ynddo, yn enwedig 
os yw’n wynebu problemau yn y cartref. Mae’n bosibl y bydd angen cydweithio mwy ag ysgol y 
plentyn mewn sefyllfa fel hon. Ar ôl i’r hebryngwr gasglu gwybodaeth am sefyllfa’r plentyn yn y 
cartref, mewn rhai amgylchiadau dylai’r gadeirlan gydweithio ag ysgol y plentyn, sydd efallai’n 
gwybod am ofal neu ddiffyg hapusrwydd y plentyn. Mae enghreifftiau posibl yn cynnwys sefyllfa lle 
nad yw rhiant yn dod i gasglu plentyn, sefyllfa lle mai plentyn yw prif ofalwr rhiant, neu sefyllfa lle 
mae plentyn yn gorfod gwneud gwaith domestig yn y cartref sy’n effeithio ar ei lesiant. Yn y 
sefyllfaoedd hyn, mae angen gofal bugeiliol a chydweithio ag asiantaethau eraill, yn enwedig ysgol y 
plentyn. Dylai’r hebryngwr ofyn am gyngor gan y Swyddog Diogelu Taleithiol os oes ganddo/ganddi 
unrhyw amheuon. 
 
 
Obsesiynau a Ffoli ar Rywun 
 
Dylai oedolion fod yn ymwybodol o’r posibilrwydd o lanciau, llancesau a phlant hŷn yn datblygu 
obsesiynau ac yn ffoli ar rywun. Dylai oedolion roi gwybod i gydweithiwr os ydynt yn sylwi ar 
aelod o’r côr yn datblygu obsesiwn a allai roi’r cydweithiwr mewn perygl. Dylai oedolion ymddwyn 
yn broffesiynol bob amser a pheidio ag ychwanegu at broblemau’r plentyn drwy wneud hwyl am ei 
ben neu bryfocio unrhyw sefyllfa o’r fath. Os ydynt yn poeni am sefyllfa benodol sy’n datblygu, 
dylent siarad â’r cyfarwyddwr cerdd. Os yw aelod o’r côr yn ymddwyn mewn ffordd annerbyniol 
yn gorfforol neu ar lafar, dylai’r oedolyn perthnasol ymbellhau mewn ffordd dyner ond pendant, 
gan egluro nad yw agosatrwydd o’r fath yn briodol nac yn dderbyniol. Fodd bynnag, mae’n bwysig 
peidio ag ymateb mewn ffordd sy’n bychanu’r plentyn.  

Os yw aelod o’r côr yn tueddu i aros yn hwyr gydag oedolyn yn rheolaidd er mwyn cynnig helpu 
neu drafod materion, dylai’r oedolyn perthnasol fynd ati i atal y sefyllfa, naill ai drwy ofyn i aelod 
arall o’r côr helpu gyda’r un dasg, gwahodd oedolyn neu aelod arall o’r côr i’r ystafell, neu sicrhau 
nad oes modd i’r un peth ddigwydd eto.  
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Cyngherddau, teithiau, ymweliadau a gweithgareddau eraill oddi ar y safle 
 
Pan fydd gweithgareddau’r côr yn digwydd y tu allan i’r gadeirlan, dylai oedolion gydymffurfio â’r un 
safonau ymddygiad, hyd yn oed mewn sefyllfa lle nad ydynt ‘ar ddyletswydd’ ond bod aelodau o’r 
côr yn bresennol. Dylai oedolion ystyried pa fath o argraff y mae eu hymddygiad a’u sgwrs yn ei 
chreu ar aelodau’r côr, gan gofio y gallant fod yn esiamplau i rai aelodau.  

Dylai oedolion fod yn ofalus i ragweld problemau a all godi mewn lleoliadau anghyfarwydd. Ni fydd 
plant yn gweld eu rhieni yn aml yn ystod taith, a gall rhai ohonynt deimlo hiraeth, yn enwedig felly 
plant iau. Er ei bod yn briodol i oedolion roi sicrwydd i blant yn y cyd-destun hwn, ni ddylent adael 
i berthynas amhriodol ddatblygu ar sail anghenion neu anawsterau plentyn. Os yw oedolyn yn 
synhwyro perygl yn y cyswllt hwn, mae’n bwysig iddo gynnwys oedolion priodol eraill yn y sefyllfa, 
fel nad yw’r plentyn dan sylw yn dibynnu ar un oedolyn.  
 
