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Cyflwyniad 
 
Mae'r polisi diwygiedig hwn yn cynnwys 3 rhan wahanol: 
 
Mae tudalennau 3 i 18 yn cynnwys polisi diogelu lefel gwasanaeth y Gwasanaeth Addysg, 
Hamdden a Dysgu Gydol Oes (GAHDGO); mae'n gymwys i bob aelod o staff sy'n derbyn tâl a 
gwirfoddol yn y GAHDGO. Mae tudalennau 19 i 41 yn cynnwys polisi amddiffyn plant 
enghreifftiol ERW ac Atodiad A; i'w bersonoli a'i fabwysiadu gan gyrff llywodraethu i'w 
ddefnyddio gan bob ysgol; mae tudalennau 42 i8 70 yn cynnwys polisi diogelu enghreifftiol 
i'w bersonoli a'i fabwysiadu gan gyrff llywodraethu i'w ddefnyddio gan bob ysgol. Mae'r 3 
dogfen hon wedi cael eu cyfuno er rhwyddineb defnyddio ar draws y gwasanaeth. 
 
Mae athrawon a'r holl staff nad ydynt yn addysgu yng Ngwasanaeth Addysg, Hamdden a 
Dysgu Gydol Oes Castell-nedd Port Talbot (GAHDGO) yn cydnabod eu dyletswyddau 
cyfreithiol o dan Adran 28 Deddf Plant 2004, Adran 175 Deddf Addysg 2002 a Chadw 
Dysgwyr yn Ddiogel 2015, ac maent yn cymryd eu cyfrifoldebau i ddiogelu budd pob plentyn 
o ddifrif.  
 
Mae Adran 28 Deddf Plant 2004 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol a'u hasiantaethau 
partner i “ddiogelu a hyrwyddo lles plant”.  Yn ogystal, mae Adran 175 Deddf Addysg 2002 
yn gofyn bod gan awdurdodau lleol "drefniadau ar gyfer gweithredu eu swyddogaethau 
gyda golwg ar ddiogelu a hyrwyddo lles disgyblion. Dylai ysgolion ddarparu amgylchedd 
diogel a sefydlog i blant a phobl ifanc a gallu eu dysgu am fod yn ddiogel a sut i siarad â 
rhywun os oes ganddynt unrhyw ofidion neu bryderon” 
 
Mae'r gwasanaeth yn cydnabod bod gwaith amddiffyn plant effeithiol yn gofyn bod 
gweithdrefnau cryf, cadarn a diogel ar waith, cydweithio rhyngasiantaethol da a gweithlu 
sy'n gymwys a hyderus wrth ymateb i sefyllfaoedd amddiffyn plant. 
 
Mae'r ddogfen bolisi hon yn darparu sail i arfer da mewn ysgolion a phob cyfleuster y 
GAHDGO yng Nghastell-nedd Port Talbot ar gyfer gwaith diogelu plant. Caiff y polisi ei 
adolygu'n flynyddol neu pan fo angen ei newid oherwydd deddfwriaeth allweddol. Mae'n 
ddogfen drosgynnol sy'n cynnwys nifer o bolisïau diogelu yn y GAHDGO, a dylid ei hystyried 
ochr yn ochr â pholisïau cyfredol, gwasanaeth penodol (gweler y dolenni i bolisïau eraill ar 
dudalen 17). 
 
Dylid darllen y ddogfen hon ar y cyd â Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008, ac 
mae'n berthnasol i weithdrefnau cenedlaethol ac yn adlewyrchu'r hyn a ystyria'r 
gwasanaeth fel arferion diogel a phroffesiynol yn y cyd-destun hwn. Rhaid ystyried 
Amddiffyn Plant o fewn cyfrifoldebau "diogelu" ehangach gweithwyr proffesiynol, sy'n 
cynnwys dyletswydd i gydweithio yn unol â Deddf Plant 2004. Yng nghyd-destun Plant a 
Phobl Ifanc: Gweithredu'r Hawliau 2004, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru'n nodi 7 nod 
craidd ar gyfer gwaith gyda'r holl blant yng Nghymru: 
 

 dechrau da mewn bywyd;   

 amrywiaeth gynhwysfawr o gyfleoedd addysg a dysgu;   



 mwynhau’r iechyd gorau posib, yn rhydd o gamdriniaeth, erledigaeth a cham-
fanteisio;   

 mynediad i weithgareddau chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliant;   

 eu clywed, eu trin â pharch, a bod eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol yn cael eu 
cydnabod;   

 byw mewn cartref diogel a chymuned sy’n cefnogi lles corfforol ac emosiynol;   

 peidio â bod dan anfantais oherwydd tlodi.   
 
Nod y polisi unedig hwn yw darparu fframwaith sy'n sicrhau bod holl arferion diogelu ac 
amddiffyn plant yn gyson â gwerthoedd a gweithdrefnau a ddatganwyd a fydd yn sail i'r holl 
waith gyda phlant a phobl ifanc. Mae hefyd yn ceisio egluro cyfrifoldebau proffesiynol yr holl 
staff a gwirfoddolwyr i sicrhau y bodlonir dyletswyddau statudol ac eraill yn unol â gofynion 
Bwrdd Diogelu Plant Bae'r Gorllewin. 
 
Mae gan athrawon a'r holl staff nad ydynt yn addysgu ran hanfodol wrth adnabod, cofnodi a 
chyfeirio'r arwyddion o gam-drin neu esgeulustod posib i'r Uwch-berson Dynodedig (UBD) 
yn yr ysgol. Yna bydd yr UBD yn atgyfeirio ac yn cysylltu â'r Gwasanaethau Plant a Phobl 
Ifanc (GPPI). Ar gyfer pryderon amddiffyn plant mewn lleoliadau eraill; er enghraifft y 
Gwasanaeth Ieuenctid, y Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar etc. bydd aelodau o staff yn 
mynegi eu pryderon wrth eu Rheolwr Llinell neu'r UBD. 
 
Mae gan bob ysgol a lleoliadau addysgol eraill yng Nghastell-nedd Port Talbot aelod 
dynodedig o staff â chyfrifoldeb am gydlynu gweithredu ar amddiffyn plant. Mae'r person 
hwn hefyd yn darparu arbenigedd a chyngor i'r holl staff. Gelwir y person hwn yn Uwch-
berson Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant (UBD) a dylai'r holl staff, gwirfoddolwyr, 
disgyblion, rhieni a gofalwyr ei adnabod yn ôl ei enw a'i wedd. Anogir pob lleoliad i 
ddefnyddio taflenni gwybodaeth, posteri, lluniau a chynllunwyr ysgol i hyrwyddo'r 
wybodaeth ddiogelu i staff, disgyblion a rhieni/gofalwyr. 
 
