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Polisi Amddiffyn Plant 

Rhan A – 1.0 Cyflwyniad 
 
1.1 I bwy mae’r polisi hwn yn berthnasol? 

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bawb sy’n gweithio i’r BBC, boed yn y Deyrnas Unedig, Iwerddon neu 
dramor, fel aelodau parhaol o’r staff, contractwyr neu bobl sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain, beth bynnag 
yw eu rôl ac ni waeth pa mor uchel yw eu swydd.  Mae’n ofynnol i gwmnïau annibynnol gydymffurfio â 
Pholisi Amddiffyn Plant y BBC pan fyddant yn ymwneud ag unrhyw gynhyrchiad wedi’i gomisiynu sy’n 
cynnwys plant. 
 
Mae gan bawb gyfrifoldeb i sicrhau lles plant, sut bynnag y maent yn dod i gysylltiad â ni (boed fel aelod o 
gynulleidfa, perfformiwr, cyfrannwr, ymwelydd â digwyddiadau/safleoedd y BBC neu drwy gyfryngau 
cymdeithasol y BBC).  

 
1.2  Fel darlledwr gwasanaethau cyhoeddus mae ymwneud â phlant yn rhan ganolog o’n cylch gwaith.   
 

Mae’r BBC yn ymwneud â thua 6 miliwn o blant a phobl ifanc bob blwyddyn drwy’r cynnwys a’r 
gwasanaethau rydym yn eu darparu, yn ogystal â’r niferoedd helaeth rydym yn ymwneud yn uniongyrchol â 
hwy, er enghraifft fel aelodau o gynulleidfaoedd, cyfranwyr/perfformwyr ac ymwelwyr â’n hadeiladau.   

 
1.3  Ym mhopeth rydym yn ei wneud, mae gan y BBC ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod gan y plant rydym yn 

ymwneud â hwy yr un hawl â phawb arall i gael eu hamddiffyn rhag pob math o niwed neu gamdriniaeth, 
beth bynnag eu hoed, anabledd, rhyw, hil, crefydd, cyfeiriadedd neu hunaniaeth rywiol. Rydym yn cymryd y  
ddyletswydd hon o ddifri.  

 
1.4 Nid yw’r BBC yn goddef unrhyw fath o gam-drin plant, gan gynnwys meithrin perthynas amhriodol ar-lein, 

bod â delweddau o gam-drin plant yn eich meddiant a rhannu delweddau o’r fath. Os gwelir ymddygiad o’r 
fath bydd Polisi Amddiffyn Plant y BBC yn cael ei roi ar waith, a gall arwain at gamau disgyblu ac o bosibl at 
ddiswyddo yn y fan a’r lle. Pe bai’r BBC yn dod yn ymwybodol o gollfarnau blaenorol neu gyfredol, neu 
achos disgyblu wedi’i gadarnhau a oedd yn ymwneud â chamymddwyn difrifol, sy’n awgrymu y gallai plant 
fod mewn perygl, bydd y rhain yn cael eu hystyried yn unol â deddfwriaeth berthnasol gan gydymffurfio â 
gofynion y Polisi Amddiffyn Plant.  

Pum prif bwynt y polisi hwn 

 
1.5 Mae gan wneuthurwyr rhaglenni ddyletswydd i ofalu am blant sy’n cymryd rhan yn ein cynnwys yn unol â 

Chod Darlledu Ofcom a Chanllawiau Golygyddol y BBC. Rhaid dilyn y Polisi Golygyddol pan mae risg o niwed 
i blant sydd naill ai’n cymryd rhan mewn rhaglen neu sy’n destun rhaglen.   

 
1.6 Yn ychwanegol at hyn, os oes risg o niwed i blant, neu os oes posibilrwydd o fater diogelu plant, rhaid gofyn 

am arweiniad gan y Pennaeth Diogelu ac Amddiffyn Plant.  Bydd y trafodaethau hyn yn helpu 
gwneuthurwyr cynnwys i sicrhau bod mesurau a gweithdrefnau cadarn yn bodoli er mwyn lliniaru risgiau 
sy’n cael eu hachosi i blant o ganlyniad i gymryd rhan a sicrhau bod camau priodol wedi cael eu cytuno, eu 
bod yn cael eu dilyn a bod cofnod o’u bodolaeth. 
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1.7 Beth bynnag sy’n peri pryder i chi, p’un a oes rhywbeth wedi cael ei ddweud wrthych gan blentyn neu 
rywun arall, p’un a ydych wedi gweld neu glywed rhywbeth sydd wedi gwneud i chi deimlo’n 
anghyfforddus, neu p’un a ydych wedi dod yn ymwybodol o achos o weithredu’n groes i’r polisi, rhaid i chi 
ei rannu. Does dim gwahaniaeth sut rydych wedi dod yn ymwybodol ohono na sut mae plentyn wedi dod i 
gysylltiad â'r BBC.  Dilynwch y ddolen gyswllt i Adran 5 i gael rhagor o wybodaeth  

 
1.8 Os ydych yn pryderu am ymddygiad oedolyn tuag at blentyn, boed yn rheolwr, cydweithiwr, ffrind, 

chaperone, ac yn y blaen, rhaid i chi gael gair â’ch Cynghorydd Gweithio gyda Phlant neu, pe bai’n well 
gennych, gallwch siarad ag unrhyw aelod o’r Tîm Amddiffyn Plant, gan gynnwys y Pennaeth Diogelu ac 
Amddiffyn Plant (Diogelwch, Diogeledd a Chydnerthedd) neu, mewn amgylchiadau eithriadol, gallwch 
fynegi eich pryder drwy anfon ebost i’r Mewnflwch Amddiffyn Plant. Gallwn eich sicrhau na fyddwch yn 
dioddef unrhyw niwed bersonol o ganlyniad i rannu eich pryderon. Dilynwch y ddolen gyswllt i Adran 7 i 
gael rhagor o wybodaeth  
 

1.9 Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â diogelwch ar-lein, boed yn ymwneud â meithrin perthynas 
amhriodol ar-lein neu ddelweddau o gam-drin plant, rhaid i chi eu cyfeirio at y Pennaeth Diogelu ac 
Amddiffyn Plant (Plant) ar unwaith. Dilynwch y ddolen gyswllt i Adran 6 i gael rhagor o wybodaeth  

 
Terminoleg  

- Mae plant a phobl ifanc yn golygu rhywun sydd dan 18 oed.  
- Mae staff yn golygu rhywun sydd â pherthynas gontract â’r BBC. 
- Y polisïau, rheoliadau a chanllawiau sy’n berthnasol i amddiffyn plant yw Polisi Amddiffyn a Diogelu Plant y 

BBC, y Rheoliadau Perfformiadau Plant a Chanllawiau Golygyddol y BBC.  Maent i’w gweld ar  
http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/child_protection.ht
ml 

2.0 Amcanion Polisi 
 
2.1 Sicrhau diwylliant yn y BBC lle mae diogelu plant, gan gynnwys amddiffyn plant, yn fusnes i bawb.  
 
2.2  Hysbysu pob aelod o’r staff, gan gynnwys cwmnïau annibynnol sy’n cael eu comisiynu i wneud rhaglenni i’r 

BBC, contractwyr a phobl sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain, bod ganddynt gyfrifoldeb i ddiogelu plant ym 
mhob rhan o’r BBC. 