 
Digwyddiadau cymdeithasol 
 
Bydd calendr pob adran gerdd yn cynnwys nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol. Dylai oedolion fod 
yn ymwybodol bod y berthynas lai ffurfiol sy’n briodol weithiau yn y cyd-destun hwn yn gallu cael 
ei chamddehongli gan bobl ifanc. Mae’n bwysig pwysleisio bod angen yr un safonau ymddygiad pan 
fydd aelodau’r côr yn bresennol mewn digwyddiadau cymdeithasol â’r hyn a geir yn ystod 
digwyddiadau’r côr. Dylai oedolion gofio bod angen ymddwyn yn ofalus iawn yng ngŵydd aelodau 
mwy aeddfed o’r côr yn y sefyllfaoedd hyn.   
 
 
Cyfarfodydd rhwng oedolion a phlant y tu allan i weithgareddau’r côr  
 
Gall rhai pobl gredu mai dim ond rhyngweithio rhwng aelodau o’r côr ac oedolion yn ystod 
gweithgareddau’r côr a ddylai fod o ddiddordeb i’r gadeirlan. Fodd bynnag, pe bai sefyllfa’n datblygu 
y tu allan i ffiniau gweithgareddau’r côr yn ymwneud â phlentyn ac oedolyn sy’n perthyn i’r côr, 
byddai’n cael effaith amlwg ar y gadeirlan.  

Fel arfer, mae’n amhriodol i oedolyn drefnu neu gytuno i gyfarfod ag aelod o’r côr, neu ymestyn 
cyfarfyddiad ar hap ag aelod o’r côr, y tu allan i amgylchedd y côr. Os yw oedolion yn rhagweld y 
bydd sefyllfa o’r fath yn datblygu, dylent ei thrafod â’r cyfarwyddwr cerdd. Ychydig iawn o 
eithriadau sydd i’r rheol hon, ond un eithriad posibl yw sefyllfa lle mae gan oedolyn drefniant 
preifat â rhiant i roi gwersi offerynnol neu wersi theori cerdd i’w blentyn. Hefyd, mae’n bosibl y 
bydd angen i oedolyn ymgysylltu’n broffesiynol â phlentyn mewn cyd-destun gwahanol (e.e. fel 
aelod o staff mewn ysgol). 

Mae’n briodol i aelodau o staff gyfarfod â phlant yng ngŵydd eu rhieni y tu allan i weithgareddau’r 
côr. Fodd bynnag, dylid annog rhieni i wneud eu plentyn yn ymwybodol o’r berthynas briodol â’r 
oedolyn perthnasol yn ystod gweithgareddau’r côr a gweithgareddau eraill er mwyn osgoi unrhyw 
ddryswch posibl. 
 
 
Cyfathrebu ag aelodau o’r côr y tu allan i weithgareddau’r côr 
 
Ar ôl cael caniatâd rhieni, gellir cynnwys cyfeiriadau e-bost aelodau hŷn o’r côr yng nghronfa 
ddata’r côr, fel eu bod yn derbyn yr un negeseuon e-bost â’u rhieni ynglŷn â gweithgareddau’r côr. 
Dim ond y cyfarwyddwr cerdd sy’n cadw’r cyfeiriadau e-bost hyn, ac ni fydd yn eu defnyddio i 
gyfathrebu ag unrhyw aelod unigol o’r côr. 
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Ni ddylai staff, gwirfoddolwyr neu ymwelwyr gyfathrebu’n uniongyrchol ag aelodau unigol o’r côr y 
tu allan i weithgareddau’r côr. Mae pob dull cyfathrebu yn amhriodol, gan gynnwys ffonio, anfon 
negeseuon testun, anfon negeseuon e-bost, ysgrifennu llythyrau, anfon parseli, a dulliau cyfathrebu 
electronig eraill / dulliau eraill nad ydynt yn electronig. Dim ond yr organydd/cyfarwyddwyr a 
hebryngwyr y côr ddylai fod â rhifau ffôn symudol aelodau o’r côr os ydynt wedi’u derbyn, ac ni 
allant eu defnyddio at unrhyw ddiben ac eithrio dibenion swyddogol yn ymwneud â 
gweithgareddau’r côr. Mae diben swyddogol posibl yn cynnwys cadarnhau lleoliad aelod hŷn o’r 
côr yn ystod taith os yw ei rieni wedi rhoi caniatâd iddo beidio â chael ei oruchwylio am gyfnod 
cyfyngedig, neu os oes angen anfon neges frys at aelod o’r côr. Ni ddylid byth ymestyn unrhyw 
sgwrs ag aelod o’r côr, ac ni ddylai aelod o staff gysylltu â’r un aelod o’r côr yn rheolaidd.   

