
•  flaenoriaethu diogelwch.

•   sicrhau bod asesiadau risg yn cael eu cwblhau a 

bod pawb yn cytuno ar Gynllun Gweithredu ar 

gyfer Diogelu Plant.

•   sicrhau bod gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch 

ar waith, bod pobl yn cadw atynt, a bod 

cyfarpar yn cael ei wirio’n rheolaidd a’i roi o’r 

neilltu os yw’n ddiffygiol.

•   sicrhau bod ffurflenni digwyddiadau a 

damweiniau, yswiriant a threfniadau ar gyfer 

gweithdrefnau cymorth cyntaf yn cael eu 

defnyddio.

•   sicrhau bod digwyddiadau/digwyddiadau yr 

amheuir bob amser yn cael eu cofnodi ar 

Ffurflen Cofnodi Digwyddiad

•   sicrhau bod pob grŵp plant a grwp oedran 

cymysg yn cael eu goruchwylio mewn 

modd priodol ac yn cymryd rhan mewn 

gweithgareddau addas ar bob achlysur – ni 

ddylid eu gadael heb oruchwyliaeth

•   sicrhau bod cymhareb ddigonol o staff i blant er 

mwyn cynnal gweithgareddau’n ddiogel a  bod 

arweinwyr sydd wedi’u gwirio gan y Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd, Disclosure Scotland ac 
Access NI yn yr ystafell ar bob achlysur.

•   cadw golwg ar bob ymwelydd a gwestai i’r 
lleoliad/ystafell a ddefnyddir. Rhaid gwirio eu 
bod yno drwy wahoddiad, nid heb ganiatâd, a 
rhaid eu goruchwylio i sicrhau llesiant y plant ar 
bob achlysur.

•   peidio â rhoi plant mewn sefyllfaoedd lle y 
mae’n bosibl y bydden nhw neu’r plentyn mewn 
perygl o gael anaf corfforol neu’n wynebu 
perygl personol. 

•   peidio â threulio amser gyda phlentyn ar eu pen 
eu hunain. Os bydd sefyllfa na ellir ei hosgoi yn 
codi, dylai’r amser cyswllt fod mor fyr â phosibl 
gyda’r aelod o staff yn aros yn weledol drwy’r 
amser. Sicrhewch fod y staff eraill yn cael eu 
hysbysu am yr hyn sy’n digwydd.

•   peidio â chanfod eu hunain yn gyfrifol am blant 
ar eu pen eu hunain mewn e.e. ysgol neu grŵp 
cymunedol. Os bydd hyn yn digwydd, dylai’r 
staff godi unrhyw bryderon gyda’r ysgol, y 
trefnydd neu arweinydd y grŵp.

Wrth gynnal digwyddiad Dewch at Eich Gilydd 
Bwyd am Oes, rhaid i arweinwyr y digwyddiad:

Diogelu plant ac oedolion 
sydd mewn perygl
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Gan dynnu ar y 
gwerthoedd sy’n sail 
i ddiogelu plant, bydd 
pob sefydliad partner 
yn dilyn y rheolau a 
ganlyn:

DYLECH
•   sicrhau eich bod wedi cael caniatâd ysgrifenedig 

gan rieni, gofalwyr ac oedolion a gwirio hyn 

gydag athrawon/arweinwyr grwpiau cyn 

tynnu lluniau neu ffilmio fideos. Rhaid dileu 

unrhyw luniau a gymerwyd ar gam o blentyn 

nad yw ei riant/gofalwr wedi rhoi caniatâd ar 

gyfer hynny cyn gynted â phosibl. Mae’n aml 

yn angenrheidiol i staff ac arweinwyr grwpiau 

dynnu lluniau neu ffilmio fideos o weithdy 

neu weithgaredd. Gallai’r rhain fod ar gyfer y 

cyfryngau, cyhoeddusrwydd neu archifau neu 

efallai y gwnaed cais amdanynt gan sefydliadau 

cyllido sy’n cefnogi’r gwaith. 

•   sicrhau bod y grŵp yn cael ei hysbysu na chaiff 

unrhyw un gysylltu’n bersonol â phlentyn drwy 

safle rhwydweithio cymdeithasol, negeseuon 

testun neu e-bost.

•   trin pob plentyn a pherson ifanc yn gyfartal a 

chyda pharch ac urddas, gan roi blaenoriaeth  

i’w llesiant.

•   anelu at feithrin perthnasoedd cytbwys 

sy’n seiliedig ar gyd-ymddiriedaeth sy’n 

grymuso’r plant gyfrannu at y broses o wneud 

penderfyniadau, heb eu gorfodi i wneud 

rhywbeth yn erbyn eu hewyllys, gan gydnabod 

eu cyfraniad a gwerthfawrogi eu mewnbwn.

•   bod yn fodelau rôl rhagorol a pheidio â chymryd 

rhan mewn gemau garw, corfforol neu 

bryfoclyd, gan gynnwys “chwarae’n wirion”. 

NI DDYLECH
•   dynnu lluniau neu ffilmio fideos o blant gyda’u 

ffonau symudol personol nhw. Os bydd staff yn 

defnyddio camera personol, yna rhaid i bob llun 

sy’n cael ei dynnu gael ei gyflwyno i’r sefydliad 

a’i ddileu o gamera’r aelod o staff.

•   caniatáu neu gymryd rhan mewn unrhyw fath o 

gyffwrdd amhriodol.

•   caniatáu i blant neu bobl hŷn ddefnyddio iaith 

amhriodol heb gael eu herio.

•   gwneud sylwadau awgrymog o natur rywiol i 

blentyn, hyd yn oed wrth dynnu coes.

•   caniatáu i honiadau a wneir gan blentyn beidio 

â chael eu herio neu eu cofnodi neu beidio â 

gweithredu arnynt. Dylid credu plant a’u hannog 

na ddylid cadw rhai cyfrinachau byth h.y. 

cyffwrdd amhriodol ac ati.

•   beirniadu, ond yn hytrach dylech roi adborth 

adeiladol a bod yn gefnogol a chalonogol.

•   gwneud addewidion amhriodol o gyfrinachedd. 

Mae gan aelodau o staff ddyletswydd diogelu 

sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt hysbysu’r 

awdurdodau perthnasol ynghylch unrhyw 

ymddygiad troseddol/treisgar.

Diolchiadau 
Hoffem ddiolch i’n partneriaid, Linking 
Generations Northern Ireland, am ddarparu’r 
cynnwys ar gyfer yr adnodd hwn

www.linkinggenerationsni.com
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