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1.  Cyflwyniad 
 

1.1  Mae'r protocol hwn ar gyfer pob Cyflogwyr, Gweithiwr, Gofalwr a Gwirfoddolwr y 
mae eu swydd yn dod â hwy i gysylltiad ag oedolion sydd mewn perygl. Mae 
Egwyddorion a Gwerthoedd creiddiol y ddogfen hon yn adlewyrchu’r rhai a 
amlinellir yn y Canllawiau Statudol mewn perthynas â Rhan o’r Ddeddf ar Ymdrin 
ag Achosion Unigol i Amddiffyn Oedolion mewn Perygl  

 
1.2  Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, oni nodir yn benodol fel arall yn y protocol 

hwn, y dehongliadau a’r diffiniadau yn y protocol hwn yw'r rhai a fabwysiadwyd 
gan y Canllawiau Statudol mewn perthynas â Rhan 7 ar Ymdrin ag Achosion 
Unigol ar gyfer Amddiffyn Oedolion Mewn Perygl. Er enghraifft y diffiniad o 
Oedolyn Mewn Perygl:  

 

 
 
 
1.3  Mae meysydd o arfer cyffredin â Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan, 

ac felly, dylid ystyried y Protocol hwn ar y cyd â Rhan 4 Gweithdrefnau Amddiffyn 
Plant Cymru Gyfan sy'n cael blaenoriaeth os yw’r pryder pennaf yn fater 
Amddiffyn Plant. 

 
1.4  Mae'r protocol hwn yn darparu fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau a 

rheoli risg, ac nid yw'n disodli barn broffesiynol gadarn. 
 

 
 Diben a Chwmpas  
 

2.1  Mae'r protocol hwn ar wahân i'r polisi a'r gweithdrefnau ar gyfer rheoli 
honiadau lle honnir bod person mewn sefyllfa o ymddiriedaeth wedi cam-
drin neu esgeuluso Oedolyn Mewn Perygl fel y nodir yn y Canllawiau 
Statudol mewn perthynas â’r Ddeddf ar Ymdrin ag Achosion Unigol i 
Amddiffyn Oedolion Mewn Perygl a Pholisi a Gweithdrefnau Interim Cymru 
ar gyfer Amddiffyn Oedolion Diamddiffyn rhag Camdriniaeth 2013.   

 
2.2  Mae'n darparu proses ar gyfer rhannu gwybodaeth yn gyfreithlon ac yn gymesur, 

a rheoli risg pan fo'r mater yn fater amddiffyn oedolion.  

2.3  Pan fod y prif bryder yn fater amddiffyn plant, bydd rhan 4 y Gweithdrefnau 
Amddiffyn Plant yn darparu’r broses ar gyfer rhannu gwybodaeth a rheoli risg ar y 
mater.  

 
2.4  Dyma rai enghreifftiau o'r mathau o achosion y dylid eu rheoli o dan y protocol 

hwn: 
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 Ymddygiad niweidiol sydd wedi digwydd ym mywyd preifat gwirfoddolwr neu 
weithiwr (er enghraifft, cyflawni cam-drin domestig) 

 Mae’r unigolyn sy'n peri pryder yn destun ymchwiliad gan yr Heddlu ac mae'r 
ymchwiliad wedi nodi risg i oedolion, plant neu grwpiau diamddiffyn  

 Mae pryderon wedi eu nodi sy’n awgrymu y gallai’r unigolyn fod yn anaddas i 
weithio gydag Oedolion Mewn Perygl er nad oes unrhyw unigolyn wedi ei nodi 
yn y pryder cychwynnol 

 Pryderon wedi eu codi yn ymwneud â honiadau a / neu ymddygiad sy'n peri 
risg i eraill 
 

 Nodwch: Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn.  
 
 
3.0. Swyddogaeth y cyflogwr - Recriwtio Diogel 

 
3.1  Yn y ddogfen hon, mae'r term 'cyflogwr' yr un mor gymwys i gorff neu sefydliad 

sy'n recriwtio unigolion cyflogedig neu ddi-dâl i gyflawni gwaith neu gymorth 
mewn swyddi o ymddiriedaeth gydag oedolion sydd mewn perygl. 