 
2.3 Sicrhau bod y staff yn gwybod beth i’w wneud os ydynt yn bryderus ynglŷn â lles plentyn neu ynglŷn ag 

ymddygiad oedolyn sy’n gweithio gyda phlant.  
 
2.4  Sicrhau bod y staff yn gwybod sut i gael cyngor a chefnogaeth os nad ydynt yn siŵr ynglŷn â rhyw agwedd 

ar weithio gyda phlant. 

3.0  Rolau a Chyfrifoldebau 
 
3.1  Mae gan bawb sy’n gweithio i’r BBC, boed fel aelod parhaol o’r staff, gweithiwr ar ei liwt ei hun, talent, 

artist ategol neu gontractwr sy’n gweithio ar gynhyrchiad neu ddigwyddiad wedi’i gomisiynu gan y BBC, ni 
waeth pa mor uchel yw ei swydd na beth yw ei rôl, gyfrifoldeb i sicrhau lles plant. Er nad yw’r BBC yn gorff 
statudol mae ganddo ddyletswydd i ofalu am unrhyw blentyn y mae’n rhyngweithio ag ef, beth bynnag yw 
natur y rhyngweithio. Mae ganddo hefyd gyfrifoldeb i weithredu er pennaf les y plentyn os yw’n dod yn 
ymwybodol o berygl o niwed i blentyn, hyd yn oed os yw’r risg y tu allan i’r BBC.  

 

http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/child_protection.html
http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/child_protection.html
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3.2  Mae rhwydwaith o Gynghorwyr Gweithio gyda Phlant wedi’i sefydlu ar gyfer pob rhan o’r BBC ac maent yn 
gweithredu fel pwynt cyswllt a llwybr uwchgyfeirio ar gyfer pob agwedd ar weithio gyda phlant, gan 
gynnwys pryderon ynglŷn â diogelu plant. Mae Cynghorwyr Gweithio gyda Phlant yn cael hyfforddiant a 
chefnogaeth ychwanegol gan y Tîm Amddiffyn Plant. P’un a ydych yn cael eich cyflogi gan y BBC ar 
gytundeb parhaol, yn gontractwr neu’n gweithio ar eich liwt eich hun, mae’n bwysig eich bod yn gwybod 
pwy yw’r Cynghorydd Gweithio gyda Phlant a sut i gysylltu ag ef/hi.  

 
3.3.  O ran cwmnïau cynhyrchu annibynnol/contractwyr, y pwynt cyswllt cyntaf a’r llwybr uwchgyfeirio ar gyfer 

pob agwedd ar weithio gyda phlant, gan gynnwys pryderon ynglŷn â diogelu plant, yw’r Swyddog 
Gweithredu Comisiynu. Yn ystod y cam comisiynu mae’r Swyddog Gweithredu Comisiynu yn gyfrifol am 
sicrhau bod y cwmni annibynnol yn deall disgwyliadau’r BBC ac yn gallu gweithredu a dilyn yr arferion 
gorau er mwyn diogelu plant. Mae’r gofynion sylfaenol ar gyfer cwmnïau annibynnol yn cynnwys y canlynol 
- cael unigolyn arweiniol diogelu plant sydd wedi cael hyfforddiant priodol yn ymwneud â ‘gweithio gyda 
phlant’, polisi amddiffyn plant a chod ymddygiad, hyfforddiant ‘gweithio gyda phlant’ gorfodol i bawb a 
fydd yn gweithio’n uniongyrchol gyda phlant, proses recriwtio ddiogel a gwiriadau cefndir troseddol, 
dogfennau asesu risg trylwyr, dealltwriaeth o ddeddfwriaeth trwyddedu a pholisi’r BBC ar ddefnyddio 
chaperones, ac o bolisi’r BBC ar westeion cynhyrchiad yn dod â phlant i’r set. 

 
3.4  Mae’r Tîm Amddiffyn Plant, sy’n cael ei reoli gan y Pennaeth Diogelu ac Amddiffyn Plant, yn gyfrifol am 

sicrhau bod pawb sy’n gweithio gyda phlant yn y BBC yn cael mynediad at gyngor priodol, hyfforddiant 
cyfredol, polisïau, canllawiau a dogfennau cydymffurfio. Os oes pryder wedi’i fynegi ynglŷn â diogelwch 
plentyn, maent yn gyfrifol am sicrhau bod camau priodol yn cael eu cymryd i amddiffyn y plentyn. 

4.0  Diffiniad 
 
4.1 Diogelu yw’r camau sy’n cael eu cymryd er mwyn hybu lles plant a’u hamddiffyn rhag niwed. 
 
4.2 Mae diogelu’n golygu: 

 Amddiffyn plant rhag cael eu cam-drin 

 Atal niwed i iechyd neu ddatblygiad plant 

 Sicrhau bod plant yn cael gofal diogel ac effeithiol yn ystod eu magwraeth 

 Cymryd camau i alluogi pob plentyn a pherson ifanc i gael y canlyniadau gorau. 
 

4.3 Mae amddiffyn plant yn rhan o’r broses ddiogelu ac mae’n canolbwyntio ar amddiffyn plant unigol sy’n cael 
eu hadnabod fel rhai sy’n dioddef neu sy’n debygol o ddioddef niwed sylweddol.  

 
4.4 Mae’r polisi amddiffyn plant a’r canllawiau diogelu plant yn berthnasol i bob plentyn nes bydd yn 18 oed.  

 
Beth yw Cam-drin Plant? 

 
4.5 Mae cam-drin plant yn golygu unrhyw weithred gan berson arall – oedolyn neu blentyn – sy’n achosi niwed 

sylweddol i blentyn. Gall fod yn gorfforol, rhywiol neu emosiynol, ond gall hefyd fod yn ddiffyg cariad, gofal 
a sylw. Gwyddom fod esgeulustod, ym mha bynnag ffurf, yn gallu bod yr un mor niweidiol i blentyn â 
chamdriniaeth gorfforol. 