Os oes angen cysylltu â rhywun ynglŷn â rhywbeth nad yw’n fater brys, y peth gorau i’w wneud 
bob tro yw cysylltu â rhieni’r plentyn (neu rieni’r tŷ yn achos lletywyr) a gofyn am gael siarad â’r 
aelod perthnasol o’r côr. Ni ddylid cysylltu’n rheolaidd yn y modd hwn ag unrhyw aelod penodol 
o’r côr. Mae gan rieni’r hawl i beidio â rhoi caniatâd i oedolyn siarad â’u plentyn y tu allan i 
weithgareddau’r côr, ac i weithredu fel canolwr os oes angen trosglwyddo neges.   

Os oes angen i oedolyn gysylltu ag aelod penodol o’r côr fel y nodwyd uchod, dylai ddefnyddio rhif 
ffôn y cartref neu rif ffôn symudol y rhieni yn hytrach na rhif ffôn symudol yr aelod o’r côr. Os 
yw’r aelod o’r côr ac nid ei riant yn digwydd ateb ffôn y cartref, dylai’r aelod o staff neu’r 
gwirfoddolwr ddefnyddio ei ddisgresiwn i benderfynu a yw’n briodol siarad yn uniongyrchol â’r 
aelod o’r côr, neu a ddylai ofyn am gael siarad â’i rieni yn gyntaf. O safbwynt aelodau iau o’r côr, 
mae’n debygol o fod yn fwy priodol i siarad â’u rhieni yn gyntaf. Dylai pob sgwrs fod yn gryno. 

Dylai oedolion osgoi rhoi eu manylion cyswllt i unrhyw aelod o’r côr, ac ni ddylent dderbyn 
ceisiadau gan aelodau o’r côr i fod yn ffrindiau ar Facebook. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd 
aelod o’r côr yn canfod manylion cyswllt oedolyn ac yn mynd ati i gysylltu ag ef drwy anfon neges 
destun, e-bost neu drwy ei ffonio. Os yw’r neges yn un syml ac yn ymwneud â gweithgareddau’r 
côr, mae’n briodol ateb y cwestiwn yn gryno. Ond os yw nifer y negeseuon hyn yn cynyddu neu os 
yw’r neges yn cyfeirio at faterion nad oes ganddynt gysylltiad uniongyrchol â’r côr, pa mor 
ddiniwed bynnag ydynt, byddai’n ddoeth hysbysu’r cyfarwyddwr cerdd.  
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Atodiad 4 
 

Deddfwriaeth diogelu a fframweithiau statudol eraill  
 

Deddfwriaeth diogelu 
 

 Deddf Plant 1989  

 Deddf Plant 2004 

 Deddf Diogelu Data 1998  

 Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998  

 Deddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llysoedd 2000  

 Deddf Troseddau Rhyw 2003 

 Deddf Troseddau Rhyw 2009 

 Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 

 Rheoliadau Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf (Gweithgarwch Rheoledig) (Cymru) 2010 

 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 1989 

 Deddf Hawliau Dynol 1998 

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
 
 
Fframweithiau statudol a chanllawiau polisi eraill 
 

 Cod Ymarfer y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd  

 Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 

 Diogelu Plant: Gweithio Gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004 – 2007 

 Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Plant 2013 

 Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Plant 2015 

 Diogelu a Hyrwyddo Lles Plant a Phobl Ifanc sydd mewn perygl o gael eu Cam-drin 
drwy Gamfanteisio Rhywiol - 2013 

 Diogelu Plant sydd wedi’u Masnachu o bosibl – 2008 

 Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod – Protocol Cymru Gyfan – 2011 

 Cyfarwyddyd Ymarfer Cymru Gyfan: Diogelu Plant a Phobl Ifanc sy’n cael eu heffeithio 
gan Gam-drin Domestig – 2011 

 Diogelu Plant y mae Salwch yn cael ei Achosi neu ei Ffugio gan Ofalwyr – Protocol 
Cymru Gyfan - 2007 