GWERTHOEDD SYLFAENOL 

 

Os ceir problem amddiffyn plant, bydd y staff addysgol yn gweithio'n unol â'r egwyddorion a 
amlinellir yng Ngweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008: 
 

 Lles plant sydd bwysicaf. Mae gan bob plentyn hawl i gael ei amddiffyn rhag niwed 
ac ecsbloetio a chael ei les wedi'i ddiogelu. 

 Mae pob plentyn yn unigryw. Dylai camau gweithredu sefydliadau lles plant 
cenedlaethol ganolbwyntio ar y plentyn, gan ystyried cefndir diwylliannol, ethnig a 
chrefyddol y plentyn, ei ryw, ei dueddfryd rhywiol, ei allu ac unrhyw anghenion 
dysgu ychwanegol. 

 Dylai plant, rhieni a gofalwyr eraill fod yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau a'u hawliau, 
yn ogystal â chyngor ar rym gweithwyr proffesiynol i ymyrryd yn eu hamgylchiadau 
teuluol. 

 Mae gan blant yr hawl i gael eu holi a mynegi barn ynghylch camau gweithredu a 
gymerir gan eraill ar ei ran. Dylid gwrando ar bryderon plant a'u teuluoedd a dylid 
rhoi ystyriaeth briodol i'w dealltwriaeth, eu dymuniadau a'u teimladau. 



 Rhaid cynnwys aelodau unigol o'r teulu, lle y bo modd, mewn penderfyniadau sy'n 
effeithio arnynt. Rhaid eu trin â chwrteisi a pharch, gan roi sylw priodol i weithio 
gyda nhw mewn ysbryd partneriaeth i ddiogelu lles plant. 

 Mae angen i feddwl agored a gonestrwydd arwain pob cam o asesiad ac arferion 
gweithredol. Dylid rhoi ystyriaeth briodol i gryfderau aelodau o'r teulu, yn ogystal â'u 
hanghenion. 

 Mae gwybodaeth bersonol fel arfer yn gyfrinachol. Dylid ei rhannu â chaniatâd yr 
unigolyn dan sylw yn unig, neu os oes angen datgelu gwybodaeth bersonol 
gyfrinachol er mwyn amddiffyn plentyn. Dan yr holl amgylchiadau, rhaid cadw 
gwybodaeth rhwng y bobl sy'n ymwneud yn uniongyrchol â rhwydwaith proffesiynol 
pob plentyn unigol ar sail "angen gwybod" llym. 

 Dylai gweithwyr proffesiynol fod yn ymwybodol o effeithiau ymyriadau allanol ar 
blant, ar fywyd teuluol, ac effaith a goblygiadau'r hyn maent yn ei ddweud a'i wneud. 

 Dylai esboniadau gan weithwyr proffesiynol i blant, eu teuluoedd a gofalwyr eraill 
fod yn blaen a heb unrhyw jargon. Dylid egluro terminoleg dechnegol a phroffesiynol 
nad oes modd ei hosgoi mewn termau syml. 

 Mae arferion proffesiynol cadarn wedi'u seilio ar gydweithio cadarnhaol rhwng 
asiantaethau, ymchwil ar sail tystiolaeth a goruchwylio a gwerthuso effeithiol. 

 Mae ymyrryd yn gynnar a darparu gwasanaethau cefnogi'n egwyddor arfer bwysig 
mewn trefniadau rhwng asiantaethau ar gyfer diogelu lles plant. 

  
DIOGELU A HYRWYDDO LLES: 
 
Diogelu Plant yw: 
 

 Cadw plant yn ddiogel rhag niwed megis salwch, cam-drin neu anaf 

 Amddiffyn plant rhag cael eu trin yn wael 

 Atal nam ar iechyd a datblygiad plant 
 
Hyrwyddo Lles yw: 
 

 Sicrhau bod plant yn tyfu mewn gofal diogel ac effeithiol 

 Creu cyfleoedd i gael y cyfle gorau mewn bywyd er mwyn symud i oedolaeth yn 
llwyddiannus. 

 
Ataliaeth 
 
Mae athrawon a'r holl staff nad ydynt yn addysgu yn GAHDGO Castell-nedd Port Talbot yn 
cydnabod y gall hunan-barch, hyder, ffrindiau cefnogol a chyfathrebu da ag oedolyn y gellid 
ymddiried ynddo helpu i atal niwed. 
 
Felly, bydd ein staff yn: 
 

 sefydlu ac yn cynnal ethos lle mae'r plant yn teimlo'n ddiogel ac yn cael eu hannog i 
siarad a bod rhywun yno i wrando arnynt 

 sicrhau bod y plant yn gwybod bod oedolion yn yr ysgol y gallant fynd atynt os ydynt 
yn poeni neu mewn trafferth. 



 cynnwys cyfleoedd yn y cwricwlwm sy'n rhoi'r sgiliau y mae eu hangen ar blant i fod 
yn ddiogel rhag cam-drin a gwybod pwy i droi ato am help 

 cynnwys deunyddiau yn y cwricwlwm a fydd yn helpu plant i ddatblygu ymagweddau 
realistig tuag at gyfrifoldebau bywyd oedolion, yn enwedig o ran sgiliau gofal plant a 
magu plant 

 

SIARAD Â PHLANT A GWRANDO ARNYNT: 
 
Os yw plentyn yn dewis datgelu mater amddiffyn plant, bydd y staff YN: 
 

 hygyrch ac yn dderbyngar; 

 gwrando'n astud ac yn anfeirniadol a hynny ar gyflymdra'r plentyn; 

 cymryd yr hyn a ddywedir o ddifrif; 

 tawelu meddwl y plentyn ei fod yn gywir i ddweud; 

 dweud wrth y plentyn y dylid rhannu'r wybodaeth ag eraill; 

 gwneud cofnod manwl o'r hyn a ddywedwyd. 
 