 
4.6 Gall plentyn sy’n cael ei gam-drin brofi mwy nag un math o gamdriniaeth, yn ogystal ag anawsterau eraill yn 

ei fywyd. Yn aml iawn gall ddigwydd dros gyfnod, yn hytrach nag unwaith yn unig, a gall ddigwydd fwy a 
mwy ar-lein. 
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4.7 Gwyddom fod plant yn fwy agored i gael eu cam-drin oherwydd bod ganddynt anabledd, neu oherwydd 
profiad o broblemau iechyd meddwl ymhlith rhieni a phlant, bwlio, rhieni neu blant yn camddefnyddio 
sylweddau, fel cyffuriau neu alcohol, a phroblemau ymddygiad, gan gynnwys gwaharddiad o addysg, 
arwahanrwydd cymdeithasol, ac yn y blaen. 

 
Mathau o gam-drin plant 

 
4.8 Cam-drin Corfforol - niweidio plentyn yn fwriadol gan achosi anafiadau, er enghraifft cleisiau, esgyrn wedi’u 

torri, llosgiadau neu friwiau. 
 
4.9 Cam-drin Emosiynol – esgeuluso plentyn neu ei gam-drin yn emosiynol. Weithiau gelwir hyn yn 

gamdriniaeth seicolegol a gall achosi niwed difrifol i blant. Gall achosi i blentyn feddwl ei fod yn ddiwerth, 
yn annigonol ac nad oes neb yn ei garu. Gall gynnwys disgwyl i blentyn allu gwneud mwy nag y byddai’r 
cyfnod yn ei ddatblygiad yn caniatáu iddo ei wneud, er enghraifft disgwyl i fabi fwydo ei hun, defnyddio’r 
toiled neu beidio â chrio, yn ogystal â bod yn or-amddiffynnol ac atal plant rhag cael cyfleoedd i archwilio 
neu gymryd rhan mewn rhyngweithio cymdeithasol arferol.  Gall hefyd gynnwys gweld neu glywed cam-
drin domestig, cael ei fwlio neu fod yn dyst i fwlio (gan gynnwys seiberfwlio) a all achosi i blentyn deimlo’n 
ofnus yn aml neu mewn perygl.  Mae cam-drin emosiynol yn ffactor ym mhob math o gam-drin ond gall 
fodoli ar ei ben ei hun. 

 
4.10 Esgeuluso – methiant parhaus i ddiwallu anghenion sylfaenol plentyn. Mae’n beryglus a gall plant ddioddef 

niwed difrifol a hirdymor. Gall esgeuluso ddigwydd yn ystod beichiogrwydd oherwydd bod y fam yn 
camddefnyddio alcohol neu gyffuriau, ond ar ôl i blentyn gael ei eni, gall esgeuluso ddigwydd pan nad yw 
rhiant neu ofalwr yn darparu digon o fwyd, dillad a lloches, oherwydd diffyg goruchwyliaeth, neu ddiffyg 
mynediad at ofal meddygol, neu fethiant i gadw’r plentyn yn ddiogel rhag perygl. Gall hefyd gynnwys peidio 
ag ymateb i anghenion emosiynol sylfaenol plentyn. 

 
4.11 Cam-drin Rhywiol – pan mae plentyn yn cael ei orfodi neu ei berswadio i gymryd rhan mewn 

gweithredoedd rhywiol. Does dim rhaid i hyn fod yn gyswllt corfforol. Gallai gynnwys plant yn edrych ar 
ddelweddau rhywiol, neu’n cael eu gwneud yn destun delweddau rhywiol, annog plant i ymddwyn mewn 
ffyrdd rhywiol amhriodol, neu feithrin perthynas amhriodol â phlentyn a’i baratoi i gael ei gam-drin.  Nid 
oedolion gwrywaidd yn unig sy’n cam-drin plant yn rhywiol; gall merched hefyd gyflawni gweithredoedd 
cam-drin rhywiol, a phlant eraill. 

 
4.12 Beth yw meithrin perthynas amhriodol?  

Mae meithrin perthynas amhriodol yn cael ei ddiffinio fel datblygu ymddiriedaeth unigolyn neu ei deulu at 
ddibenion camdriniaeth rywiol, camfanteisio’n rhywiol neu fasnachu. Gall meithrin perthynas amhriodol 
ddigwydd ar-lein ac wyneb yn wyneb. 

4.13 Cam-drin Ar-lein – unrhyw fath o gam-drin sy’n digwydd ar y we, boed drwy rwydweithiau cymdeithasol 
neu chwarae gemau ar-lein. Gall cam-drin rhywiol ddigwydd ar-lein hefyd.  

 
4.14 Mae arnom eisiau sicrhau bod gan bawb sy’n gweithio gyda phlant ddigon o wybodaeth a hyder i fynegi 

unrhyw bryder sydd ganddynt am blentyn, neu am ymddygiad oedolyn neu berson ifanc arall tuag at 
blentyn, drwy ddealltwriaeth o’r polisi hwn a hyfforddiant perthynol.  Bydd rhai oedolion yn ceisio meithrin 
perthynas amhriodol â phlant dros gyfnod tra bydd eraill yn manteisio ar unrhyw gyfle maent yn ei weld. O 
ganlyniad, mae gan bawb sy’n gweithio yn y BBC, neu i’r BBC, gyfrifoldeb i greu diwylliant sy’n diogelu ac 
amgylchedd gwaith lle mae’r posibilrwydd o gam-drin plant yn cael ei leihau a’i atal. 
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Rhan B – Beth ddylwn i ei wneud os ydw i’n pryderu am blentyn? 

 

5.0  Mathau o Bryder 

5.1 Gallech fod yn bryderus am les plentyn am nifer o resymau.  Er enghraifft: gallech fod wedi gweld anaf; 
clywed neu fod yn dyst i ryngweithio rhwng plant neu rhwng oedolyn a phlentyn; efallai eich bod yn 
pryderu am fwlio neu ddefnydd amhriodol o ffonau symudol; efallai eich bod yn gwybod am rywun sydd 
wedi bod yn edrych ar ddelweddau o gam-drin plant yn rhywiol, neu sy’n rhannu delweddau o’r fath; gallai 
plentyn fod yn arddangos ymddygiad neu ymwybyddiaeth rywioledig amhriodol, yn edrych fel pe bai wedi 
cael ei esgeuluso neu’n mynd i’w gragen; neu efallai y byddai plentyn yn datgelu wrthych chi ei fod ef neu 
rywun mae’n ei adnabod yn cael ei gam-drin.  

