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Pen-blwydd Hapus i Weithdrefnau Diogelu Cymru 

 

Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers lansio Gweithdrefnau Diogelu Cymru. Rydym wedi gweld nifer 
sylweddol o ddefnyddwyr yn lawrlwytho ac yn defnyddio'r app.  

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi lawrlwytho a defnyddio'r app. Rydym i gyd yn gweithio gyda'n 

gilydd i wella arfer yng Nghymru a'n bwriad drwy sicrhau bod Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar gael i 

bawb fel hyn oedd gwneud hynny mor hawdd â phosibl.  

Os ydych wedi defnyddio'r app ac yr oedd o ddefnydd i chi, soniwch amdano wrth eich cydweithwyr 
ac ymarferwyr eraill.  



Diweddariadau i Weithdrefnau Diogelu Cymru 

 

Mae nifer o ddiweddariadau a gwelliannau wedi’u gwneud i gynnwys Gweithdrefnau Diogelu Cymru 

ers eu lansio. Mae'r rhain yn cwmpasu'r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y Gweithdrefnau a 

nodweddion yr app. Mae’r problemau sy’n ymwneud â dolenni e-bost wedi torri a gwallau eraill 
wedi’u cywiro ac mae gwaith arall yn parhau. 

Gwnaed y newidiadau hyn ar sail adborth gan ymarferwyr a defnyddwyr yr app. Un awgrym 

cyffredin oedd ychwanegu rhagor o ganllawiau ymarfer at Adran 5 (Cyhuddiadau yn erbyn 
Ymarferwyr). Hwn fydd y diweddariad arwyddocaol nesaf i Weithdrefnau Diogelu Cymru.  

Yn y cyfamser, mae sawl bwrdd rhanbarthol wedi datblygu eu protocolau eu hunain ar sut i ymdrin â 
honiadau a dylech gysylltu â'ch uned fusnes leol yn y lle cyntaf. 

Bydd y diweddariadau wedi'u cynnal heb unrhyw gamau gennych, fodd bynnag, efallai yr hoffech 

wirio unrhyw ddiweddariadau y gofynnir i chi eu derbyn.  



Deunyddiau Hyfforddi Gweithdrefnau Diogelu Cymru 

 

 

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cynhyrchu deunyddiau hyfforddi i gefnogi Gweithdrefnau 

Diogelu Cymru, a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2020. 

Mae'r deunyddiau wedi'u cynllunio i helpu'r rhai sy'n darparu hyfforddiant i'r gweithlu gofal 
cymdeithasol mewn perthynas â Gweithdrefnau Diogelu Cymru. 

Maent wedi'u gwahanu'n ddwy ran – plant a phobl ifanc, ac oedolion. Mae'r ddwy yn dilyn yr 
adrannau a nodir yng Ngweithdrefnau Diogelu Cymru. 

Mae pob adran yn cynnwys cyflwyniadau PowerPoint a nodiadau i ’r hyfforddwr, ynghyd â thaflenni a 
senarios Canllawiau Ymarfer. 

Os oes unrhyw ddiweddariadau yn y dyfodol i Weithdrefnau Diogelu Cymru, yna byddwn yn 

diwygio'r deunyddiau i adlewyrchu'r newidiadau hynny. Mae cyfres o fideos sy'n ymwneud yn 

benodol â Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar gyfer oedolion a phlant wrthi 'n cael eu cynhyrchu ar hyn 
o bryd i helpu i wella ymhellach y canllawiau sydd ar gael.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y deunyddiau hyfforddi, e -bostiwch Esyllt Crozier yn 

esyllt.crozier@socialcare.wales.  

https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resource-sub-categories/sgweithdrefnau-diogelu---deunyddiau-hyfforddi-oedolion
https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resource-sub-categories/sgweithdrefnau-diogelu---deunyddiau-hyfforddi-oedolion
mailto:esyllt.crozier@socialcare.wales


Canllawiau Ymarfer Oedolion 

 

Mae gwaith yn cael ei ddatblygu gyda Llywodraeth Cymru i gynhyrchu canllawiau ymarfer 

cenedlaethol ar gyfer Diogelu Oedolion, fel sydd gennym ar gyfer plant.   Cydnabyddir y bydd hyn yn 

cryfhau ac yn cefnogi arferion diogelu ymhellach ar gyfer ein gweithlu oedolion ac oedolion mewn 
perygl. 



Cysylltu â Ni 

 

Datblygwyd Gweithdrefnau Diogelu Cymru gan dîm project a arweiniwyd gan Fwrdd Diogelu 

Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg. 

Yr un tîm sydd bellach yn gyfrifol am ddiweddaru'r gweithdrefnau a datblygu nodweddion newydd ar 
gyfer yr app symudol. 

Er mwyn cael hyn yn iawn, mae angen iddynt gael adborth gan gynifer o ymarferwyr â phosibl. Y 

ffordd hawsaf o rannu eich barn yw drwy e-bostio info@safeguarding.wales neu 

gwybodaeth@diogelu.cymru. 

Gallwch hefyd rannu eich sylwadau drwy negeseuo @ProceduresWales ar Twitter neu drwy gysylltu 
â'ch uned fusnes ranbarthol.  

mailto:info@safeguarding.wales
mailto:gwybodaeth@diogelu.cymru


Lawrlwythwch yr app nawr 

 



Mae app Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar gael i ’w lawrlwytho nawr ar yr Apple App Store a Google 
Play Store.  

Gallwch ddarllen Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar-lein ar www.safeguarding.wales a 

www.diogelu.cymru. 

https://www.safeguarding.wales/
https://www.diogelu.cymru/