 Diogelu a Hyrwyddo Lles Plant a Phobl Ifanc Digwmni sy’n Ceisio Lloches – 2011 

 Rheoli Pobl Ifanc sy’n cymryd rhan mewn Ymddygiad Rhywiol Niweidiol – Protocol 
Cymru Gyfan – 2011 

 Protocol Cymru Gyfan – Plant sydd Ar Goll – 2012 
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 Siart Llif Cymru Gyfan ar gyfer Ymarferwyr sy’n ymdrin â datgeliad neu bryder 
ynghylch Priodas dan Orfod. (Grŵp adolygu AWCPP mis Mawrth 2014) 

 Y Swyddfa Gartref, 1993: Safe from harm: a code of practice for safeguarding the 
welfare of children in voluntary organisations in England and Wales 

 Polisi a Gweithdrefnau Interim Cymru ar gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu 
Niweidio rhag cael eu Cam-drin (Ionawr 2013) 

 Canllaw Llywodraeth Cymru: Mewn Dwylo Diogel 2000 
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Atodiad 5 
 

GEIRFA 
 

Diffiniadau a Thermau Allweddol 
 
Oedolyn sy’n wynebu risg 
 Mae’r diffiniad canlynol yn dod o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014: 
 (1) Mae "oedolyn sy’n wynebu risg", at ddibenion y Rhan hon, yn oedolyn sydd -  

 (a) yn cael, neu sy’n wynebu risg o gael, ei gam-drin neu ei esgeuluso, 
 (b) y mae arno anghenion am ofal a chymorth  (p’un a yw’r awdurdod 

yn diwallu unrhyw un neu rai o’r anghenion hynny ai peidio), ac 
 (c) nad yw’n gallu, o ganlyniad i’r anghenion hynny, amddiffyn ei hun 

rhag cael, neu’r risg o gael, ei gam-drin neu ei esgeuluso. 
 
Plentyn Mae plentyn yn unrhyw unigolyn nad yw wedi cyrraedd 18 oed eto. Nid 

yw’r ffaith fod plentyn yn un ar bymtheg oed, yn byw’n annibynnol neu 
mewn addysg bellach, neu’n aelod o’r lluoedd arfog, neu yn yr ysbyty, neu 
mewn carchar neu sefydliad i droseddwyr ifanc, yn newid ei statws na’i 
hawl i wasanaethau neu ei hawl i gael ei amddiffyn o dan ddeddfwriaeth. 
 

Cam-drin ac 
esgeuluso 
plant 
 

Mae cam-drin ac esgeuluso plant yn enghreifftiau o gamarfer. Gall rhywun 
gam-drin neu esgeuluso plentyn drwy ei niweidio neu drwy fethu 
gweithredu i atal niwed. Gall plant gael eu cam-drin mewn lleoliad teuluol, 
sefydliadol neu gymunedol (gan gynnwys yr eglwys), gan bobl sy’n hysbys 
iddynt, neu mewn achosion prinnach, gan rywun dieithr. Gallant gael eu 
cam-drin gan oedolyn arall neu oedolion eraill, neu gan blentyn arall neu 
blant eraill1. 
 

Plentyn sy’n 
wynebu risg  

Mae’r diffiniad canlynol yn dod o Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: 

Mae "plentyn sy’n wynebu risg" yn blentyn sydd -  
 (a) yn cael, neu sy’n wynebu risg o gael, ei gam-drin, ei esgeuluso, neu 

ei niweidio mewn modd arall, ac 
 (b) y mae arno anghenion am ofal a chymorth  (p’un a yw’r awdurdod 

yn diwallu unrhyw un neu rai o’r anghenion hynny ai peidio). 
 

Camfanteisio’n 
rhywiol ar 
blentyn 

Plentyn hŷn neu oedolyn yn defnyddio plentyn at ddibenion rhywiol. Mae 
cam-fanteisio posibl yn cynnwys llwgrwobrwyo, gwobrwyo, bygwth, 
gorfodi neu unrhyw ddull arall o gymell plentyn i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau rhywiol. Yn aml, mae’r rhyngrwyd a mathau eraill o 
dechnoleg y cyfryngau yn cael eu defnyddio mewn achosion cam-drin o’r 
fath. Mae trais, gorfodi a dychryn yn gyffredin. Mae enghreifftiau o gam-drin 
plant yn rhywiol yn cynnwys gofyn neu bwyso ar blentyn i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau rhywiol (beth bynnag yw’r canlyniad), dinoethiad 
anweddus i blentyn er mwyn bodloni chwantau rhywiol, neu ddychryn y 
plentyn neu feithrin perthynas amhriodol ag ef ar-lein, cyswllt rhywiol 