5.2  Os bydd plentyn yn dweud ei fod eisiau dweud ‘cyfrinach’ wrthych chi, neu os bydd yn datgelu gwybodaeth 
a allai awgrymu ei fod mewn perygl o gael ei gam-drin, neu ei fod wedi cael ei gam-drin, mae’n bwysig eich 
bod yn dweud wrtho na allwch gadw cyfrinachau, a gan ddibynnu beth mae’n ei ddweud wrthych chi, ei 
bod yn bosibl y bydd yn rhaid i chi ddweud wrth rywun arall er mwyn ei gadw’n ddiogel. Yn y rhan fwyaf o 
achosion bydd y plentyn yn datgelu ei gyfrinach beth bynnag, oherwydd yn aml iawn, bydd plentyn wedi 
paratoi ei hun i ddatgelu’r wybodaeth.  

 
5.3  Mae’n bwysig eich bod yn: 
 

 Cadw’n dawel a pheidio â dangos sioc neu anghrediniaeth  

 Gwrando’n astud ar yr hyn sy’n cael ei ddweud  

 Peidio â gofyn cwestiynau manwl, treiddgar neu arweiniol  

 Dweud wrth y plentyn eich bod yn cymryd ei eiriau o ddifri  

 Dweud wrth y plentyn beth rydych yn mynd i’w wneud nesaf, ac na fyddwch yn dweud wrth neb ar wahân 
i’r bobl rydych yn meddwl bod angen iddynt wybod.  

 Dweud wrth y plentyn y bydd yn cael gwybod beth fydd yn digwydd nesaf ar ôl i chi siarad gyda rhywun.  
 
5.4 Fel arfer, nid yw’r plentyn yn debygol o fod mewn perygl uniongyrchol, ond os yw rhaid i chi gysylltu â’r 

heddlu ar 999, ac ar ôl i chi wneud hynny dylech gysylltu â’ch Cynghorydd Gweithio gyda Phlant/Swyddog 
Gweithredol Comisiynu cyn gynted ag y bo modd.  

 
5.5  Beth bynnag eich pryder – p’un a oes rhywbeth wedi cael ei ddweud wrthych gan blentyn neu rywun arall, 

p’un a ydych wedi gweld neu glywed rhywbeth sydd wedi gwneud i chi deimlo’n anghyfforddus, neu os 
ydych yn dod yn ymwybodol o achos o fynd yn groes i bolisi’r BBC – MAE’N RHAID I CHI EI RANNU. Does 
dim gwahaniaeth sut rydych wedi dod yn ymwybodol ohono na sut mae’r plentyn wedi dod i gysylltiad â’r 
BBC.  

 
5.6  Peidiwch ag anwybyddu pryder a gwneud dim. Nid ydym yn disgwyl i chi benderfynu beth sy’n arwyddocaol 

neu a yw camdriniaeth wedi digwydd, ond disgwylir i chi rannu gwybodaeth. Cysylltwch â’ch Cynghorydd 
Gweithio gyda Phlant ar unwaith, neu yn achos cwmni annibynnol, rhaid i chi roi gwybod i’r swyddog 
arweiniol ar gyfer amddiffyn plant a rhannu eich pryder am y plentyn gydag ef. Byddant hwy’n gallu rhoi 
cyngor i chi ynglŷn â’r cam nesaf. Os nad ydych yn gallu cysylltu â’r Cynghorydd Gweithio gyda Phlant 
dylech gysylltu â’r Tîm Amddiffyn Plant.  Peidiwch ag oedi cyn cymryd pa bynnag gamau sydd eu hangen i 
ddiogelu’r plentyn.  

 
5.7 Ar ôl i chi rannu eich pryder bydd y Cynghorydd Gweithio gyda Phlant yn penderfynu beth ddylai ddigwydd 

nesaf a bydd ef/hi yn gyfrifol am weithredu ynglŷn â’r mater, ac eithrio yn achos cwmnïau annibynnol sy’n 
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gyfrifol am gymryd y camau priodol.  Disgwylir i gwmnïau annibynnol gymryd pa bynnag gamau sydd eu 
hangen i ddiogelu’r plentyn a rhaid iddynt hysbysu eu Swyddog Gweithredol Comisiynu cyn pen 48 awr ar 
ôl unrhyw ddigwyddiad.  

 
5.8 Gallai’r canlyniadau posibl, gan ddibynnu ar ddifrifoldeb y pryder, fod yn gyfeiriad at asiantaeth statudol fel 

yr heddlu, Gwasanaethau Plant neu’r NSPCC, neu at ysgol neu riant y plentyn, a fydd yn adnabod y plentyn 
yn well. Gallai’r wybodaeth sydd gennych fod yn bwysig er mwyn creu darlun ehangach a helpu i ddiogelu’r 
plentyn. 

 
5.9 Bydd y Cynghorydd Gweithio gyda Phlant hefyd yn gyfrifol am gofnodi ar ‘myRisks Tools’ beth sydd wedi 

cael ei drafod, y camau y mae wedi eu cymryd, gyda phwy y mae wedi cysylltu a beth y cytunwyd arno.  
 
5.10 Mewn rhai amgylchiadau gallai plant fod ag anafiadau neu ymddygiadau nad ydynt yn arwyddocaol ar eu 

pen eu hunain. Mae’n werth cadw cofnod o’r adegau pan welwyd anafiadau heb eglurhad, ymddygiadau ac 
ati dros gyfnod. Efallai y bydd darlun sy’n peri pryder yn dod i’r amlwg a dylid ymdrin â hyn drwy ddilyn y 
polisi hwn.  

 
5.11 Os nad yw’r rhiant yn ymwybodol o’r datgeliad, neu os y rhiant yw’r un yr honnir ei fod wedi cam-drin y 

plentyn, mae’n well aros am arweiniad gan yr heddlu neu’r Gwasanaethau Plant ynglŷn â faint o wybodaeth 
y gellir ei rhannu os yw hynny’n bosibl.  Os gellir hysbysu’r rhieni mae hyn yn debygol o beri trallod iddynt 
felly bydd angen i chi feddwl pwy sydd yn y sefyllfa orau i wneud hyn. Os yw’r plentyn yng ngofal chaperone 
bydd angen i chi ystyried hawl y plentyn i gyfrinachedd, oni bai mai’r chaperone sydd wedi cysylltu â chi.  

 
5.12 Rhaid i chi hysbysu eich Cynghorydd Gweithio gyda Phlant a gofyn am gyngor cyn dweud dim, oherwydd 

byddai angen ymdrin â’r sefyllfa hon yn sensitif. Yn achos cwmnïau annibynnol, gellir cael cyngor gan y 
Swyddog Gweithredol Comisiynu os oes angen. 