 
3.2  Mae’r prif ddyletswydd ar gyfer recriwtio diogel ac arferion diogel gan ei weithwyr 

/ gwirfoddolwyr yn aros gyda'r cyflogwr neu sefydliad gwirfoddol. Mae'r 
ddyletswydd hon yr un mor berthnasol i gyflogwyr sy'n derbyn Taliadau 
Uniongyrchol. 

 
3.3  Mae hyn yn golygu bod dyletswydd ar asiantaethau i sefydlu’r canlynol: 
 

 Gweithdrefn Recriwtio Diogel 

 Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion 

 Hyfforddiant 

 Polisïau a gweithdrefnau gweithredol sy'n sefydlu yn glir y safon / ansawdd a 
ddisgwylir 

 Goruchwylio staff a phroses arfarnu 

 Polisi Rhannu Pryderon 

 Trefniadau cadarn ar gyfer Comisiynu, Contractio, a Sicrhau Ansawdd 
darpariaeth gwasanaethau 

 Prosesau ar gyfer casglu a gwrando ar adborth defnyddwyr gwasanaeth am  
ddarpariaeth gwasanaethau  

 Gweithdrefnau Disgyblu 
 

3.4  Dylai pob asiantaeth nodi’r staff â chyfrifoldeb dros reoli ac ymateb i gyhuddiadau 
o dan y protocol hwn. 
 
 

4.0. Rheoli Pryderon 

4.1. Pan fydd y cyflogwr yn dod i wybod am risg drwy lwybrau rhyngasiantaeth  

4.2. Mewn sefyllfaoedd lle mae'r asiantaeth gyflogi yn dod yn ymwybodol o 
wybodaeth bod ymddygiad sy'n peri risg i oedolion, yna mae dyletswydd ar y 
cyflogwr i gynnal asesiad risg a rhannu gwybodaeth yn briodol.  

 Sylwer: gall y cyflogwr ofyn am gyngor gan asiantaethau statudol ar unrhyw 
adeg. 
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4.3. Fel rhan o'r asesiad risg, bydd angen i'r cyflogwr ystyried a yw'r wybodaeth hefyd 

yn dangos risg o ganlyniad i gyfranogiad yr unigolyn gydag oedolion mewn perygl 
neu blant fel gwirfoddolwr / gweithiwr mewn lleoliad arall. Er enghraifft; 

 

 a yw'r unigolyn dan sylw hefyd yn gofalu am berthynas / ffrind sy'n oedolyn a 
allai fod mewn perygl 

 a yw'r unigolyn dan sylw hefyd yn gofalu am blentyn a'r wybodaeth yn 
cynrychioli risg o niwed sylweddol i blentyn 

 a yw'r unigolyn hefyd yn cael ei gyflogi / gwirfoddoli gyda phlant neu oedolion 
a allai fod mewn perygl 

 a yw'r unigolyn wedi cyflawni trosedd 
 

4.4. Gall hyn arwain at adroddiad Amddiffyn Oedolion, adroddiad Amddiffyn Plant ac 
ystyriaeth o’r angen i rannu gwybodaeth o dan y broses a nodir yn yr adran isod. 

 
5.0. Codi Pryder 

 
5.1. Dylai unrhyw un sy'n dod yn ymwybodol o wybodaeth sy'n awgrymu y gallai 

gweithiwr cyflogedig, gweithiwr, gofalwr neu wirfoddolwr fod wedi gweithredu, 
neu'n cael ei amau o ymddwyn mewn ffordd sy'n dangos risg o niwed sylweddol i 
oedolion mewn perygl, rannu'r wybodaeth a’r asesiad risg ar unwaith gyda'r 
gweithiwr proffesiynol priodol o fewn yr Heddlu, y Bwrdd Iechyd Lleol, neu'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol, a fydd yn penderfynu gyda phwy y mae angen 
rhannu’r wybodaeth er mwyn hwyluso diogelu’r oedolion sydd mewn perygl.  