NI fydd y staff yn: 
 

 tynnu ffotograffau neu ofyn i archwilio anaf o dan ddillad plentyn 

 archwilio neu ymchwilio gan geisio profi neu wrthbrofi cam-drin posib – ni fyddant 
yn gofyn cwestiynau arweiniol; 

 gwneud addewidion i'r plentyn am gyfrinachedd neu gadw ‘cyfrinachau’; 

 cymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn cymryd y camau gweithredu 
angenrheidiol; 

 neidio i gasgliad neu ymateb gyda sioc, dicter neu ddychryn; 

 dyfalu neu gyhuddo rhywun; 

 wynebu person arall (oedolyn neu blentyn) yr honnir ei fod yn rhan o'r achos; 

 cynnig barn am yr hyn a ddywedir neu am y bobl yr honnir eu bod yn rhan o'r achos; 

 anghofio cofnodi'r hyn a ddywedir; 

 methu trosglwyddo'r wybodaeth i'r person cywir; 

 gofyn i blentyn lofnodi copi o'r datgeliad. 
 
I blant ag anawsterau dysgu a/neu gyfathrebu neu'r rhai sy'n defnyddio systemau 
cyfathrebu amgen/estynedig, bydd angen i staff gymryd gofal ychwanegol i sicrhau y nodir a 
dehonglir arwyddion o gam-drin ac esgeulustod yn gywir, ond dylid adrodd ar bryderon yn 
union yr un modd ag y gwneir ar gyfer plant eraill. 
 
CADW COFNODION: 

 

Mae cadw cofnodion da yn hanfodol mewn sefyllfaoedd lle amheuir neu credir bod plentyn 
mewn perygl o niwed, a thynnir eich sylw at y Canllawiau ar Gadw a Throsglwyddo 
Gwybodaeth Sensitif am Ddisgyblion rhwng Sefydliadau Addysgol am fwy o fanylion am 
ofynion cadw cofnodion. 
 
Bydd cofnodion yn: 



 

 datgan pwy oedd yn bresennol, ac amser, dyddiad a lleoliad y cyfarfod; 

 defnyddio geiriau'r plentyn lle bynnag y bo modd; 

 ffeithiol/datgan yn union yr hyn a ddywedwyd; 

 gwahaniaethu rhwng ffeithiau, barn, dehongliadau, arsylwadau a/neu honiadau; 

 ysgrifenedig mewn inc, wedi'u llofnodi a'u dyddio gan y cofnodwr. 
 
CYFRINACHEDD: 

 

Dyletswydd gyntaf pob ymarferydd yw diogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc. Dylid bob 
amser sicrhau bod y plant a phobl ifanc yn ymwybodol cyn gynted â phosib a thrwy gydol 
unrhyw berthynas waith nad yw'r ddyletswydd gyfrinachedd yn absoliwt, a bydd rhai 
amgylchiadau lle gellir diogelu anghenion y plentyn neu berson ifanc, neu blant a phobl ifanc 
eraill, drwy rannu gwybodaeth ag eraill yn unig.  
 
Gwneir penderfyniadau i rannu gwybodaeth â rhieni neu ofalwyr drwy ddefnyddio barn 
broffesiynol, a chan ystyried canllawiau Fraser/Gillick (gweler 5.4.8) a'r Gweithdrefnau 
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. Caiff penderfyniadau eu seilio ar oedran, aeddfedrwydd a 
gallu'r plentyn i werthfawrogi'r goblygiadau a'r peryglon i'w hunan. Dylid hefyd ystyried 
gallu ac ymroddiad y rhieni a'r gofalwyr i amddiffyn y person ifanc. Gan ystyried cyfrifoldeb 
rhieni dros ymddygiad a lles eu plant, dylai gweithwyr proffesiynol annog y person ifanc, ar 
bob adeg, i rannu gwybodaeth gyda'i rieni a'i ofalwyr lle bo'n ddiogel gwneud hynny. 
 
Ni ellir gwarantu cyfrinachedd i blentyn oherwydd mae angen rhannu rhai mathau o 
wybodaeth eraill. Dyma awgrym ar gyfer geiriau a allai fod o gymorth wrth siarad â phlant: 
 
“Os wyt ti'n dweud rhywbeth sy'n achosi i mi boeni amdanat ti neu rywun arall, 
bydd angen i mi rannu'r wybodaeth â phobl eraill i dy gadw'n ddiogel” 
 
Fel arfer dylid datgelu gwybodaeth bersonol i drydydd parti (gan gynnwys asiantaethau 
eraill) â chaniatâd pwnc yr wybodaeth yn unig (Deddf Diogelu Data 1998, Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, Erthygl 8). Lle bynnag y bo modd, dylid cael caniatâd cyn 
rhannu gwybodaeth bersonol â thrydydd parti. Mewn rhai amgylchiadau, fodd bynnag, 
efallai na fydd cael caniatâd yn bosib neu'n ddymunol, ond mae diogelwch a lles y plentyn 
yn mynnu y dylid rhannu gwybodaeth.  
 
Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol sy'n angenrheidiol i 
ddiogelu plentyn neu blant. Yn unol ag Adran 47 Deddf Plant 1989 mae'n ddyletswydd ar 
asiantaethau statudol i gydymffurfio. Felly, os yw'r heddlu neu'r gwasanaethau 
cymdeithasol yn cynnal archwiliad Adran 47 yn unol â Deddf Plant 1989, rhaid i staff y 
GAHDGO rannu gwybodaeth y gwnaed cais amdani sy'n berthnasol i'r archwiliad. Dylid 
ceisio cyngor cyfreithiol gan Adran y Gyfraith os oes unrhyw amheuaeth. 



 
 
ARWEINIAD AR ‘A ALL Y PRYDER FOD YN FATER AMDDIFFYN PLANT AI 
PEIDIO'  
 
Categorïau Cam-drin: 

 

Os oes gan aelod o staff bryderon sylweddol ynghylch unrhyw blentyn, dylai roi gwybod i'r 
UBD neu'r Dirprwy UBD. Gall y pryderon hyn gynnwys: 
 
Esgeulustod  
Esgeuluso plentyn yn ddifrifol neu'n barhaus neu fethiant i amddiffyn plentyn rhag bod yn 
agored i unrhyw fath o berygl, gan gynnwys oerfel a newyn, neu fethiant eithafol i gyflawni 
agweddau pwysig o ofal, gan arwain at beri nam difrifol i iechyd neu ddatblygiad y plentyn, 
gan gynnwys methu â ffynnu anorganig.  
 
Cam-drin corfforol  
Taro, ysgwyd, taflu, gwenwyno, llosgi neu sgaldanu, boddi, mygu, neu fel arall, achosi niwed 
corfforol i blentyn. Gall niwed corfforol hefyd gael ei achosi pan fydd rhiant neu ofalwr yn 
ffugio neu'n achosi salwch mewn plentyn y maent yn gofalu amdano.  
 
