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Cyfrinachedd a rhannu gwybodaeth 
 
Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn nodi’n glir sut y dylid rheoli gwybodaeth bersonol. Anaml iawn y 
mae’r ddeddf yn rhwystr i ddatgelu gwybodaeth. Nid oes unrhyw gyfyngiad yn y Ddeddf Diogelu 
Data neu mewn unrhyw ddeddfwriaeth arall sy’n atal y broses o dynnu sylw at bryderon am 
unigolion a’u rhannu rhwng asiantaethau at ddibenion amddiffyn plant neu oedolion mewn perygl. 

Mae’r broses o sicrhau bod plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yn cael eu hamddiffyn a’u 
diogelu rhag niwed arwyddocaol, a’r gofyniad ehangach i’w diogelu a hyrwyddo eu lles, yn 
dibynnu’n sylfaenol ar rannu gwybodaeth, cydweithio a dealltwriaeth effeithiol rhwng asiantaethau 
a gweithwyr proffesiynol.   
 
 
Rhannu gwybodaeth yn ddiogel 
 
Er mwyn rhannu gwybodaeth gyfrinachol yn gyfreithlon ac yn ddiogel, mae angen sylfaen gyfreithiol 
ar gyfer rhannu gwybodaeth a rheswm dilys dros wneud hynny. Wrth benderfynu a ddylid rhannu 
gwybodaeth gyfrinachol mae angen ystyried y canlynol: 

 a oes rhwymedigaeth statudol i ddatgelu’r wybodaeth? Hynny yw, a oes dyletswydd i 
ddatgelu gwybodaeth ar sail gorchymyn llys neu rwymedigaeth gyfreithiol arall, fel 
dyletswydd i hysbysu’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? 

 a oes cydsyniad clir neu ymhlyg gan y personau perthnasol? 

 a oes budd cyhoeddus tra phwysig i ddatgelu’r wybodaeth, er enghraifft os yw plentyn 
neu oedolyn mewn perygl o niwed sylweddol?  

 
Dylid ystyried arwyddocâd, neu arwyddocâd posibl y wybodaeth berthnasol. Mae’n rhaid i’r 
wybodaeth fod yn berthnasol i’r rheswm am ei rhannu, ac ni ddylid ei rhannu â neb arall heblaw’r 
ymarferwyr neu’r asiantaethau sydd angen y wybodaeth.  

Mae angen bod yn agored ac yn onest ynglŷn â’r rhesymau pam mae angen rhannu gwybodaeth a 
pham mae angen rhoi camau penodol ar waith, oni bai y bydd gwneud hynny’n peri pryder diogelu.  

Mae’n rhaid sicrhau cydsyniad i rannu gwybodaeth oni bai nad yw’n ddiogel gwneud hynny, nad oes 
modd gwneud hynny, neu y byddai gwneud hynny’n tanseilio’r gwaith o atal neu ganfod trosedd. 

Dylai gwybodaeth fod yn gywir, cael ei storio’n ddiogel a pheidio â chael ei chadw pan nad oes ei 
hangen mwyach. 

Os oes unrhyw amheuaeth ynglŷn ag a ddylid rhannu gwybodaeth, dylid cysylltu â’r Swyddog 
Diogelu Taleithiol am gyngor.  
 
 
Ymateb i’r cyfryngau 
 
Mae honiadau o gamdriniaeth gan glerigion neu weithwyr yr eglwys yn debygol o ddenu sylw’r 
cyfryngau. Mewn unrhyw achos o gamdriniaeth honedig a all arwain at achos llys, mae’n hollbwysig 
peidio â datgelu unrhyw wybodaeth a all ddylanwadu ar ganlyniad unrhyw achos cyfreithiol.  Wrth 
ymateb i sylw’r cyfryngau, mae angen ystyried dymuniadau, anghenion a llesiant dioddefwyr, budd y 
cyhoedd a pheryglon i eraill, gan gynnwys y troseddwr honedig neu hysbys. Bydd Swyddog 
Cyfryngau’r Archesgob yn ymdrin â phob ymholiad gan y cyfryngau, a dylid cysylltu ag ef yn syth 
mewn unrhyw achos lle mae diddordeb gan y cyfryngau yn bosibl neu’n debygol. Diwedd 