                                            
1 Mae nifer sylweddol o droseddwyr rhyw yn blant o dan oed eu hunain. Rhaid cofio mai plant yw’r unigolion hyn a 
bod angen ystyried eu hanghenion, er mae’n bosibl y bydd angen gweithredu i amddiffyn plant eraill. Mae’n rhaid 
atgyfeirio pob achos i wasanaeth gofal cymdeithasol plant yr awdurdod lleol. 
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corfforol â phlentyn, neu ddefnyddio plentyn i greu delweddau camdriniol. 
Er gwaethaf ymddygiad heriol posibl plant sydd wedi cael eu cam-drin, 
mae’n rhaid cofio eu bod wedi dioddef cam-drin rhywiol, ac nad 
troseddwyr mohonynt. 

 
 
Masnachu 
mewn plant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caethwasiaeth 
fodern a 
masnachu pobl 
 

 
Y diffiniad o fasnachu mewn plant yw "recriwtio, cludo, trosglwyddo, 
llochesu a/neu dderbyn" plentyn er mwyn cam-fanteisio arno. Mae’n gallu 
cynnwys dod â phlant i mewn i’r wlad, weithiau heb drefniadau mewnfudo 
priodol, at ddibenion anghyfreithlon amrywiol, gan gynnwys gwasanaeth 
domestig, mabwysiadu anghyfreithlon, casglu organau, hawlio budd-daliadau 
neu buteindra. Mae’n bosibl na fydd plant sydd wedi’u masnachu o wlad 
dramor yn gallu siarad llawer o Saesneg, os o gwbl. Hefyd, mae plant yn 
gallu cael eu masnachu yn y DU. Mae unrhyw blentyn sy’n cael ei gymryd o 
un wlad i wlad arall, neu o un lle i le arall, gan grŵp troseddol cyfundrefnol  
er mwyn cam-fanteisio arno yn cael ei ystyried yn blentyn sy’n cael ei 
fasnachu. Dylid cysylltu â’r heddlu neu â gwasanaethau gofal cymdeithasol 
plant yr awdurdod lleol ar unwaith os yw aelod o’r eglwys yn canfod 
plentyn o’r fath, neu os yw’n gwybod neu’n amau bod y gweithgarwch hwn 
yn digwydd. 
 
Ystyr masnachu yw recriwtio, cludo, trosglwyddo, llochesu a/neu dderbyn 
person er mwyn cam-fanteisio arno. Mae’n gallu cynnwys dod â pherson i 
mewn i’r wlad, weithiau heb drefniadau mewnfudo priodol, at ddibenion 
anghyfreithlon amrywiol, gan gynnwys gwasanaeth domestig, mabwysiadu 
anghyfreithlon, casglu organau, hawlio budd-daliadau neu buteindra.  Mae 
masnachu pobl yn gysylltiedig â chaethwasiaeth fodern lle mae pobl sydd 
wedi’u masnachu yn cael eu cadw yn erbyn eu hewyllys a’u gorfodi i 
weithio. Dylid cysylltu â’r heddlu neu â gwasanaethau gofal cymdeithasol 
oedolion yr awdurdod lleol ar unwaith os yw aelod o’r eglwys yn canfod 
plentyn o’r fath, neu os yw’n gwybod neu’n amau bod y gweithgarwch hwn 
yn digwydd. 
 

Gofal 
cymdeithasol i 
blant 

Adran yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau gwaith 
cymdeithasol, gofal personol, amddiffyn neu gymorth cymdeithasol ar gyfer 
plant a’u teuluoedd gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal gan yr awdurdod 
lleol.  
 