Cam-drin emosiynol   
Trin plentyn yn emosiynol wael yn barhaus fel bod hynny'n achosi effaith andwyol ddifrifol 
barhaus ar ddatblygiad emosiynol ac ymddygiadol y plentyn.  
 
Cam-drin rhywiol  
Gorfodi neu ddenu plentyn neu berson ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol 
p'un a yw'r plentyn yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd ai peidio, gan gynnwys:  
 

 cyswllt corfforol, gan gynnwys gweithredoedd lle ceir treiddio neu weithredoedd heb 
dreiddiad;  

 gweithgareddau heb gyswllt corfforol, megis cael plant i gymryd rhan wrth edrych ar 
ddeunydd pornograffig neu ei gynhyrchu neu wylio gweithgareddau rhywiol; neu 
annog plant i ymddwyn mewn ffyrdd sy'n rhywiol amhriodol.  

 

Cymerwyd y diffiniadau hyn o bennod chwech 'Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd o dan 
Ddeddf Plant 2004)' (LLCC 2007). 
 
Yn ogystal â'r uchod, gallai hyn hefyd gynnwys camfanteisio'n rhywiol ar blant; fel a 
ddiffinnir: 
 
“Camfanteisio'n rhywiol ar blant yw gorfodi neu gymell plant a phobl ifanc i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau rhywiol. Mae'n fath o gam-drin rhywiol sy'n cynnwys cyfnewid tâl o 
ryw fath, a all gynnwys arian, ffôn symudol neu eitemau eraill, cyffuriau, alcohol, lle i aros, 
‘diogelu’ neu serch. Mae cyfuniad o'r ffaith fod person ifanc yn ddiamddiffyn a'r broses 



baratoi a ddefnyddir gan y tramgwyddwyr yn ei gwneud hi'n anodd i'r person ifanc wybod 
natur ecsbloetio perthnasoedd ac ni allant roi caniatâd gwybodus.” 
 
Rhan 5, Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 
Cam-drin ariannol  
Mae'n cynnwys: 
•  bod arian neu eiddo arall person yn cael ei ddwyn; 
•  bod person yn cael ei dwyllo; 
•  bod person yn cael ei roi o dan bwysau mewn perthynas ag arian neu eiddo arall; 
•  bod arian neu eiddo arall person yn cael ei gamddefnyddio; 
 
(Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014) 
 
Ai niwed sylweddol yw hyn? 
 
A yw'r plentyn hwn yn 'blentyn mewn perygl' 
 
1: Ai plentyn yw hwn y mae angen gofal a chefnogaeth arno?  Dywed Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 fod plant ag angen gofal a chefnogaeth os: 
 

 "bydd asesiad yn cadarnhau mai'r unig ffordd y gallant oresgyn rhwystrau i gyflawni 
eu canlyniadau lles yw drwy gynllun gofal a chefnogaeth a baratoir gan yr awdurdod 
lleol a thrwy sicrhau ei fod yn cael ei gyflawni" 

 
2: A oes angen diogelu'r plentyn?  Dywed Adran 47 Deddf Plant 1989 y gall plant fod mewn 
angen amddiffyniad os ydynt: 
 

 niwed sylweddol neu mewn perygl o hynny; 

 effeithiau niwed sylweddol; 

 problemau iechyd difrifol. 
 
Os yw'r pryder yn un sy'n ymwneud â phlentyn y mae angen gofal a chefnogaeth arno, 
trafodir y materion â'r UBD a'r rheini/gofalwyr. Bydd angen caniatâd yr UBD er mwyn 
cysylltu â'r teulu a thrafod y pryderon. Bydd yn rhaid i riant/ofalwr y plentyn/plant roi 
caniatâd cyn gellir atgyfeirio i'r Pwynt Cyswllt Unigol (PCU). Er hynny, mae'n bwysig nodi y 
gallai lefel y pryder leihau yn dilyn trafodaeth â'r rhieni/gofalwr, ac os felly, efallai na fydd 
angen atgyfeirio am fod ffynonellau cymorth eraill ar gael. 
 
Os yw'r pryder o natur amddiffyn plant, caiff ei drafod â'r UBD ar unwaith, a bydd angen i'r 
ysgol ffonio'r PCU i gyfeirio'r mater ato. 
 
Y trothwy 'niwed sylweddol' sy'n cyfiawnhau ymyriad statudol i fywyd teuluol. Felly, rhaid i 
weithiwr proffesiynol sy'n cyfeirio mater amddiffyn plant yn unol ag Adran 47 ddarparu 
gwybodaeth sy'n amlinellu bod y plentyn yn cael ei niweidio neu'n debygol o gael ei 
niweidio'n sylweddol. 
 



Noda Adran 31(10) Deddf Plant 1989, "lle mae cwestiwn ynghylch a yw'r niwed a ddioddefir 
gan blentyn yn sylweddol yn dibynnu ar iechyd neu ddatblygiad y plentyn, caiff ei iechyd neu 
ei ddatblygiad ei gymharu â'r hyn y gellid ei ddisgwyl yn rhesymol gan blentyn tebyg".  
 
Nid yw'n bosib dibynnu ar un main prawf absoliwt wrth ddyfarnu beth yw niwed sylweddol i 
blant. Gall ystyried difrifoldeb cam-drin gynnwys graddau'r niwed a ddioddefwyd, a'i gyd-
destun ac am ba hyd y digwyddodd. 
 
Gall niwed sylweddol hefyd godi o gyfuniad o ddigwyddiadau sylweddol sy'n acíwt ac yn 
hirsefydlog, ac a allai amharu ar ddatblygiad corfforol, seicolegol a chymdeithasol plentyn 
neu oedolyn diamddiffyn. Er mwyn deall a phennu niwed sylweddol, mae angen ystyried y 
cyd-destun teuluol neu ofal, ar y cyd â datblygiad y plentyn o fewn ei amgylchedd 
cymdeithasol a diwylliannol ehangach. Mae hefyd angen ystyried unrhyw anghenion 
arbennig e.e. cyflwr meddygol, anawsterau cyfathrebu neu anabledd a allai effeithio ar 
ddatblygiad a gofal y plentyn. Mae hefyd angen ystyried natur y niwed o ran cam-drin neu 
fethu â darparu gofal digonol ochr yn ochr â'r effaith ar iechyd a datblygiad y plentyn neu 
oedolyn diamddiffyn a digonolrwydd y gofal a ddarparwyd. 
 