 
5.13 Gan ddibynnu ar ddifrifoldeb eich pryder efallai na fydd modd peidio â datgelu eich enw. Bydd hyn yn cael 

ei drafod gyda chi a byddwch yn cael cynnig cefnogaeth drwy’r adeg. Bydd gweithwyr cymdeithasol bob 
amser yn ystyried beth yw’r ffordd orau o amddiffyn y sawl sy’n cyfeirio, ond yn y pen draw rhaid i 
benderfyniadau o’r fath gael eu gwneud er pennaf les y plentyn ac mae bob amser yn bosibl y bydd y sawl 
yr honnir ei fod wedi cam-drin y plentyn yn dyfalu pwy wnaeth gyfeirio’r mater. 

 
5.14 Beth os yw’r plentyn mewn perygl uniongyrchol neu os oes arno angen sylw meddygol?  
 

Ffoniwch 999 a gofynnwch am y gwasanaeth brys priodol. Ar ôl i chi wneud yn siŵr bod y plentyn yn 
ddiogel, rhowch wybod i’ch Cynghorydd Gweithio gyda Phlant neu’r Swyddog Gweithredol Comisiynu cyn 
pen 48 awr 

 
5.15 Mae’n bwysig eich bod yn cadw cofnod o’r hyn sydd wedi digwydd felly rydym wedi darparu Ffurflen 

Adroddiad Amddiffyn Plant (ar gael ar Gateway ar y wefan Gweithio gyda Phlant) i chi ei defnyddio. Mae’n 
bosibl y bydd angen eich adroddiad ysgrifenedig yn y dyfodol, felly gwnewch yn siŵr ei fod yn gywir, yn 
ffeithiol, wedi’i ysgrifennu mor agos at y digwyddiad ag sy’n bosibl a bod y dyddiad arno.  

 
Dilynwch y ddolen gyswllt isod i ddod o hyd i’r ffurflen: 
https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/documents-and-forms.aspx 

6.0  Diogelu Plant Ar-lein 
 

https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/documents-and-forms.aspx
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6.1 Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â diogelu ar-lein, boed yn ymwneud â meithrin perthynas 
amhriodol ar-lein neu ddelweddau o gam-drin plant, rhaid i chi eu cyfeirio at y Pennaeth Diogelu ac 
Amddiffyn Plant (Plant) ar unwaith. Bydd ef/hi ym gyfrifol am gymryd y camau angenrheidiol i gyfeirio’r 
mater ymlaen a thynnu sylw’r asiantaethau priodol.  Does dim gwahaniaeth sut rydych wedi dod yn 
ymwybodol o ddelweddau o gam-drin plant ar-lein, boed drwy eich cyfrif ebost personol neu eich ebost 
gwaith, rhaid ichi atgyfeirio’r mater yn unol â’r polisi hwn gan y bydd y polisi atgyfeirio’n sicrhau bod 
asiantaethau fel yr Internet Watch Foundation yn gallu tynnu’r delweddau o gam-drin plant oddi ar y 
rhyngrwyd.  

 
6.2 Dilynwch y ddolen gyswllt hon i gael rhagor o wybodaeth fanwl: 

https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/online-and-social-media.aspx 

7.0  Beth ddylwn i ei wneud os oes gennyf bryder ynglŷn â chyswllt oedolyn â phlant  
 
7.1 Os ydych yn pryderu ynglŷn ag ymddygiad oedolyn tuag at blentyn, boed yn rheolwr, cydweithiwr, ffrind, 

chaperone, ac yn y blaen, rhaid i chi siarad gyda’ch Cynghorydd Gweithio gyda Phlant, neu os byddai’n well 
gennych, gallwch siarad gydag unrhyw aelod o’r Tîm Amddiffyn Plant, gan gynnwys y Pennaeth Diogelu ac 
Amddiffyn Plant. Gallwn eich sicrhau na fyddwch yn dioddef unrhyw niwed personol drwy rannu eich 
pryderon. 

 
7.2 Efallai eich bod yn pryderu bod oedolyn:  
 

 Yn ymddwyn, neu wedi ymddwyn, mewn ffordd sydd wedi achosi niwed i blentyn neu a allai achosi niwed i 
blentyn; 

 O bosibl wedi cyflawni trosedd yn erbyn plentyn; neu  

 Wedi ymddwyn tuag at blentyn neu blant mewn ffordd sy’n gwneud i chi feddwl ei fod yn achosi risg o 
niwed i blentyn 

 
A/NEU 
 

 Mae ymddygiad yr unigolyn yn rhoi enw da a gallu’r BBC i ddiogelu plant a phobl ifanc yn y fantol. Dyma 
enghreifftiau posibl o ymddygiad o’r fath (nid yw’n rhestr hollgynhwysfawr): 

 

 Mynd yn groes neu ddal i fynd yn groes i unrhyw ganllawiau ymarfer diogel ar gyfer gweithio gyda phlant a 
roddir gan y BBC; 

 Camddefnyddio neu fanteisio ar safle o ymddiriedaeth a/neu bŵer; 

 Dangos methiant cyson i ddeall neu sylweddoli sut y gallai ei weithredoedd ef/hi ei hun gael effaith 
niweidiol ar ddiogelwch a lles plentyn; 

 Arddangos anallu i wneud penderfyniadau proffesiynol da sy’n sicrhau lles plant; 

 Methu â dilyn polisi neu weithdrefnau’r BBC sy’n ymwneud â diogelu a hybu lles plant yn ddigonol; 

 Methu â deall neu sylweddoli bod angen ffiniau personol a phroffesiynol clir yn ei waith ef/hi; neu 

 Ymddwyn mewn ffordd sy’n tanseilio ymddiriedaeth a ffydd y BBC ynddynt yn ddifrifol.  
 
Ar ôl i chi rannu eich pryder bydd y mater yn cael ei uwchgyfeirio i sylw’r Pennaeth Diogelu ac Amddiffyn Plant, a 
fydd wedyn yn gyfrifol am gychwyn y broses.  

8.0  Proses Honiadau 
 
8.1 Gall y broses o ystyried honiad gynnwys y canlynol: 

https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/online-and-social-media.aspx
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 Cyflogwr yn ystyried camau disgyblu mewn cysylltiad â’r unigolyn; 

 Yr heddlu’n ymchwilio i drosedd bosibl;  

 Gwasanaethau Plant yn gwneud ymholiadau ac yn asesu a oes angen amddiffyn y plentyn neu a oes arno 
angen gwasanaethau. 

 
8.2 Er bod y polisi hwn yn nodi y dylid cyfeirio pryderon ynglŷn ag ymddygiad oedolyn tuag at blant at y 

Pennaeth Diogelu ac Amddiffyn Plant, gall pryderon o’r fath ddod i’n sylw drwy lwybrau eraill, er enghraifft 
y polisi chwythu’r chwiban, adnoddau dynol, ymchwiliadau’r BBC, yr heddlu ac aelodau o’r cyhoedd. Beth 
bynnag yw tarddiad yr honiad dylid dilyn y broses a ganlyn. 