Cam-drin 
cymhleth 
wedi’i drefnu, 
neu gam-drin 
lluosog 

Mae ystyr “cymhleth” yn dibynnu, i ryw raddau, ar amgylchiadau’r achos, 
ond mae’n gallu cynnwys sefyllfaoedd sy’n ymwneud â’r canlynol: 

 Camdrinwyr lluosog 
 Plant lluosog 
 Camdriniaeth sefydliadol e.e. camdriniaeth systematig mewn ysgol 

breswyl neu gartref gofal preswyl  
 Cam-drin wedi’i drefnu e.e. cam-drin plant er mwyn creu 

delweddau o gam-drin plant i’w dosbarthu i rwydwaith o bobl sy’n 
cam-drin plant yn rhywiol 

 Puteinio/masnachu plant 
 Achosion hynod sensitif e.e. yn ymwneud ag unigolyn adnabyddus 

sy’n debygol o ddenu cyhoeddusrwydd  
 

Cam-drin/trais Defnyddir y term hwn i ddisgrifio camdriniaeth gorfforol, rywiol neu 
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domestig emosiynol (gan gynnwys geiriol ac ariannol) rhwng oedolion sy’n 
bartneriaid, yn aelodau’r teulu neu’r rhai sy’n rhoi gofal ar hyn o bryd neu 
yn y gorffennol, beth bynnag yw eu rhywedd neu eu rhywioldeb. Yn ogystal 
ag effeithio ar y dioddefwr, gall camdriniaeth o’r fath effeithio ar aelodau 
eraill o’r teulu, gan gynnwys plentyn neu oedolyn mewn perygl o bosibl. 
Mae Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 wedi ymestyn diffiniad cyfreithiol 
niwed i gynnwys niwed sy’n deillio o weld neu glywed pobl eraill yn cael eu 
cam-drin, yn enwedig yn y cartref.  

 
 
Salwch ffug 
neu salwch 
gwneud  
 

 
 
Gall rhieni a gofalwyr gymell symptomau mewn plentyn, neu gymryd arnynt 
eu bod wedi gweld symptomau, gan arwain at ymchwiliadau neu driniaeth 
ddiangen.  
 

Cam-drin 
emosiynol 

Cam-drin plentyn yn emosiynol yn gyson nes cael effaith niweidiol ddifrifol 
a pharhaus ar ddatblygiad emosiynol y plentyn. Mae’n gallu cynnwys cyfleu 
wrth blant eu bod yn ddiwerth neu nad oes neb yn eu caru, eu bod yn 
annigonol neu eu bod yn cael eu gwerthfawrogi i’r graddau eu bod yn 
diwallu anghenion person arall yn unig. Mae’n gallu cynnwys peidio â rhoi 
cyfleoedd i’r plentyn fynegi ei safbwyntiau, ei dawelu yn fwriadol neu 
‘wneud hwyl’ ar ben yr hyn y mae’n ei ddweud neu sut y mae’n cyfathrebu. 
Mae’n gallu cynnwys gorfodi disgwyliadau ar blant sy’n amhriodol i’w 
hoedran neu eu datblygiad. Gall y disgwyliadau hyn gynnwys mathau o 
ryngweithio sydd y tu hwnt i allu datblygiadol y plentyn, yn ogystal â’i 
amddiffyn gormod a chyfyngu ar ei brofiadau archwilio a dysgu, neu atal y 
plentyn rhag cymryd rhan mewn rhyngweithio cymdeithasol arferol. Mae’n 
gallu cynnwys gweld neu glywed rhywun arall yn cael ei gam-drin. Mae’n 
gallu cynnwys bwlio difrifol (gan gynnwys seiberfwlio), peri i blant deimlo 
ofn neu deimlo eu bod mewn perygl yn aml, neu gam-fanteisio ar blant neu 
eu llygru. Mae rhyw lefel o gam-drin emosiynol yn rhan o bob math o gam-
drin plentyn, ond mae’n gallu digwydd ar ei ben ei hun.   
 

Anffurfio 
organau 
cenhedlu 
benywod 

Y termau eraill am hyn yw torri organau cenhedlu benywod ac enwaedu 
benywod. Mae’n ymwneud â thynnu defodol rhai o organau cenhedlu 
allanol benywod neu’r holl organau. Mae’n cael ei ymarfer gan rai grwpiau 
ethnig ac mae’n drosedd. Os oes unrhyw amheuon bod hyn yn mynd i 
ddigwydd neu ei fod wedi digwydd, dylid cysylltu â gwasanaethau gofal 
cymdeithasol plant yr awdurdod lleol neu’r heddlu.  
 