ATGYFEIRIO:  

 

Pan fo plentyn wedi'i gofrestru mewn ysgol, yn y lle cyntaf ymgynghorir ag UBD yr ysgol, fel 
y manylir uchod, a fydd fel arfer y person mwyaf priodol i ddechrau unrhyw broses 
atgyfeirio . Gwneir cofnod ysgrifenedig o unrhyw bryderon gan ddefnyddio ffurflen gofnodi 
fewnol yr ysgol. Rhoir y ffurflen hon i'r UBD, a fydd yn penderfynu a oes angen atgyfeirio i'r 
PCU. 
 
Gwneir unrhyw atgyfeiriadau mewn perthynas â phlant i'r Pwynt Cyswllt Unigol (PCU) drwy 
ffonio 01639 686803, yna bydd cadarnhad ysgrifenedig i ddilyn ar y Ffurflen Atgyfeirio PCU o 
fewn 2 ddiwrnod gwaith. 
  
BYDD STAFF YN COFIO'R 3 CHAM: Adnabod, Cofnodi ac Atgyfeirio 
 
ADNABOD: 
Dangosir y gwrandawyd ar yr hyn yr oedd gan y plentyn/person ifanc neu oedolyn i'w 
ddweud, ac yr ymdriniwyd â'r honiadau o ddifrif. 
 
Anogir y plentyn/person ifanc i siarad. Ni ofynnir cwestiynau uniongyrchol iddo, ond rhoir 
cyfle iddo egluro a disgrifio'r achos. Ystyrir y rhain fel cwestiynau eglurhaol, ac os y'u 
defnyddir, nid ystyrir nhw fel archwiliad. 
 
Ni ofynnir cwestiynau arweiniol neu awgrymog i'r plentyn/person ifanc. Eglurir i'r 
plentyn/person ifanc na ellir cadw'r wybodaeth yn gyfrinachol oherwydd bod cyfrifoldeb i 
ddiogelu'i les a bod rhaid i chi roi gwybod i'r UBD ar unwaith. Cynigir cymorth a chefnogaeth 
i'r plentyn/person ifanc sy'n briodol i'w oedran gan y person sydd yn y sefyllfa orau i'w 
ddarparu. 
 
 



ADRODD: 
Bydd staff yn cofnodi’r hyn a ddywedwyd gan ddefnyddio union eiriau'r plentyn/person 
ifanc, gan nodi enw, dyddiad, lleoliadau, camau gweithredu a ddilynwyd a manylion unrhyw 
bobl a oedd yn bresennol ac a allai fod wedi clywed yr hyn a ddywedwyd. Bydd y cofnodwr 
yn llofnodi a dyddio'r cofnod. Cedwir y cofnod hwn yn ffeil ddiogelu'r plentyn/person ifanc 
yn yr ysgol, a chofnodir y digwyddiad ar y gronoleg. 
 
ATGYFEIRIO: 
Mae gan yr Uwch-berson Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant ddyletswydd i gyfeirio 
pryderon ar lafar ar unwaith i'r PCU dros y ffôn, ac i ddilyn hynny'n ysgrifenedig o fewn 2 
ddiwrnod gwaith ar y Ffurflen Atgyfeirio PCU. Ar gyfer atgyfeiriadau amddiffyn plant, ceisir 
caniatâd gan rieni i atgyfeirio mewn amgylchiadau eithriadol yn unig a dim ond ar ôl 
ymgynghori â'r gweithiwr cymdeithasol sydd ar ddyletswydd. (3.2.5: Siart Llif - Cyfeiriadau 
P103 Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008) 
 
Ni fydd staff yn wynebu'r camdriniwr honedig, ac ni ddylent boeni y gallent fod yn 
camgymryd. Dylent rannu pryderon, amheuon a gofidion, a cheisio cyngor. Arfer diogelu 
ataliol gwell yw trafod arwyddion cynnar gyda'r UBD, ac os yw'n briodol, â'r gweithiwr 
cymdeithasol ar ddyletswydd. 
 
Bydd y Gwasanaethau Plant bob amser yn trin atgyfeiriadau amddiffyn plant gan ysgolion o 
ddifrif. Cyfrifoldeb yr UBD yw cydlynu camau gweithredu amddiffyn plant yn yr ysgol. 
 
CEFNOGI'R DISGYBL SYDD MEWN PERYGL 

 
Rydym yn cydnabod y gall plant sy'n cael eu cam-drin neu sydd wedi bod yn dyst i drais ei 
chael hi'n anodd datblygu hunanwerth ac nad ydynt yn gweld y byd yn lle caredig a gofalgar.  
Gallant deimlo'n ddiymadferth, wedi'u gwaradwyddo ac yn beio'u hunain. 

 
Efallai mai'r ysgol yw'r unig elfen sefydlog, ddiogel a dibynadwy ym mywydau'r plant sydd 
mewn perygl.  Er hynny, pan fyddant yn yr ysgol efallai y bydd eu hymddygiad yn heriol ac 
yn herfeiddiol neu efallai na fyddant yn cyfranogi. 

 
Bydd staff addysgu a staff nad ydynt yn addysgu yn ymdrechu i gefnogi'r disgybl drwy: 
 

 gynnwys y cwricwlwm i annog hunanbarch a hunangymhelliad.  

 ethos yr ysgol, sy'n hyrwyddo amgylchedd cadarnhaol, cefnogol a diogel, ac sy'n rhoi 
ymdeimlad o werth i'r disgyblion.  

 polisïau ymddygiad a gwrth-fwlio'r ysgol, sy'n anelu at gefnogi plant diamddiffyn yn 
yr ysgol.  Bydd holl aelodau'r staff yn cytuno ar ymagwedd gyson sy'n canolbwyntio 
ar ymddygiad y drosedd dan sylw gan y plentyn ond nad yw'n niweidio hunanwerth y 
disgybl.  Bydd yr ysgol yn ceisio sicrhau bod y disgybl yn gwybod bod ymddygiad 
penodol yn annerbyniol, ond ei fod yn cael ei werthfawrogi ac nad ei fai ef yw 
unrhyw gam-drin sydd wedi digwydd. 

 bydd yr ysgol yn cysylltu ag asiantaethau eraill sy'n cefnogi myfyrwyr, megis y 
Gwasanaethau PPI, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc, y Gwasanaeth 
Seicoleg Addysgol, y Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad a'r Gwasanaeth Lles Addysg. 



 cadw cofnodion a hysbysu'r Gwasanaethau PPI cyn gynted â bod pryder yn codi eto 
neu os oes newid mewn amgylchiadau. 

