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Ffurflen Atgyfeirio Gogledd Cymru 
 (Plant a Theuluoedd)  

 
BRIFFIO 

 
LLWYBR ATGYFEIRIO 
 

Mae atgyfeiriadau i wasanaethau mewn perthynas â phryderon am blentyn neu deulu fel arfer yn 

perthyn i un o dri chategori:  

 Gwasanaethau Cymorth Cynnar - ymyrraeth gynnar a gwasanaethau ataliol megis y Tîm o 

Amgylch y Teulu/ Gyda’n Gilydd; Teuluoedd Yn Gyntaf; Dechrau’n Deg  

 Gofal a Chefnogaeth – atgyfeiriadau’n ymwneud ag anghenion y plentyn sydd angen 

cefnogaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd  

 Amddiffyn Plant – Atgyfeiriadau Adran 47 (S47)(Deddf Plant 1989) 

Mae’n rhaid i’r holl atgyfeiriadau, yn ymwneud â phlant a theuluoedd a fyddai, yn eich barn chi, yn 

elwa / angen cefnogaeth mewn perthynas ag unrhyw un o’r categorïau uchod, gael eu nodi ar 

Ffurflenni Atgyfeirio Plant a Theuluoedd Gogledd Cymru a’u hanfon at yr awdurdodau lleol y mae’r 

plant yn byw ynddynt.  

Bydd gofal cymdeithasol plant (Gwasanaethau Plant a Theuluoedd) ond yn ystyried yr 

atgyfeiriadau hynny sy’n ymwneud â phlant sydd angen gofal a chefnogaeth neu Adran 47 (plant 

sydd angen eu hamddiffyn) Deddf Plant 1989. Gwneir penderfyniadau mewn perthynas â’r 

atgyfeiriadau hyn o fewn un diwrnod gwaith o'u derbyn.  

Bydd gwasanaethau cymorth cynnar yn ystyried yr holl atgyfeiriadau sydd angen ymyrraeth 

gynnar a chefnogaeth ataliol sydd yn gysylltiedig â gofal a chefnogaeth gan y Gwasanaethau 

Plant a Theuluoedd.  

 

EGWYDDORION 

Rhennir y wybodaeth o fewn y ffurflen atgyfeirio yn unol â Chytundeb Rhannu Gwybodaeth 

Bersonol Cymru.  

Dylai’r gwaith o ddiogelu ac amddiffyn plant gael ei danategu bob amser gan egwyddorion o 

weithio mewn partneriaeth gyda theuluoedd.  

Lle bo’n briodol a chyn gwneud atgyfeiriad amddiffyn plant, dylai ymarferwyr ymgysylltu ag 

arweinwyr amddiffyn plant a/neu ar lafar â’r awdurdod lleol er mwyn sicrhau mai gwneud 

atgyfeiriad yw’r cam gweithredu priodol.  

Ar ôl gwneud atgyfeiriad, nid oes gan staff cymorth cynnar na staff gofal cymdeithasol yr hawl i 

orfodi rhieni i ymgymryd ag asesiadau neu dderbyn gwasanaethau, er y byddai eu cyfranogiad yn 

hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol ac yn atal yr angen rhag gwaethygu.   

Lle bo’n bosibl, dylai’r atgyfeiriad gael ei lywio gan sgwrs â’r plentyn a/ neu’r rhieni (teulu) sy’n 

trafod yr hyn sy’n bwysig iddynt ynghyd â’r canlyniadau y maent yn dymuno eu cyflawni.  

Dengys bod Profiadau Niweidiol Yn Ystod Plentyndod megis camdriniaeth, esgeulustod ac 

amgylcheddau cartref camweithredol yn gysylltiedig â datblygiad ystod eang o ymddygiadau 
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niweidiol gan gynnwys ysmygu, camddefnydd niweidiol o alcohol, defnydd o gyffuriau, ymddygiad 

rhywiol peryglus, trais a throseddu. Maent hefyd yn gysylltiedig ag afiechydon megis diabetes, 

salwch meddwl, canser a chlefyd cardiofasgwlaidd, ac yn y pen draw, marwolaeth gynnar. Bydd 

adnabod Profiadau Niweidiol Yn Ystod Plentyndod o gymorth i adnabod ffactorau sy’n cyfrannu at 

ddatblygiad y plentyn a gallu’r rhieni i ddiwallu anghenion y plentyn.  

Dylid rhoi ystyriaeth i gryfderau ac adnoddau’r plant a’r teulu (megis cefnogaeth gan aelodau eraill 

o’r teulu; adnoddau a gweithgareddau ar gael yn y gymuned, cefnogaeth y gellir ei darparu gan yr 

atgyfeiriwr a sefydliadau ehangach).  

Pwrpas yr atgyfeiriad yw sefydlu'r hyn sy'n bwysig i’r plentyn a’r teulu ac unrhyw angen a nodwyd 

er mwyn i sgwrs/ asesiad pellach allu nodi’r ffordd orau i ddiwallu’r anghenion hynny a’r hyn sy’n 

bwysig (yn hytrach na gwneud cais am wasanaeth).  

CANIATÂD  

Mae Erthygl 4 (11) Rheoliad Diogelu Ddata Cyffredinol (GDPR) (2016) yn nodi bod rhai i ganiatâd 

gael "ei roi o wirfodd, bod yn benodol, yn wybodus ac yn arwydd diamwys o ddymuniadau'r 

unigolyn, drwy ddatganiad neu drwy weithredoedd cadarnhaol, i gymeradwyo prosesu data 

personol yn gysylltiedig ag ef neu hi”.  

