
 

                     

                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                       

POLISI AMLASIANTAETH: 

CANLLAWIAU I STAFF SY'N ATGYFEIRIO PLANT SY'N 

ARDDANGOS YMDDYGIAD RHYWIOL NIWEIDIOL I 

WASANAETHAU ARBENIGOL. 

Mae'r ddogfen yma'n ganllaw atodol.  Ei fwriad yw cyflwyno cyd-destun lleol i Weithdrefnau Diogelu 

Cymru, sy'n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am y maes yma. Mae Canllaw Arfer Cymru Gyfan yn 

gynhwysfawr ac yn llwyddo i dynnu ynghyd yr holl arfer da ledled Cymru. 

Mae modd dod o hyd i Ganllawiau Gweithdrefnau Diogelu Cymru yma: 

'Gweithdrefnau Diogelu Cymru', i ddiogelu plant os bydd pryderon am ymddygiad rhywiol niweidiol. 

 

 

   

YN Y GYMUNED 

Wrth weithio gyda pherson ifanc ag ymddygiad rhywiol 

niweidiol, mae'n bwysig ein bod ni'n asesu'r risg o 

amgylch yr ymddygiad yna mewn ffordd gyfannol, gan 

edrych ar gryfderau'r teulu neu'r plentyn/person ifanc, 

eu hanghenion - a gweld pa gymorth sydd ei angen 

arnyn nhw. Mae'n bosibl y bydd hyn, ar adegau, yn 

golygu bod angen cymorth ar deulu i helpu rheoli'r risg 

yma, mewn lleoliad yn y gymuned; megis sut i drafod 

unrhyw risg posibl os bydd plentyn yn mynd i glwb 

hamdden neu'n mynd allan i'r gymuned, er enghraifft, 

i'r parc ac ati. Oes angen ei oruchwylio, gan riant, neu 

oes angen i aelod hŷn o'r sefydliad mae’n ei fynychu ei 

fonitro?  

Mae angen i chi feddwl yn ofalus ynghylch pa 

wybodaeth sydd angen ei rhannu, a chyda pwy sydd 

angen ei rannu. Dim ond pobl sy'n gyfrifol am ddiogelu 

ddylai wybod am bryder, gan roi digon o wybodaeth 

i'w cefnogi nhw i reoli'r risg. Mae cyfrinachedd yn holl 

bwysig.  

Rhaid hefyd ystyried a oes modd i'r person ifanc 

fynychu grwpiau neu a fydd angen i hyn ddod i ben tra 

bod yr ymyriad ar waith; i leihau'r risg o'r ymddygiad 

yn ymddangos eto neu beri risg i bobl ifainc eraill. A 

oes modd rhoi cynllun rheoli risg ar waith i reoli'r risg?  

Mae modd i sefydliadau megis Better Futures a'ch 

arweinwyr diogelu rhoi cyngor ynglŷn â hyn. 

Dolenni defnyddiol: 

https://legacy.brook.org.uk/brook_tools/traffic/index.html?sy

n_partner 

https://learning.nspcc.org.uk/research-

resources/2019/harmful-sexual-behaviour-framework 

ATGYFEIRIO I BETTER 

FUTURES 

Mae Better Futures Cymru yn 

wasanaeth sy'n cael ei redeg gan 

Barnardo's, ac mae'n cynnig asesiadau 

a gwasanaethau ymyrryd therapiwtig i 

blant (5 oed i 21 oed) a phobl ifainc â 

hanes o ymddygiad rhywiol ledled 

Cymru, gan gynnwys pobl ifainc sy'n 

arddangos ymddygiad rhywiol 

niweidiol neu broblematig.   

Yn ogystal â chynnig ymyriad i'r 

plentyn a'i deulu neu gynhalwyr, mae 

Better Futures Cymru hefyd yn 

gweithio gyda rhwydwaith y plentyn 

a'r teulu, sef ysgolion a gwasanaethau 

cymorth eraill, i annog ymateb sy'n 

effro i drawma. Yn ogystal â threfnu 

ymyriadau, mae'r Gwasanaeth hefyd 

yn cynnig ymgynghoriad gydag 

ymarferwyr i gynnig cyngor am 

atgyfeiriadau posibl a chyngor ar 

wella'r gefnogaeth i blant pan nad yw 

atgyfeiriad i'r gwasanaeth yn addas.   

I gael mynediad i'r gwasanaeth yma, 

rhaid cael caniatâd wrth uwch reolwr 

yn eich sefydliad. 

Mae modd lawrlwytho ffurflen 

atgyfeirio yma 

https://www.barnardos.org.uk/what-we-

do/services/taith-service  
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