 
Yn ogystal, pan fydd disgybl y mae ei enw ar y gofrestr amddiffyn plant yn gadael yr ysgol, 
bydd y pennaeth yn trosglwyddo gwybodaeth i'r ysgol newydd ar unwaith ac yn rhoi 
gwybod i'r Gwasanaethau PPI.  

 
PLANT AG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL 

 
 Rydym yn cydnabod mai plant ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol, ymddygiadol a 
chyfathrebu ac anawsterau dysgu eraill sydd fwyaf diamddiffyn.  Bydd staff addysgu a staff 
nad ydynt yn addysgu sydd mewn cyswllt rheolaidd â phlant ag anawsterau dysgu'n hynod 
sensitif i arwyddion o gam-drin. 
 
PRESENOLDEB MEWN CYNADLEDDAU AMDDIFFYN PLANT: 

 

Disgwylir i'r UBD fynd i'r Gynhadledd Amddiffyn Plant gychwynnol ac unrhyw Gynadleddau 
Adolygu Amddiffyn Plant dilynol. 
 
Os yw plentyn yn amodol ar Gynllun Amddiffyn Plant, efallai y bydd yn fwy perthnasol i'r 
athro dosbarth neu bennaeth blwyddyn fynychu'r cyfarfodydd grŵp craidd dilynol.  
 
GWEITHIO MWY DIOGEL I STAFF: 

 

Dylai staff adolygu eu cyswllt personol â phlant a cheisio lleihau'r perygl o unrhyw sefyllfa'n 
codi lle gall camddealltwriaeth ddigwydd. Dylid cymryd y rhagofalon synhwyrol canlynol pan 
na ellir osgoi gweithio ar eu pennau eu hunain gyda phlant: 
 

 gweithio mewn ystafelloedd lle mae panel gwydr yn y drws neu adael y drws ar agor; 

 gwneud yn siŵr bod oedolion eraill yn ymweld â'r ystafell yn achlysurol; 

 osgoi gweithio gyda phlant ar wahân oni bai yr ystyriwyd camau diogelu; 

 peidio â rhannu rhif ffôn symudol personol neu gyfeiriad e-bost preifat; 

 peidio â rhoi lifft adref i ddisgyblion;  

 peidio â threfnu i gwrdd â nhw y tu allan i oriau ysgol; 

 peidio â sgwrsio na gwneud ffrindiau gyda disgyblion ar wefannau rhwydweithio 
cymdeithasol. 

 
Yn unol â Deddf Troseddau Rhywiol 2003 mae'n drosedd i unrhyw un sy'n gweithio mewn 
lleoliad addysg i gael perthynas rhywiol gyda disgybl hyd yn oed pan fo'r disgybl o oedran 
cydsynio. 
 
Diffiniad Adran 21 Deddf Troseddau Rhywiol 2003 o berson mewn swydd gyfrifol: 
 
Mae gan berson 'swydd gyfrifol' os yw'n gofalu am bobl dan 18 oed sy'n derbyn addysg 
mewn sefydliad addysgol', ac mae'r 'dioddefwr yn derbyn addysg ac nid yw'r troseddwr yn 
derbyn addysg yn y sefydliad hwn’. Mae'r Ddeddf hefyd yn gwahaniaethu rhwng troseddau 



rhywiol gan blant yn erbyn ei gilydd lle bo'r gweithgarwch rhywiol yn ecsbloetio a 
gweithgarwch rhywiol gyda chaniatâd gwybodus y naill a'r llall. 
 
Caiff unrhyw ddefnydd o rym neu ataliaeth gorfforol yn erbyn disgyblion ei ddogfennu yn 
unol â'r polisi ataliaeth gorfforol perthnasol. Os oes angen gweithredu'n gorfforol i atal 
plentyn rhag achosi niwed i'w hun neu i eraill, rhoir gwybod i'r rhieni; Ni chaiff plant eu cosbi 
drwy unrhyw fath o daro, slapio, ysgwyd neu driniaeth ddiraddiol arall. 
 
HONIADAU O GAM-DRIN YN ERBYN GWEITHIWR PROFFESIYNOL: 

 

Gall plant ddioddef cam-drin gan y rhai sy'n gweithio gyda nhw mewn unrhyw leoliad. Felly, 
dylid cymryd pob honiad o unrhyw aelod o staff, llywodraethwr neu wirfoddolwr yn cam-
drin plant o ddifrif. Ymdrinnir â honiadau o gam-drin yn erbyn staff, boed y rheiny'n rhai 
hanesyddol neu gyfoes, gan y Pennaeth yn y lle cyntaf, nid yr UBD (os yw'r honiad yn erbyn 
y Pennaeth, bydd Cadeirydd y Llywodraethwyr yn ymdrin â'r honiad).  
 
Dylai'r Pennaeth (neu Gadeirydd y Llywodraethwyr os yw'r honiad yn erbyn y Pennaeth) 
gynnal yr ymholiadau cychwynnol (ond heb ymchwilio) o bennu natur ac amgylchiadau'r 
honiad. Dylai'r ymholiadau cychwynnol hyn bennu: 
 

 Bod honiad wedi'i wneud 

 Beth yr honnir iddo ddigwydd 

 Pryd a ble yr honnir i'r digwyddiad(au) ddigwydd 

 Unrhyw berson arall sy'n bresennol 
 
Os, ar ôl cynnal yr ymholiadau cychwynnol hyn, yw'r Pennaeth yn ystyried yn ddigamsyniol 
bod yr honiad yn anwir am fod amgylchiadau'r honiad yn dangos nad yw'n bosib bod yr 
honiad yn wir, rhaid trafod y mater â chadeirydd y llywodraethwyr a'r Swyddog Diogelu 
Plant ac Oedolion Diamddiffyn i bennu a oes angen atgyfeirio i'r Gwasanaethau Plant 
a/neu'r Heddlu. 
 
Os yw'r Pennaeth neu Gadeirydd y Llywodraethwyr yn derbyn honiad, bydd yn cysylltu â'r 
Swyddog Diogelu Plant ac Oedolion Diamddiffyn ar unwaith, a gyda'i gilydd byddant yn 
ystyried a yw'r person dan sylw: 
 

 wedi ymddwyn mewn ffordd sydd wedi niweidio plentyn, neu a allai fod wedi 
niweidio plentyn; 

 o bosib wedi cyflawni trosedd yn erbyn plentyn neu sy'n ymwneud ag ef; 

 wedi ymddwyn tuag at blentyn mewn ffordd sy'n dangos ei fod yn anaddas i weithio 
gyda phlant. 