 
6.0. Protocol Pryderon Proffesiynol ac Oedolyn Mewn Perygl  
 
6.1 Gallai canlyniad yr ymholiad diogelu nodi na chyrhaeddwyd y trothwy ar gyfer 

cyfarfod strategaeth Oedolyn Mewn Perygl ond bod y fath bryderon yn bodoli fel 
fod angen cyfarfod Pryderon Proffesiynol.  Gall y penderfyniad hwn gael ei 
wneud gan yr asiantaeth atgyfeirio / gweithiwr proffesiynol neu ar y cyd â’r 
Awdurdod Lleol.  

 
6.2. Dan amgylchiadau penodol, gall penderfyniad gael ei wneud yn y cyfarfod 

Strategaeth Oedolyn Mewn Perygl sy’n golygu y dylid cynnal cyfarfod Pryderon 
Proffesiynol yn sgil canlyniad y Cyfarfod Strategaeth Oedolyn Mewn Perygl.  

 
6.3. Fel y nodwyd yn gynharach yn y protocol, bydd y Protocol Pryderon Proffesiynol 

yn berthnasol dan yr amgylchiadau a ganlyn:  
 

 Ymddygiad niweidiol sydd wedi digwydd ym mywyd preifat gwirfoddolwr neu 
weithiwr (er enghraifft, cyflawni cam-drin domestig) 

 Mae’r unigolyn sy'n peri pryder yn destun ymchwiliad gan yr Heddlu ac mae'r 
ymchwiliad wedi nodi risg i oedolion, plant neu grwpiau diamddiffyn  

 Mae pryderon wedi eu nodi sy’n awgrymu y gallai’r unigolyn fod yn anaddas i 
weithio gydag Oedolion Mewn Perygl er nad oes unrhyw unigolyn wedi ei nodi 
yn y pryder cychwynnol 

 Pryderon wedi eu codi yn ymwneud â honiadau a / neu ymddygiad sy'n peri 
risg i eraill 

 
6.4. Bydd person arweiniol a enwebwyd yn gyfrifol am gynnal y cyfarfod pryderon 

proffesiynol. Mewn achosion, lle nad yw’r trothwy ar gyfer cyfarfod Strategaeth 
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Oedolyn Mewn Perygl yn cael ei gyrraedd, gallai’r Unigolyn Arweiniol fod naill 
ai o asiantaeth Statudol Partneriaeth neu Trydydd Sector / Sector Preifat 

 
6.5. Bydd angen i’r Unigolyn Arweiniol nodi’r gweithwyr proffesiynol perthnasol i fynd 
i’r cyfarfod pryderon proffesiynol. Er enghraifft, gallai’r gweithwyr proffesiynol a ganlyn 
gael eu gwahodd 
 

 Gweithiwr Proffesiynol Arweiniol (Cadeirydd)  
 Uwch Reolwr (o sefydliad y cyflogwr)  
 Swyddog AD Enwebedig  
 Asiantaeth Bartner Berthnasol  

 
 
6.6. Pan fo cwyn neu gyhuddiad wedi ei wneud yn erbyn un o’r staff, gan gynnwys 

pobl a gyflogir gan yr oedolyn, dylent fod yn ymwybodol o’u hawliau dan 
ddeddfwriaeth cyflogaeth ac unrhyw weithdrefnau disgyblu mewnol. 

 
6.7. Bydd angen i’r Gweithiwr Proffesiynol Arweiniol ddilyn yr rhaglen sydd ynghlwm 
yn Atodiad 1.  
 
6.8. Y safon profi arferol ar gyfer gweithdrefnau disgyblu mewnol fel y protocol 

Pryderon Proffesiynol ac ar gyfer ystyriaeth atal yn ôl disgresiwn gan y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) a'r Bwrdd Fetio a Gwahardd yw’r safon 
sifil o ran ‘yn ôl pwysau tebygolrwydd’. Mae hyn yn golygu, pan fod gweithdrefnau 
troseddol yn dod i ben heb i gamau gael eu cymryd, nad yw hyn yn golygu’n 
awtomatig y dylai gweithdrefnau rheoliadol neu ddisgyblu ddod i ben neu beidio â 
chael eu hystyried. Beth bynnag, mae dyletswydd cyfreithiol i wneud atgyfeiriad 
diogelu i’r GDG os yw unigolyn yn cael ei ddiswyddo neu eu tynnu o’u swydd 
oherwydd niwed i blentyn neu oedolyn diamddiffyn. 