8.3 Dylid rhoi gwybod am unrhyw honiad neu bryder ar unwaith i unrhyw un o’r Uwch Reolwyr a ganlyn: 
 

 Pennaeth Diogelu ac Amddiffyn Plant, Diogelwch, Diogeledd a Chydnerthedd; 

 Pennaeth Diogelwch ac Ymchwiliadau;  

 Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Cysylltiadau Gweithwyr 
 
8.4 Pan fydd yr Uwch Reolwr wedi derbyn yr honiad bydd yn gyfrifol am ymgynghori â’r: 
 

 Pennaeth Diogelu ac Amddiffyn Plant, Diogelwch, Diogeledd a Chydnerthedd (neu ei gynrychiolydd); 

 Pennaeth Diogelwch ac Ymchwiliadau (neu ei gynrychiolydd); 

 Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Cyflogaeth (neu ei gynrychiolydd); 

 Rheolwr y gweithiwr; 

 Partner Busnes Adnoddau Dynol Rhanbarthol;  

 Pennaeth Diogelu ac Amddiffyn Plant (Plant) os yw’r honiad yn ymwneud â cham-drin ar-lein. 
 
8.5 Dylai’r drafodaeth hon gael ei chynnal cyn pen un diwrnod gwaith ar ôl i’r honiad gael ei wneud. Trafodir 

natur yr honiad rhwng y partïon uchod a byddant yn ystyried: 
 

 Difrifoldeb yr honiad a’r dystiolaeth a roddwyd i gefnogi’r honiad yr adeg honno; 

 A yw’n bosibl bod trosedd wedi’i chyflawni; 

 Y risg bosibl i’r plentyn ac a ddylid cyfeirio’r mater at yr heddlu, Gwasanaethau Plant neu’r Swyddog 
Dynodedig (Lloegr yn unig);  

 Y camau, o safbwynt cyflogaeth, y dylid eu cymryd i ymchwilio i’r honiadau a rhoi cefnogaeth i’r gweithiwr 
a’r sawl yr honnir ei fod wedi gwneud rhywbeth o’i le (os yw’n cael ei gyflogi gan y BBC hefyd); 

 Pa gamau y dylid eu cymryd os yw’r unigolyn yn gweithio ar ei liwt ei hun neu os yw’n gontractwr;  

 A ddylai’r sawl yr honnir ei fod wedi gwneud rhywbeth o’i le barhau yn ei rôl, cael dyletswyddau gwahanol 
neu gael ei atal o’i waith dros dro; 

 Os yw honiad yn ymwneud â cham-drin rhywiol ar-lein bydd angen ei gyfeirio at y Ganolfan Camfanteisio ar 
Blant a’u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP). Bydd angen iddynt hefyd ystyried sut y dylid hysbysu rhieni/gofalwyr y 
plentyn a pha gefnogaeth y bydd ar y plentyn ei hangen;  

 Dylai unrhyw gyfeiriad at yr heddlu, Gwasanaethau Plant neu Swyddog Dynodedig gael ei wneud cyn pen 
un diwrnod gwaith ar ôl i’r honiad gael ei wneud;  

 Cedwir cofnod o’r honiadau sy’n cael eu gwneud, sut y bydd yr honiadau’n cael eu dilyn, y camau y 
cytunwyd arnynt, amserlenni a phwy fydd yn arwain y broses. 

 
8.6 Os deuir i’r canlyniad nad oes angen cyfeirio’r honiad at asiantaeth statudol, neu os penderfynir ar ôl 

ymchwiliad cychwynnol bod yr honiad/pryder yn cael ei ystyried yn un risg isel, dylid ystyried y polisïau 
mewnol perthnasol.  Rhaid cadw manylion y cyflawnwr honedig, y dioddefwr honedig ac unrhyw dystion 
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honedig yn gyfrinachol. Os bydd rhagor o wybodaeth yn dod i’r amlwg yn ystod yr ymchwiliad sy’n newid 
lefel dybiedig y risg, dylid ei rhannu a chytuno ar ragor o gamau gweithredu.  

 
8.7 Os bydd y drafodaeth gychwynnol yn dod i’r casgliad bod yr honiad/pryder yn un risg uchel a bod angen ei 

gyfeirio at asiantaeth statudol, efallai y bydd angen dod ag adrannau perthnasol eraill o’r BBC i mewn i 
gytuno pa gamau fydd yn cael eu cymryd yn unol â’r broses uchod. Rhaid cwblhau unrhyw gyfeiriad at 
asiantaeth statudol a/neu Swyddog Dynodedig cyn pen 24 awr ar ôl i’r pryder gael ei fynegi. Nid yw cyfeirio 
at yr Heddlu, Gwasanaethau Plant neu Swyddog Dynodedig yn atal y BBC rhag cynnal ei weithdrefnau 
disgyblu ei hun, ond byddai’n werth gofyn am arweiniad gan yr asiantaeth statudol rhag amharu ar unrhyw 
ymchwiliad troseddol neu ymchwiliad diogelu. 

 
8.8 Os bydd y sawl sy’n cael ei ymchwilio, yn ystod yr ymchwiliad neu unrhyw weithdrefnau disgyblu dilynol, yn 

penderfynu ymddiswyddo neu roi’r gorau i gydweithredu yn y broses, mae’n bwysig bod y broses yn mynd 
yn ei blaen i’r diwedd.  

 
8.9 Pan fydd y broses wedi dod i ben bydd y BBC yn adolygu’r achos er mwyn ystyried unrhyw wersi i’w dysgu a 

chamau i’w cymryd. 
 
8.10 Dylai unrhyw gyhoeddusrwydd ynglŷn â’r digwyddiad/pryder perthynol barchu cyfrinachedd felly mae’n 

bwysig bod yr ymateb i’r cyfryngau’n cael ei gynllunio’n ofalus. 

9.0  Rôl y Swyddog Dynodedig 
 

9.1 Mae gan bob sir, awdurdod unedol, awdurdod metropolitan ac awdurdod lleol yn Llundain Swyddog 
Dynodedig Awdurdod Lleol. 