 
Bydd y sgwrs gychwynnol rhwng y Pennaeth a'r Swyddog Diogelu Plant ac Oedolion 
Diamddiffyn yn pennu dilysrwydd unrhyw honiad ac a oes angen atgyfeirio i'r 
Gwasanaethau PPI. Os dyma yw'r achos, gelwir Cyfarfod Strategaeth Cam-drin Proffesiynol, 
a bydd y Pennaeth/Cadeirydd yn mynychu. Efallai mai penderfyniad y Cyfarfod fydd:  
 



 Ymchwiliad Adran 47 gan adran gwasanaethau cymdeithasol y plentyn 

 Ymchwiliad heddlu os oes elfen droseddol i'r honiad 

 Trosglwyddo'r mater yn ôl i'r ysgol a chyfeirio am ymchwiliad annibynnol yn unol â 
Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2006. Bydd y broses hon yn cynnwys 
arweiniad gan Dîm Adnoddau Dynol y GAHDGO. 

 
Ni ddylai'r ffaith bod aelod o staff yn cynnig ymddiswyddo atal cwblhau'r weithdrefn 
honiadau. 
 
Am fwy o fanylion am y broses hon, gweler y ddogfen arweiniol hon:  
 
http://cymru.llyw.uk/docs/dcells/publications/130227disciplinaryanddismissaleng.pdf 
 
RECRIWTIO, GORUCHWYLIO A HYFFORDDI STAFF: 

 

Wrth recriwtio aelodau staff newydd dylai'r ysgol ddilyn yr arweiniad a roddir yn Diogelu 
Plant: Recriwtio Mwy Diogel mewn Addysg.  
 
Mae'n rhaid i benaethiaid sicrhau eu bod yn cadw dau eirda ysgrifenedig a datgeliad y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) cyn cytuno ar ddyddiad dechrau.   Yn ogystal â hyn, 
rhaid iddynt sicrhau bod cymwysterau'n cael eu dilysu. Mae mwy o fanylion am arferion 
recriwtio mwy diogel ar gael ym mholisi corfforaethol Castell-nedd Port Talbot: 
 
http://cmsstagingvm.neath-
porttalbot.gov.uk/Intranet/docs/HR_Safe_Recruitment_Policy_and_Procedure_May_2015_Reformatted.doc 
 
Bydd staff newydd a benodir yn cael hyfforddiant cychwynnol mewn Amddiffyn Plant fel 
rhan o'r rhaglen ymsefydlu. Dylent fod yn ymwybodol o Weithdrefnau Amddiffyn Plant 
Cymru Gyfan 2008 fel rhan o'r rhaglen ymsefydlu, a rhaid rhoi copi o Bolisi Amddiffyn Plant 
yr ysgol a “Chanllaw Byr i Ddiogelu” iddynt”. 
 
Dylent hefyd fynychu'r hyfforddiant perthnasol a ddarperir drwy'r awdurdod lleol. Dylid 
diweddaru'r hyfforddiant Amddiffyn Plant a roddir i bob aelod o staff bob tair blynedd a 
chofnodi presenoldeb.  
 
Mae cyrsiau lefel tri hefyd ar gael ar gyfer yr UBD a'r Dirprwy UBD drwy'r Swyddog Diogelu 
Addysg y dylid eu diweddaru bob tair blynedd. Dylid cofnodi presenoldeb yn y rhain hefyd.  
 
Yn ogystal â hyn, lle bydd cyfleoedd hyfforddiant rhyngasiantaeth priodol yn codi, darperir 
manylion amdanynt gan y Swyddog Diogelu Addysg. 
 
Gellir hefyd cael rhagor o gyngor am faterion Diogelu gan y Swyddog Diogelu Plant ac 
Oedolion drwy ffonio 01639 763363 neu 07855 079790.  
 
 
 
 

http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/130227disciplinaryanddismissalen.pdf
http://cmsstagingvm.neath-porttalbot.gov.uk/Intranet/docs/HR_Safe_Recruitment_Policy_and_Procedure_May_2015_Reformatted.doc
http://cmsstagingvm.neath-porttalbot.gov.uk/Intranet/docs/HR_Safe_Recruitment_Policy_and_Procedure_May_2015_Reformatted.doc


E-DDIOGELWCH: 
 
Mae twf gwahanol gyfryngau electronig ym mywyd pob dydd a'r amrywiaeth sy'n datblygu o 
hyd o ddyfeisiau, gan gynnwys cyfrifiaduron personol, gliniaduron, ffonau symudol a gwe-
gamerâu, yn rhoi eu plant mewn perygl ychwanegol. Gall ystafelloedd sgwrsio, fforymau 
trafod neu rwydweithiau cymdeithasol ar y rhyngrwyd oll gael eu defnyddio fel modd o 
gysylltu â phlant a phobl ifanc, gyda golwg ar eu denu i berthnasoedd amhriodol neu 
gamdriniol. Mae anhysbysrwydd y rhyngrwyd yn caniatáu oedolion, sy'n aml yn dweud mai 
plant ydynt, i siarad â phlant, ac mewn rhai achosion trefnu i gwrdd â nhw. 
 
Nid yw defnyddio lluniau camdriniol yn weithred ‘heb ddioddefwr’ am ei fod eisoes wedi 
cynnwys cam-drin plant. Mae'r rhyngrwyd wedi dod yn declyn arwyddocaol wrth 
ddosbarthu lluniau o blant, a dylai fod yn achosi pryder i'r rhai sy'n gweithio gyda disgyblion 
yn yr ysgol hon. 
 
Gall disgyblion fod yn rhan o fwlio neu'n darged bwlio gan ddefnyddio amrywiaeth o 
ddulliau, gan gynnwys negeseuon testun a negeseua gwib, i gyrraedd eu targed. Defnyddir 
ffonau symudol hefyd i recordio ymosodiadau treisgar ar blant eraill i'w rhannu ('dyrnu 
difyr'). 
 
Yr amddiffyniad gorau yw gwneud disgyblion yn ymwybodol o'r peryglon drwy'r cwricwlwm, 
yn enwedig ABCh ac addysg rhyw.  
 
AMDDIFFYNIAD YW ATALIAETH: 
 

 Mae meddalwedd ar waith i leihau mynediad ac i amlygu unrhyw berson sy'n ceisio 
defnyddio gwefannau neu wybodaeth amhriodol. 