Priodas dan 
orfod  

Mae priodas dan orfod yn wahanol i briodas drwy drefniant. Er bod y naill 
briodas a’r llall ‘wedi ei threfnu’ gan rieni neu berthynas arall fel arfer, 
mewn priodas dan orfod mae’n bosibl y bydd y plentyn/person ifanc o dan 
oed ac yn methu cydsynio, neu nad yw am gydsynio. Ni ddylai gwybodaeth 
am briodas dan orfod sydd wedi digwydd neu a allai ddigwydd gael ei thrin 
fel mater i’r teulu, ac ni ddylai unrhyw wybodaeth gael ei thrafod ag 
aelodau’r teulu neu gael ei datgelu iddynt. Dylid cysylltu â’r awdurdod lleol 
neu’r heddlu. 
 

Niwed Cam-drin neu amharu ar iechyd neu ddatblygiad, gan gynnwys, er 
enghraifft, amharu ar iechyd neu ddatblygiad o ganlyniad i weld neu glywed 
rhywun arall yn cael ei gam-drin. 
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Cam-drin sy’n 
gysylltiedig â’r 
rhyngrwyd 
 
 
 
 
 
 

Gall oedolion ddefnyddio ystafelloedd sgwrsio, gwefannau rhwydweithio 
cymdeithasol, gwasanaethau negeseua, camerâu digidol, ffonau symudol a’r 
rhyngrwyd yn gyffredinol i feithrin perthynas amhriodol ar-lein â phlant, a’u 
cam-drin. Yn benodol, mae plant yn agored i gael eu cam-drin gan oedolion 
sy’n honni eu bod yn blant o’r un oedran ar wefannau rhwydweithio 
cymdeithasol ac sy’n ceisio cael lluniau neu drefnu cyfarfodydd. Hefyd, gall 
plant gamddefnyddio’r cyfleusterau hyn eu hunain, weithiau’n anfwriadol ac 
weithiau â bwriad maleisus.   
 

 

Esgeuluso Methiant cyson i ddiwallu anghenion corfforol a/neu seicolegol sylfaenol 
plentyn, sy’n debygol o amharu ar iechyd neu ddatblygiad y plentyn mewn 
ffordd ddifrifol. Gall esgeuluso ddigwydd yn ystod beichiogrwydd o 
ganlyniad i’r fam yn camddefnyddio sylweddau. Ar ôl i blentyn gael ei eni, 
neu ar unrhyw oedran, gall esgeulustod gynnwys methiant rhiant neu 
ofalwr i wneud y canlynol:  
 Darparu bwyd, dillad a lloches digonol (gan gynnwys gwahardd plentyn 

o’r cartref neu gefnu arno); 
 Amddiffyn plentyn yn erbyn niwed neu berygl corfforol ac emosiynol; 
 Sicrhau goruchwyliaeth ddigonol (gan gynnwys defnyddio gofalwyr 

annigonol); neu 
 Sicrhau mynediad i ofal neu driniaeth feddygol briodol. 

 
Hefyd, mae’n gallu cynnwys esgeuluso anghenion emosiynol sylfaenol 
plentyn, neu fethu ymateb i’r anghenion hynny. 
 

Cam-drin 
corfforol 

Taro, ysgwyd, taflu, gwenwyno, llosgi neu sgaldio, boddi neu fygu plentyn, 
neu achosi niwed corfforol o fath arall iddo. Hefyd, mae niwed corfforol yn 
gallu deillio o riant neu ofalwr yn ffugio neu’n cymell salwch mewn plentyn 
y maent yn gofalu amdano.  
 

Cam-drin 
defodol  

Mae hyn yn cynnwys unrhyw fath o gam-drin plant neu oedolion (gan 
gynnwys cam-drin corfforol, rhywiol a seicolegol) sy’n ymwneud â defodau.  
Nid yw cam-drin defodol yn golygu defodau satanaidd o reidrwydd, ond 
mae’n gallu cynnwys addoliad satanaidd. Anaml iawn y mae cam-drin 
defodol yn ymwneud ag un digwyddiad, a fel arfer mae’n cynnwys cam-drin 
rheolaidd dros amser hir. Mae’n gallu cynnwys cam-drin corfforol a 
rhywiol difrifol a milain, defnyddio defodau/cyflyru gan gynnwys dulliau 
rheoli’r meddwl a chyffuriau sy’n newid cyflwr y meddwl, a 
defodau/bygythiadau i reoli’r dioddefwr. Yn ystod ac ar ôl y gamdriniaeth, 
mae’r rhan fwyaf o ddioddefwyr yn cael eu dychryn, eu rheoli’n feddyliol 
gan rywun arall a’u datgysylltu, sy’n golygu ei bod yn anodd iawn iddynt 
ddweud wrth rywun arall.  
 