  
Mae’r Swyddog Dynodedig yn gyfrifol am: 
 

 Roi cyngor, gwybodaeth ac arweiniad i gyflogwyr a mudiadau gwirfoddol ynglŷn â honiadau a phryderon 
ynglŷn â gweithwyr cyflogedig a gweithwyr di-dâl; 

 Rheoli a goruchwylio achosion unigol gan bob asiantaeth sy’n bartner; 

 Sicrhau bod llais y plentyn yn cael ei glywed a’i fod yn cael ei ddiogelu; 

 Sicrhau bod proses gyson, deg a thrylwyr i bob oedolyn sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc y gwneir 
honiad yn ei erbyn; 

 Monitro cynnydd achosion er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu trin cyn gynted ag sy’n bosibl; ac 

 Argymell atgyfeiriad a chadeirio’r cyfarfod strategaeth mewn achosion lle mae angen i’r honiad gael ei 
ymchwilio gan yr heddlu a/neu wasanaethau gofal cymdeithasol. 

 
9.2 Yn y gwledydd datganoledig mae’r gweithgaredd hwn yn cael ei wneud gan yr Adrannau Gwasanaethau 

Plant Lleol. Mae hyn yn unol â’r canllawiau statudol Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Plant (Yr Adran 
Addysg, 2015). 

 
9.3 Ar ôl i gyflogwr gysylltu â’r Swyddog Dynodedig bydd arno eisiau: 
 

 Cael rhagor o fanylion am yr honiad a’r amgylchiadau a oedd yn gysylltiedig ag ef; 

 Egluro beth, os unrhyw beth, y gellir ei rannu â’r sawl sy’n destun honiad, yn enwedig mewn sefyllfaoedd a 
allai arwain at ymchwiliad troseddol;   

 Cefnogi cyfeiriad at yr heddlu neu at y Gwasanaethau Plant os nad yw hyn wedi digwydd yn barod.  
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10.0  Cyfeirio at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a Disclosure Scotland 
 
10.1 Os bydd y BBC yn rhwystro gweithiwr rhag gweithio gyda phlant (neu pe bai wedi gwneud hynny, oni bai 

bod y gweithiwr wedi gadael cyn iddo wneud hynny) oherwydd ei fod yn credu bod yr unigolyn yn achosi 
risg o niwed i blant, rhaid i’r BBC gyfeirio’r achos at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd/Disclosure Scotland:  

 

 Gallwch ddod o hyd i’r Ffurflen Atgyfeirio a’r canllawiau perthnasol ar 
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-referrals-form-and-guidance 

 Mae’r Ffurflen Atgyfeirio a’r canllawiau perthnasol ar gyfer Disclosure Scotland i’w gweld ar 
http://www.disclosurescotland.co.uk/guidance/index.html 

 
10.2 Mae gan gyflogwyr ddyletswydd gyfreithiol i gyfeirio rhywun at y DBS/Disclosure Scotland: 
 

 Os ydynt wedi ei ddiswyddo oherwydd ei fod wedi niweidio plentyn; 

 Os ydynt wedi ei ddiswyddo neu ei atal rhag gweithio mewn gweithgaredd sy’n cael ei reoleiddio (gwaith 
sy’n cael ei reoleiddio yn yr Alban) neu oherwydd y gallai fod wedi niweidio plentyn; 

 Os oeddent yn bwriadu ei ddiswyddo am y naill neu’r llall o’r rhesymau hyn, ond bod yr unigolyn wedi 
ymddiswyddo yn gyntaf; neu 

 Os oes gwybodaeth yn dod i’r amlwg, a honno’n wybodaeth pe bai’n hysbys cyn hyn, a fyddai wedi arwain 
at atal yr unigolyn rhag gweithio mewn gweithgaredd/gwaith sy’n cael ei reoleiddio 

 
10.3 Rhaid gwneud yr atgyfeiriad cyn pen 3 mis ar ôl bodloni’r meini prawf ac mae peidio â gwneud hynny’n 

drosedd. 
 
10.4 Bydd penderfyniad i atgyfeirio’n cael ei wneud gan y Pennaeth Diogelu ac Amddiffyn Plant, ar y cyd â’r 

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Cyflogaeth.  

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/dbs-referrals-form-and-guidance
http://www.disclosurescotland.co.uk/guidance/index.html
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Rhan C – Diogelu 

11.0  Ystyriaethau Golygyddol ac Ystyriaethau Diogelu 
 
11.1 Mae gan wneuthurwyr rhaglenni ddyletswydd i ofalu am blant sy’n cymryd rhan yn ein cynnwys yn unol â 

Chod Darlledu Ofcom a Chanllawiau Golygyddol y BBC. Rhaid ystyried y Polisi Golygyddol pan mae risg o 
niwed i blant sydd naill ai’n cymryd rhan mewn rhaglen neu sy’n destun rhaglen. Yn ychwanegol at hyn, os 
oes risg o niwed i blant, neu os oes posibilrwydd y bydd materion yn ymwneud â diogelu plant yn codi, 
rhaid gofyn am arweiniad hefyd gan y Pennaeth Diogelu ac Amddiffyn Plant.  Bydd y trafodaethau hyn yn 
helpu gwneuthurwyr cynnwys i sicrhau bod mesurau a gweithdrefnau cadarn wedi’u sefydlu er mwyn 
lleihau unrhyw risgiau i blant a allai gael eu hachosi fel arall o ganlyniad i gymryd rhan a sicrhau bod camau 
priodol yn cael eu cytuno, yn cael eu dilyn ac yn cael eu cofnodi. 

12.0  Cod Ymddygiad 
 
12.1 Mae gan y BBC God Ymddygiad llym y mae’n rhaid i bob gweithiwr sy’n gweithio gyda phlant ei ddilyn, beth 

bynnag yw ei swydd. Mae’r Cod hwn yn bwysig oherwydd ei fod yn nodi’n glir pa fath o ymddygiad a 
ddisgwylir wrth weithio mewn unrhyw amgylchedd sy’n cynnwys plant, ac o ganlyniad mae’n hawdd gweld 
unrhyw achos o wyro oddi wrth y Cod Ymddygiad. Ni fwriadwyd iddo atal rhyngweithio arferol gyda phlant. 
Yn hytrach, dylai gefnogi perthynas o barch rhwng staff y BBC a phlant. Mae’r Cod Ymddygiad i’w weld yn:  
www.bbc.co.uk/workingwithchildren  

 

13.0  Dod â phlant i’r gwaith  

13.1 Gweithleoedd yw safleoedd y BBC ac o ganlyniad nid yw’n bosibl i chi ddod â’ch plant i swyddfeydd y BBC 
ar ymweliad. Mae’r rheol hon yn berthnasol bob amser, p’un a ydych yn aelod parhaol o’r staff, yn gweithio 
ar eich liwt eich hun, yn gontractwr neu’n dalent. Mewn amgylchiadau eithriadol lle nad oes gennych neb i 
ofalu am eich plant, cysylltwch â’ch rheolwr i gytuno ar drefniadau gwaith er enghraifft gweithio o’ch 
cartref, ac os nad oes gennych unrhyw ddewis ar wahân i ddod â’ch plentyn i’r swyddfa er mwyn i chi allu 
nôl eich gliniadur, er enghraifft, rhaid i chi sicrhau bod eich plentyn yn aros gyda chi drwy’r adeg rydych yn 
y swyddfa.  