 Anogir disgyblion i drafod eu defnydd o dechnoleg ac unrhyw beth sy'n gwneud 
iddynt deimlo'n anghyfforddus yn agored. (Os yw hyn yn arwain at bryderon 
amddiffyn plant, dylid hysbysu'r UBD ar unwaith) 

 Ni ddylai disgyblion roi eu manylion personol, rhif ffôn, enw ysgol, cyfeiriad cartref 
neu gyfrineiriau cyfrifiadur.  

 Dylai disgyblion ddilyn polisi'r ysgol ar ffonau symudol. 
 
Bydd yr ysgol yn cysylltu â'r heddlu os oes unrhyw elfen o droseddu i gamddefnyddio'r 
rhyngrwyd, ffonau neu unrhyw ddull arall o gyfryngau electronig. 
 
ADNODDAU: 
 
Mae diogelu yn bwysig i bob aelod o staff. Rhaid i'r corff llywodraethu sicrhau bod digon o 
adnoddau ar gael i alluogi cynnal tasgau angenrheidiol yn gywir yn unol â Gweithdrefnau 
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008, gan gynnwys mynychu cyfarfodydd, coladu ac 
ysgrifennu adroddiadau asesu, a hyfforddi staff. Bydd y Corff Llywodraethu hefyd yn sicrhau 
bod pob Llywodraethwr yn deall materion diogelu a bod polisi a gweithdrefnau ar waith yn 
yr ysgol i ddiogelu a hyrwyddo lles pob disgybl yn yr ysgol. 
 



Eir i'r afael ag ymwybyddiaeth o ddiogelu drwy'r cwricwlwm lle y bo'n briodol i sicrhau bod y 
disgyblion yn deall ystyr diogelu a sut gallant fod yn ddiogel. 
 
 
CYSYLLTIADAU Â PHOLISÏAU ERAILL: 
 

Dylid hefyd ystyried y ddogfen hon o fewn cyd-destun polisïau a dogfennau eraill sy'n 
ymwneud â gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Gallent gynnwys e.e. dogfennau am 
gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol, trais yn y cartref, esgeulustod a theuluoedd lle ceir 
pryderon iechyd meddwl. 
 
 
DOGFENNAU ALLWEDDOL: 
 

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

 Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 

 Deddf Plant 1989 

 Deddf Hawliau Dynol 1989 

 Hawliau'r Plentyn y Cenhedloedd Unedig 

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

 Rheoliadau Byrddau Diogelu Plant Lleol 2006 

 Rheoliadau Cynllun Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2007 

 Cadw Dysgwyr yn Ddiogel; Dogfen arweiniol rhif: 158/2015  

 Deddf Plant, Ysgolion a Theuluoedd 2010 

 Diogelu Plant: Recriwtio Mwy Diogel mewn Addysg: Ionawr 2007 

 Gweithdrefnau Disgyblu a Diswyddo Staff Ysgol, Cylchlythyr LlC 002/2013 

 Deddf Addysg 2002 

 Plant a Phobl Ifanc: Gweithredu'r Hawliau (2004) 

 Tuag at Fywyd Sefydlog a Dyfodol Gwell 

 Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 52/95: Amddiffyn plant rhag cam-drin – rôl y 
gwasanaeth addysg a diweddariad yr atodiad i 52/95 – arweiniad Sefydliad 
Cenedlaethol Cyflogwyr Athrawon Ysgol  

 Polisïau Ymddygiad a Phresenoldeb mewn Ysgolion 

 Polisïau Gwrth-fwlio 

 Seiberfwlio mewn Lleoliad Addysg; Arweiniad i Staff. Dogfen AD 

 Polisi Datgelu Camarfer Castell-nedd Port Talbot 

 Polisi Amddiffyn a Diogelu Plant y Gwasanaeth Gweithgareddau Corfforol a 
Chwaraeon 

 Llwybrau Dysgu 14-19 CNPT – Diogelu Plant ac Oedolion Diamddiffyn. Canllaw Arfer 
Da 

 Arweiniad ar Gadw a Throsglwyddo Gwybodaeth Sensitif am Ddisgyblion o fewn 
Sefydliadau Addysgol a rhyngddynt 

 Diogelu Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol, LlCC 2011 

 Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2006 

 Polisïau diogelu ac amddiffyn plant eich ysgol. 

 



 
DYMA'CH CYSYLLTIADAU AWDURDOD LLEOL: 
     
Samantha Jones (Swyddog Diogelu Addysg) 
Gwasanaethau Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes 
2il Lawr  
Canolfan Ddinesig 
Port Talbot 
 
01639 763363/07855 079790    E-bost: s.jones3@npt.gov.uk  
 
John Burge 
Rheolwr 
Tîm Cefnogi Plant a Theuluoedd 
Gwasanaethau Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes 
Llawr 1af  
Canolfan Ddinesig   
Port Talbot 
 
01639 763598/07891 870566  
 
Aled Evans 
Cyfarwyddwr Addysg 
Gwasanaethau Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes 
2il Lawr  
Canolfan Ddinesig 
Port Talbot 
 
01639 763226        E-bost: a.evans@npt.gov.uk 
 
Tom Owen 
Rheolwr AD 
Y Ceiau 
Port Talbot 
01639 763304        E-bost: t.owen5@npt.gov.uk  
 
Pwynt Cyswllt Unigol (PCU) (ar gyfer yr holl atgyfeiriadau newydd) 
Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc 
2il Lawr  
Canolfan Ddinesig Castell-nedd 
Castell-nedd 
01639 686803        E-bost: spoc@npt.gov.uk 
 
 
 
 
 

mailto:s.jones3@npt.gov.uk
mailto:a.evans@npt.gov.uk
mailto:t.owen@npt.gov.uk
mailto:spoc@npt.gov.uk


Emma Meyrick 
Prif Swyddog Diogelu, Sicrhau Ansawdd ac Adolygu Annibynnol 
2il Lawr 
Canolfan Ddinesig Castell-nedd 
01639 685799   E-bost:  e.meyrick@npt.gov.uk  
 
Tîm Dyletswydd Brys (ar gyfer pryderon ynghylch plant y tu allan i oriau swyddfa) 
01639 895455   E-bost:  edt@npt.gov.uk 
 
 
 
 
 
ATODIAD: 
 

1 Polisi Amddiffyn Plant Enghreifftiol ERW 
 

2 Atodiad A 
 

3 Polisi Diogelu Enghreifftiol 
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