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DIOGELU POLISI PLANT 
 

DATGANIAD POLISI 

 
•  Mae gan bob plentyn a pherson ifanc hawl i gael eu hamddiffyn rhag niwed a rhaid 

ystyried anghenion plant anabl ac eraill a allai fod yn arbennig o agored i niwed. 
•  Mae lles y plentyn / person ifanc o'r pwys mwyaf. 
•  Mae gan bob plentyn a pherson ifanc, beth bynnag fo'u hoedran, diwylliant, anabledd, 

rhyw, iaith, tarddiad hiliol, cred grefyddol a / neu hunaniaeth rywiol yr hawl i gael eu 
hamddiffyn rhag camdriniaeth. 

•  Bydd pob amheuaeth a honiad o gam-drin yn cael ei gymryd o ddifrif ac ymatebir iddo 
yn gyflym ac yn briodol. 

•  Mae gan bob un gyfrifoldeb i riportio pryderon. 
•  Diffinnir plentyn fel person o dan 18 oed (Deddf Plant 1989) 

DIFFINIADAU CAM-DRIN 

 
Defnyddir y term cam-drin plant i ddisgrifio ffyrdd y mae plant a phobl ifanc yn cael eu 
niweidio, fel arfer gan oedolion ac yn aml gan y rhai y maent yn eu hadnabod ac yn ymddiried 
ynddynt. Mae pedwar prif fath o gamdriniaeth, er y gall plentyn brofi mwy nag un math ar 
unrhyw un adeg. 
 
• CAM-DRIN CORFFOROL - Achlysuron pan fydd rhieni, gofalwyr, oedolion neu blant eraill 
yn achosi anafiadau i blentyn yn fwriadol neu'n fwriadol nid ydynt yn atal anafiadau o'r fath. 
Mae'n cynnwys anaf a achosir drwy eu taro, ysgwyd, brathu, llosgi, rhoi alcohol, cyffuriau 
amhriodol neu wenwyn i blant ac ymdrechion i'w boddi neu eu mygu. 
 
• CAM-DRIN EMOSIYNOL – Achlysuron pan fydd oedolion yn methu â dangos gofal a sylw 
dyladwy i blant a phobl ifanc neu'n bygwth, defnyddio sarcasm, taunt neu weiddi ar blentyn / 
person ifanc sy'n achosi colli hunanhyder neu hunan-barch. Gall y rhain ddigwydd hefyd pan 
fydd oedolyn yn anwybyddu neu'n methu ag ymateb i gynnydd plentyn dro ar ôl tro neu'n rhoi 
pwysau afrealistig i berfformio i ddisgwyliadau uchel yn gyson. 
 
• NEGLECT – Achlysuron lle mae oedolion yn methu â diwallu anghenion hanfodol plentyn / 
pobl ifanc, megis bwyd digonol, cynhesrwydd, dillad a gofal meddygol. Mae hefyd yn cynnwys 
achlysuron lle mae plant a phobl ifanc yn cael eu gadael ar eu pennau eu hunain heb 
oruchwyliaeth briodol. 
 
• CAM-DRIN RHYWIOL – Achlysuron lle mae dynion a / neu fenywod yn defnyddio plant a 
phobl ifanc i ddiwallu eu hanghenion rhywiol eu hunain. 



 
 

COD YMDDYGIAD AR GYFER GWEITHIO GYDA PHLANT A PHOBL IFANC 

 
Ni ddylai aelodau a gwirfoddolwyr byth: 
 
• Taro neu ymosod yn gorfforol neu gam-drin plant neu bobl ifanc. 
• Datblygu perthynas gorfforol, rywiol gyda phlant neu bobl ifanc. 
• Datblygu perthynas â phlant neu bobl ifanc, y gellid ei hystyried yn amhriodol neu'n 
ffrwydrol mewn unrhyw ffordd. 
• Gweithredu mewn ffyrdd a all fod yn sarhaus neu'n rhoi plant neu bobl ifanc mewn perygl o 
gael eu cam-drin. 
• Defnyddio iaith, gwneud awgrymiadau neu gynnig cyngor, sy'n amhriodol, yn 
dramgwyddus neu'n sarhaus. 
• Ymddwyn mewn modd amhriodol neu rywiol gynwys. 
• Caniatáu i blant a phobl ifanc y maent yn gweithio gyda nhw aros dros nos heb 
oruchwyliaeth. 
• Cysgu yn yr un ystafell â phlant a phobl ifanc ar brofiadau preswyl. 
• Gwneud pethau o natur bersonol y gall plant neu bobl ifanc eu gwneud drostynt eu hunain. 
• Condone, neu gymryd rhan yn ymddygiad plant neu bobl ifanc, sy'n anghyfreithlon, yn 
sarhaus neu'n anniogel. 
• Gweithredu'n fwriadol mewn ffyrdd a fwriedir i gywilyddio, bychanu neu ddiraddio plant 
neu bobl ifanc. 
• Gwahaniaethu yn erbyn, dangos triniaeth wahaniaethol, neu ffafrio plant penodol i eithrio 
eraill. 
 
YR HYN Y BYDDWN YN EI WNEUD 

 
• YMWYBYDDIAETH: Byddwn yn sicrhau bod pob aelod a gwirfoddolwr yn ymwybodol o 
faterion amddiffyn plant a phroblem cam-drin plant a'r risgiau i blant a phobl ifanc. 
• ATAL: Byddwn yn sicrhau, drwy ymwybyddiaeth ac arfer da, bod pob aelod a gwirfoddolwr 
yn lleihau'r risg i blant a phobl ifanc. 
• ADRODD: Byddwn yn sicrhau bod pob aelod a gwirfoddolwr yn glir pa gamau i'w cymryd 
lle mae pryderon yn codi ynghylch diogelwch plant a phobl ifanc. 
• YMATEB: Byddwn yn sicrhau bod camau'n cael eu cymryd i gefnogi ac amddiffyn plant a 
phobl ifanc lle mae pryderon yn codi ynghylch cam-drin posibl. Wrth ymateb i honiadau neu 
amheuon, nid ein cyfrifoldeb ni yw penderfynu a yw cam-drin plant wedi digwydd ai peidio. 
Fodd bynnag, mae cyfrifoldeb i weithredu ar unrhyw bryderon drwy gysylltiad â'r 
awdurdodau priodol. Byddwn yn llwyr gefnogi ac amddiffyn unrhyw un, sydd, yn ddidwyll, 
yn adrodd ei bryderon bod cydweithiwr yn camddefnyddio plentyn, neu y gallai fod yn gam-
drin plentyn. 
• CYFRINACHEDD: Rhaid gwneud pob ymdrech i sicrhau bod cyfrinachedd yn cael ei gynnal 
i bawb dan sylw. Dylid ymdrin â gwybodaeth a'i lledaenu ar sail angen gwybod yn unig. Rhaid 
storio gwybodaeth mewn man diogel gyda mynediad cyfyngedig i'r bobl ddynodedig, yn unol 
â diogelu data. 

 

    