 
6.9. Bydd angen i’r cyfarfod Pryderon Proffesiynol ystyried a ddylai gweithwyr riportio 

gweithwyr i’r cyrff statudol a chyrff eraill sy’n gyfrifol am reoleiddio proffesiynol 
megis y Cyngor Meddygol Cyffredinol a’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Os yw 
rhywun yn cael eu symud o’u swydd yn darparu gweithgaredd a reoleiddir yn 
dilyn digwyddiad diogelu, mae dyletswydd cyfreithiol ar y darparwr gweithgaredd 
a reoleiddir (neu os yw’r person wedi ei ddarparu gan asiantaeth neu gyflenwr 
personél, mae’r ddyletswydd gyfreithiol yn aros gyda nhw) i gyfeirio at y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  

 
6.10. Mae’r ddyletswydd cyfreithiol i gyfeirio i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd hefyd 

yn berthnasol lle mae person yn gadael eu swydd i osgoi gwrandawiad disgyblu 
yn dilyn digwyddiad diogelu a bod y gweithiwr / gwirfoddolwr yn teimlo y byddent 
wedi diswyddo’r person yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ganddynt. 

 
 
7.0. Rhannu gwybodaeth  
 
7.1. Dylai’r holl wybodaeth a rennir yn y cyfarfod Pryderon Proffesiynol gael ei rhannu 

i gydymffurfio â’r gofynion Diogelu Data.  
 
7.2. Dylai dogfennau gael eu storio yn unol â’r Atodlen Gadw Asiantaeth Arweiniol ac 

yn unol â’r fframwaith cyfreithiol perthnasol. 
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Atodiad 1: Rhaglen ar gyfer y Cyfarfod Strategaeth Pryderon Proffesiynol  

 

Caiff y cyfarfod/ gynhadledd hon ei chynnal dan y Canllawiau Statudol mewn 
perthynas â Rhan 7 o’r Ddeddf ar Ymdrin ag Achosion Unigol i Amddiffyn 
Oedolion Mewn Perygl 
 
Mae’r materion a drafodwyd yn gyfrinachol i Aelodau’r cyfarfod a’r asiantaethau 
y maent yn eu cynrychioli.  
 
Bydd yr holl wybodaeth a rennir heddiw yn cael ei rhannu gan gydymffurfio â 
dyletswyddau a gofynion y Ddeddf Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth. 

 
1. Pobl sy'n bresennol, ymddiheuriadau a diffyg presenoldeb 

 
2. Pwrpas y cyfarfod 

 
3. Natur y pryder 

 
4. Rolau / lleoliadau lle mae'r unigolyn yn gweithio neu’n gwirfoddoli. 

 
5. Gwybodaeth ynglŷn â recriwtio diogel a rheoli’r unigolyn 

 

6. Cyflwyno adroddiad gan asiantaethau 
 

7. Ystyried risgiau i’r oedolyn mewn perygl ac eraill 
 

8. Cynllun Rheoli Risg y Cyflogwr 
 

9. Gwybodaeth a chefnogaeth i'r unigolyn ac eraill a effeithir gan y broses 
 

10. Cytuno ar gylch gorchwyl ac amserlenni ar gyfer yr ymchwiliad, os bydd un yn 
cael ei gynnal. 
 

11. Cytuno ar amcangyfrif ar gyfer cwblhau'r broses pryderon proffesiynol. 
 

12. Penderfyniadau / camau gweithredu’r cyfarfod  
 

13. Cofnodi’r canlyniad 
 

14. Rhannu gwybodaeth gyda chyrff proffesiynol a/neu’r Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd  

 
15. Penderfyniadau / camau gweithredu’r cyfarfod  

 
16. Dyddiad / amser y cyfarfod nesaf 
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Atodiad 2: Enghraifft o Daflen Wybodaeth ar gyfer Pryderon Proffesiynol  
 
Beth yw pwrpas Diogelu Oedolion mewn Perygl? 
Mae asiantaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, ynghyd â’r Heddlu, yn 
cydweithio i amddiffyn oedolion sydd mewn perygl.  
Pam ydw i wedi cael yr wybodaeth hon? 
Mae eich cyflogwr wedi rhoi’r wybodaeth hon i chi fel rhan o’u cyfrifoldeb i roi gwybod i 
chi fod pryder wedi ei godi amdanoch chi a allai fod a goblygiadau i’ch swydd gydag 
oedolion mewn perygl. 
 