Diogelu a 
hyrwyddo lles 
plant 
 

 Atal ac amddiffyn plant yn erbyn camdriniaeth ac esgeulustod; 
 Atal pobl rhag amharu ar iechyd a datblygiad plant;  
 Sicrhau eu bod yn derbyn gofal diogel ac effeithiol er mwyn cynyddu eu 

cyfleoedd bywyd. 
 

Niwed 
arwyddocaol 

Mae Adran 31(10) o Ddeddf Plant 1989 yn datgan y canlynol: "where the 
question of whether harm suffered by a child is significant turns on the 
child's health or development, his health or development shall be 
compared with that which could reasonably be expected of a similar child". 
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Y cysyniad hwn yw’r trothwy sy’n sbarduno ymyriad statudol. 
 

Cam-drin 
rhywiol 

Gorfodi neu ddenu plentyn neu berson ifanc i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau rhyw, nad ydynt yn cynnwys lefel uchel o drais o 
reidrwydd, p’un ai a yw’r plentyn yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd ai 
peidio. Gall y gweithgareddau hyn gynnwys cyswllt corfforol, gan gynnwys 
ymosodiad drwy dreiddiad (er enghraifft, treisio neu ryw drwy’r geg) neu 
weithredoedd nad ydynt yn ymwneud â threiddiad fel mastyrbio, cusanu, 
rhwbio a chyffwrdd drwy ddillad. Hefyd, gallent gynnwys gweithgareddau 
nad ydynt yn ymwneud â chyffwrdd, fel cynnwys plant wrth edrych ar 
ddelweddau o natur rywiol neu eu creu, gwylio gweithgareddau rhywiol, 
annog plant i ymddwyn mewn ffordd sy’n amhriodol yn rhywiol, neu 
feithrin perthynas amhriodol â phlentyn er mwyn ei gam-drin (gan gynnwys 
dros y rhyngrwyd). Nid dynion yn unig sy’n cam-drin plant neu bobl ifanc 
yn rhywiol. Mae menywod a phlant eraill yn gallu cyflawni gweithredoedd o 
gam-drin rhywiol hefyd. 
 

Hunan-niwed Mae hunan-niwed bwriadol yn gallu cynnwys cymryd gorddos, toriadau, 
camddefnyddio cyffuriau neu alcohol. Mae dulliau Byrddau Lleol Diogelu 
Plant o fynd i’r afael â hunan-niwed bwriadol yn amrywio. Bydd yn briodol 
trafod achos o’r fath bob amser â’r awdurdod lleol a / neu â Gwasanaethau 
Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS). 
 

Cam-drin 
ysbrydol 

Nid yw’r diffiniadau statudol yn cynnwys cam-drin ysbrydol, ond mae cam-
drin ysbrydol yn gallu digwydd oddi mewn i gymunedau ffydd a’r tu allan 
iddynt, gan gynnwys yr eglwys. Mewn cymunedau ffydd, mae defnydd 
amhriodol o gredo neu arferion crefyddol yn gallu achosi niwed hefyd. Mae 
modd camddefnyddio hyn drwy weithredoedd addysgu gormesol neu drwy 
weinidogaethau gwella ac achubiaeth ymwthiol. Gall unrhyw un o’r rhain 
arwain at blant yn dioddef niwed corfforol, emosiynol neu rywiol. Os yw’r 
cyfryw ymddygiad yn cael ei weld, dylid atygfeirio’r mater drwy gydweithio 
â’r asiantaethau statudol priodol. 
Yn ddiweddar, mae’r cysyniad o gam-drin ysbrydol wedi’i ymestyn (cyf. Y 
Parchedig Dr Lisa Oakley 2013) i gynnwys y canlynol: 
Spiritual abuse is coercion and control of one individual by another in a spiritual 
context. The target experiences spiritual abuse as a deeply emotional personal 
attack. This abuse may include: manipulation and exploitation, enforced 
accountability, censorship of decision making, requirements for secrecy and 
silence, pressure to conform, misuse of scripture or the pulpit to control behavior, 
requirement of obedience to the abuser, the suggestion that the abuser has a 
“divine” position, isolation from others, especially those external to the abusive 
context. 

 