Mae’n rhaid hysbysu rhieni / yr unigolion hynny â chyfrifoldeb rhiant am y plentyn / person ifanc 

(lle eu bod yn ymgymryd â rôl weithredol ym mywyd y plentyn/ person ifanc) neu'r person ifanc os 

yw’n 13 oed a hŷn, o’r atgyfeiriad at y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ac mae’n rhaid cael eu 

caniatâd er mwyn gwneud atgyfeiriad ac er mwyn i’r wybodaeth gael ei phrosesu gan yr awdurdod 

lleol.  

Os nad yw’r unigolyn yn rhoi caniatâd i’r awdurdod lleol brosesu’r wybodaeth amdano, gall yr 

awdurdod lleol barhau i brosesu’r wybodaeth a gafwyd drwy’r atgyfeiriad os ystyrir hyn yn “dasg 

gyhoeddus” sydd wedi’i diffinio yn y GDPR fel a ganlyn: “yr angen i brosesu data personol er 

mwyn cynnal swyddogaethau swyddogol neu dasg er lles y cyhoedd a bod sail gyfreithiol ar gyfer 

prosesu dan gyfraith y DU." Y ddyletswydd i hyrwyddo lles a llesiant fel nodir yn Neddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) a Deddf Plant (1989; 2004) yw’r gyfraith DU sy’n 

sail i’r swyddogaethau swyddogol y mae’r awdurdod lleol yn eu cynnal.  

Mae rhai sefyllfaoedd lle nad yw caniatâd i atgyfeirio yn ofynnol, er enghraifft pan fo perygl 

penodol o niwed i blentyn a byddai rhannu’r wybodaeth â rhiant neu ofalwyr yn golygu risg pellach 

o safbwynt y plentyn. Mae rhai enghreifftiau o’r sefyllfaoedd hyn yn cynnwys cam-drin plentyn yn  

rhywiol, trais ar sail anrhydedd, salwch wedi'i ffugio neu ei achosi gan eraill. 

Mae’r ffurflen atgyfeirio yn gofyn felly i’r unigolyn sy’n destun atgyfeiriad fod yn ymwybodol o sut y 
bydd ei ddata yn cael ei ddefnyddio a’i brosesu. Mae’r Rhestr Gwirio Hysbysiad Preifatrwydd isod 
yn nodi’r wybodaeth sy’n rhaid ei rhoi wrth gael data personol gan unigolyn.  
 

 Enw a manylion cyswllt y sefydliad (gan gynnwys y Swyddog Diogelu Data)  

 Pam a sut y byddwn yn prosesu eu gwybodaeth  

 Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu  

 Os fydd y wybodaeth yn cael ei rhannu ag unrhyw drydydd parti  

 Os fydd y wybodaeth yn cael ei throsglwyddo i unrhyw drydedd wlad (y tu allan i’r Ardal 
Economaidd Ewropeaidd)  

 Cyfnod cadw neu’r meini prawf a ddefnyddiwyd i bennu’r cyfnod cadw  

 Bodolaeth hawliau pob o’r gwrthrychau data  
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 Yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth  

 Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg, lle bo hynny’n berthnasol.  

 P’un a yw’r ddarpariaeth o ddata personol yn rhan o ofyniad dan gontract neu’n ofyniad 
statudol neu’n rhwymedigaeth a’r canlyniadau posibl os yw’r unigolyn yn methu â darparu’r 
data personol.  

 Bodolaeth gwneud penderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio a gwybodaeth am sut y 
gwneir y penderfyniadau, yr arwyddocâd a’r canlyniadau.  

 

CWBLHAU’R FFURFLEN 

Dylid cwblhau’r ffurflen yn llawn â’r wybodaeth ganlynol, lle bo hynny’n bosibl, gan fydd hyn yn 

caniatáu i ni wneud penderfyniadau yn amserol er mwyn sicrhau bod plant a theuluoedd yn derbyn 

cefnogaeth:   

 gwybodaeth sylfaenol am enw’r plentyn a’i ddyddiad geni 

 manylion am y teulu gan gynnwys cyfansoddiad aelwyd y teulu 

 ethnigrwydd a dewis iaith y plentyn a’r rhieni 

 nodi’r oedolion â chyfrifoldebau rhiant a’u cyfenwau os ydynt yn wahanol i gyfenwau’r rhieni.  

 manylion am unrhyw oedolyn pwysig arall  

 manylion y meddyg teulu 

 ysgolion neu leoliadau blynyddoedd cynnar a fynychwyd 

 enwau gweithwyr proffesiynol allweddol, megis ymwelwyr iechyd, y meddyg teulu ac unrhyw 

weithiwr proffesiynol yn y maes iechyd 

 natur y pryderon a’r risgiau i'r plentyn (dylai hyn gynnwys unrhyw awgrym o brofiadau niweidiol 

yn ystod plentyndod) 

 gwybodaeth sy’n hysbys neu sydd ar gael am hanes y teulu  

 gwybodaeth am y canlynol:  

o Datblygiad y Plentyn 

 Anghenion datblygiadol y plentyn ( i gynnwys cryfderau a phryderon) megis iechyd, 

datblygiad deallusol neu wybyddol, lles a datblygiad emosiynol, datblygiad cymdeithasol 

ac os yw’r datblygiadau hyn yn addas i’r oedran/plentyn. 

o Y Gallu i Fagu Plant 

 Safon y fagwraeth y mae plant yn ei derbyn (i gynnwys cryfderau a phryderon) ac effaith 

gallu’r rhieni a'u gallu i ofalu am eu plant.   

o Ffactorau Amgylcheddol 

 Unrhyw fater yn ymwneud ag amgylchedd presennol y plentyn (i gynnwys cryfderau a 

phryderon) megis ymddygiad gwrthgymdeithasol, incwm, tai, gweithgareddau o amgylch 

yr eiddo ac ati.  

 