Mewn rhai amgylchiadau, i amddiffyn oedolion sydd mewn perygl neu er mwyn osgoi 
peryglu ymchwiliad, mae'n bosibl na fydd rhai manylion yn cael eu rhannu gyda chi tan 
ddyddiad diweddarach.  
 
Sut fydda i’n cymryd rhan? 
Bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu i wneud penderfyniad ynghylch a ddylid ymchwilio 
ymhellach. Bydd eich cyflogwr yn gwneud penderfyniad ynghylch pa newidiadau sydd 
angen digwydd lle bod unrhyw ymchwiliad yn cael ei gynnal; dyma Gynllun Rheoli Risg y 
Cyflogwr. Os ydych yn weithiwr cyflogedig mewn gwasanaeth cofrestredig - er enghraifft, 
gweithiwr cartref gofal neu ofal cartref - efallai y gofynnir i chi weithio mewn lle 
gwahanol, neu fod â dyletswyddau cyfyngedig neu efallai y gofynnir i chi beidio â dod i'r 
gwaith yn ystod yr ymchwiliad. Pwrpas hyn yw eich diogelu rhag cael eich rhoi mewn 
sefyllfa anodd tra gofynnir cwestiynau, ac i sicrhau bod y gwasanaeth yn cyflawni ei 
ddyletswydd gofal i amddiffyn oedolion sydd mewn perygl nes bod y sefyllfa yn cael ei 
datrys. Nid yw hyn yn golygu bod unrhyw farn wedi cael ei wneud amdanoch chi neu 
eich gwaith. 

Byddwch yn cael gwybod am benderfyniadau perthnasol y cyfarfod ac yn cael cyfle i 
ymateb i’r pryder sydd wedi ei godi amdanoch chi.  

Bydd eich cyflogwr yn defnyddio eu polisïau cyflogaeth eu hunain i sicrhau fod 
cefnogaeth ar gael i chi os oes ei angen arnoch. Byddant hefyd yn sicrhau eich bod yn 
cael gwybod am yr hyn sy'n digwydd a bod gennych ddigon o rybudd i drefnu i rywun 
eich cefnogi wrth i chi fynychu cyfweliadau neu gyfarfodydd. 

Sut fydda i’n cael fy nghefnogi? 
Gallwch gael cefnogaeth gan: 

 eich cyflogwr neu sefydliad gwirfoddol 

 adran adnoddau dynol eich sefydliad 

 eich undeb llafur neu sefydliad staff 

 Cyngor ar Bopeth 

 cyfreithiwr 

 

Beth sy'n digwydd ar ôl yr ymchwiliad? 

Gellir cynnal cyfarfod arall. Yn y cyfarfod hwn, byddwn yn edrych ar ganlyniadau unrhyw 

ymchwiliad a bydd eich cyflogwr yn cysylltu â chi yn dilyn y cyfarfod i roi gwybod i chi am 

ganlyniad y broses ac unrhyw gamau nesaf o ran Cynllun Rheoli Risg y Cyflogwr. 

 

Cyfrinachedd 

Efallai y bydd angen ei rhannu gwybodaeth. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei rhannu 

gyda'r bobl hynny sy'n rhan o'r broses sydd angen gwybod, ac er mwyn sicrhau bod 

oedolion diamddiffyn mewn perygl yn cael eu diogelu.
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Atodiad 3 

 

ENGHRAIFFT Llythyr oddi wrth Bennaeth y Gwasanaeth i’r Cyflogwr  

 

 

Enw  

 

Cyfeiriad  

 

Dyddiad  

 

 

Annwyl  

 

Ynglŷn â: (Enw Person a gyflogir gan sefydliad)  

 

Ysgrifennaf i'ch hysbysu ein bod wedi derbyn gwybodaeth am y sawl a enwir uchod 

sydd wedi achosi pryder i ni.  Cynhaliwyd cyfarfod yn unol â fersiwn Gogledd Cymru o’r 

Protocol Pryderon Proffesiynol. 

 

O ganlyniad i’r cyfarfod hwnnw, rwy’n ysgrifennu i roi gwybod i chi am y canlynol;:  

 

Yr hyn yr honnir y mae'r person wedi’i wneud  

 

 

Yr hyn rydym yn credu yw'r risg  

 

Rhagwelir y byddwch yn awr yn cymryd camau priodol mewn perthynas â diogelu ac 

amddiffyn y rhai sydd yn eich gofal. 

 

Ein disgwyliad yw y byddwch yn rhoi gwybod am y datgeliad. 

 

Rydym wedi cymryd camau i hysbysu  

 corff rheoleiddio  

 corff proffesiynol  

 Awdurdod Diogelu Annibynnol  

 

Yn ddiffuant  
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Atodiad 4 

 

ENGHRAIFFT Llythyr oddi wrth Bennaeth y Gwasanaeth i Gorff Rheoleiddio  

 

Enw  

 

Cyfeiriad  

 

Dyddiad  

 

 

Annwyl  

 

Ynglŷn â: (Enw Person a gyflogir gan sefydliad)  

 

Ysgrifennaf i'ch hysbysu ein bod wedi derbyn gwybodaeth am y sawl a enwir uchod 

sydd wedi achosi pryder i ni.  Cynhaliwyd cyfarfod yn unol â fersiwn Gogledd Cymru o’r 

Protocol Pryderon Proffesiynol.  

 

O ganlyniad i’r cyfarfod hwnnw, rwy’n ysgrifennu i roi gwybod i chi am y canlynol;:  

 

Yr hyn yr honnir y mae'r person wedi’i wneud  

 

 

Yr hyn rydym yn credu yw'r risg  

 

 

Amgaeir yr wybodaeth berthnasol a dynnwyd ein sylw ato a allai eich cynorthwyo 

gyda'ch penderfyniadau. 

 

Rydym wedi rhoi gwybod i'r cyflogwr ac rydym wedi gosod amod mai ein disgwyliad yw y 

byddant yn rhoi gwybod i'r gweithiwr am y datgeliad. 

 

 

Yn ddiffuant 
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Siart Llif 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bydd yr Asiantaeth Arweiniol a nodir yn 

galw’r Cyfarfod Pryderon Proffesiynol 

Gweler y Rhaglen Pryderon Proffesiynol 

Wedi cyrraedd y trothwy ar 

gyfer Cyfarfod Strategaeth 

Oedolyn Mewn Perygl.  

Ar ddiwedd y Cyfarfod 

Strategaeth Oedolyn Mewn 

Perygl, cytunir fod angen 

cyfarfod Pryderon Proffesiynol   

Cytunir ar ganlyniad y cyfarfod Pryderon Proffesiynol. Bydd angen i’r 

cyfarfod Pryderon Proffesiynol ystyried a ddylai gweithwyr roi 

gwybod am weithwyr i’r cyrff statudol ac eraill sy’n gyfrifol am 

reoleiddio proffesiynol megis y Cyngor Meddygol Cyffredinol a’r 

Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. 

Derbyn Adroddiad Diogelu gan yr Awdurdod Lleol 

Heb gyrraedd y trothwy ar gyfer 

cyfarfod Strategaeth oedolyn mewn 

perygl oherwydd pryderon, gall yr 

asiantaeth gyfeirio neu drwy gytundeb 

ar y cyd â’r Awdurdod Lleol alw 

cyfarfod Pryderon Proffesiynol  

Dylid cyflwyno cyflwyniadau 

ysgrifenedig i Reolwr Busnes BDGC 

5 diwrnod gwaith cyn y Panel 