Peidiwch â gofyn i gydweithiwr gadw llygad ar eich plentyn. Bydd hyn yn rhoi eich cydweithiwr mewn lle cas, 
oherwydd bydd yn rhaid iddo wrthod, ac mae ganddo yntau waith i’w wneud hefyd. 

14.0  Gwesteion yng Nghynyrchiadau a Digwyddiadau’r BBC   
 
14.1 Er ein bod yn deall y gallai pobl fod eisiau dod â’u plant i weld digwyddiad neu gynhyrchiad y maent yn 

gweithio arno, mae’n rhaid cael cytundeb ysgrifenedig ymlaen llaw gan yr uwch reolwr sy’n gyfrifol am y 
cynhyrchiad neu’r digwyddiad, neu yn achos cwmnïau annibynnol, gan y Cynhyrchydd Gweithredol.  

 
14.2 Rhaid i’r rhiant fod yn gyfrifol am oruchwylio’r plentyn bob amser ac ni ddylid gofyn na disgwyl i staff y 

cynhyrchiad ddarparu gofal a chadw llygad ar y plant. Ni chaniateir i blentyn nad yw’n uniongyrchol 
gysylltiedig â’r digwyddiad neu gynhyrchiad aros ar ei ben ei hun am ei riant mewn ystafelloedd gwisgo, 
ystafelloedd aros, yng nghefn y llwyfan ac yn y blaen, tra mae ei riant yn perfformio neu’n gweithio. Os oes 
rhywun yn gofyn i chi, ac er mwyn osgoi unrhyw gamddealltwriaeth, mae’n bwysig egluro polisi’r BBC neu’r 
cwmni annibynnol ar unwaith. 

http://www.bbc.co.uk/workingwithchildren
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15.0 Gwiriadau Cefndir Troseddol  

 

15.1 Rhaid sicrhau bod cyfrifoldebau cwmnïau annibynnol mewn cysylltiad â gwiriadau DBS yn glir. Dylid ystyried 
diweddaru’r Polisi Amddiffyn a Diogelu Plant i gynnwys canllawiau ynglŷn â pha fathau o rolau ddylai gael 
eu hystyried fel rhai sydd angen gwiriad DBS. 

Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a’r Cynllun Amddiffyn Grwpiau Hyglwyf (yn yr Alban yn 
unig).    

Wrth recriwtio pobl i weithio gyda phlant mae’n bwysig dilyn arferion recriwtio diogel er mwyn canfod a yw 
rhywun yn berson addas i weithio gyda phlant.  

Er mwyn gwneud gwiriad DBS/Amddiffyn Grwpiau Hyglwyf rhaid bodloni meini prawf penodol er enghraifft: 

 Gofalu am, addysgu, hyfforddi, goruchwylio neu roi cymorth personol i blentyn (e.e. ffitio gwisg neu 
roi/dynnu colur) fel rhan o’i ddyletswyddau arferol neu am gyfnodau helaeth. 

 Gyrru cerbyd ar gyfer plant yn unig heb oruchwyliaeth. 

 Monitro cynnwys neu wasanaethau ar-lein sy’n cael eu defnyddio gan blant yn bennaf at ddibenion 
amddiffyn plant. 

 Darparu gwasanaeth fel gweithiwr proffesiynol cofrestredig, er enghraifft meddyg neu gyfreithiwr. 

 Rheoli rhywun sy’n cyflawni gweithgaredd sy’n gymwys ar gyfer gwiriad DBS/Amddiffyn Grwpiau Hyglwyf. 
 
15.2 O ganlyniad, gallai rolau o’r fath gynnwys gweithwyr wardrob/gwisgoedd, colur, sain, cyfarwyddo plentyn, 

cludo plentyn, safoni gofod ar-lein sy’n cael ei ddefnyddio gan blant, neu rywun sy’n rheoli unigolyn sy’n 
cael gwiriad DBS. Nid yw hon yn rhestr hollgynhwysfawr.  

 
15.3 Rhaid i’r gwiriad cefndir troseddol gael ei wneud cyn i’r unigolyn ymgymryd â’i rôl a gellir gwneud cais 

amdano drwy’r adran adnoddau dynol neu, yn achos cwmnïau annibynnol, drwy gwmni ambarél. Mewn 
amgylchiadau eithriadol, lle nad yw’r dystysgrif DBS/Amddiffyn Grwpiau Hyglwyf wedi cyrraedd rhaid cael 
trefniadau i sicrhau bod yr unigolyn yn ddarostyngedig i ddyletswyddau cyfyngedig manylach neu 
ddyletswyddau cyfyngedig safonol, sy’n golygu bod yn rhaid iddo weithio dan oruchwyliaeth uniongyrchol.  

 
15.4 Rhaid i unrhyw unigolyn y gofynnwyd iddo gael gwiriad cefndir troseddol gwblhau’r broses fel bod modd 

cwblhau’r gwiriad cyn iddo ddod i gysylltiad â phlant. Bydd methiant i wneud hynny’n golygu y byddant yn 
methu â chyflawni eu dyletswyddau. Pan fydd y cais a’r gwiriad adnabod wedi’i gwblhau bydd yr unigolyn 
yn gweithio dan ddyletswyddau cyfyngedig nes bydd y dystysgrif wedi’i chyhoeddi. 

 
15.5 Artistiaid Ategol – Wrth weithio ar unrhyw raglenni wedi’u comisiynu gan y BBC sy’n cynnwys plentyn neu 

blant mewn unrhyw ffordd, mae’r BBC yn disgwyl i bob ecstra ac artist ategol fod â thystysgrif Datgeliad 
Sylfaenol gan naill ai Disclosure Scotland neu AccessNI, sy’n cadarnhau nad oes ganddo gollfarnau heb eu 
treulio am droseddau sydd wedi’u cynnwys yn Neddf Troseddau Rhywiol 2003.  Rhaid cael tystysgrif 
Datgeliad Sylfaenol bob 18 mis.  Os bydd yr artist ategol yn cael ei ddyfarnu’n euog o drosedd dan Ddeddf 
Troseddau Rhywiol 2003, ar ôl cael tystysgrif Datgeliad Sylfaenol, ni chaiff yr artist ategol hwnnw weithio ar 
raglen sydd wedi’i chomisiynu gan y BBC.  Gallai artistiaid ategol fod wedi cael gwiriad DBS safonol neu 
fanylach.  Fodd bynnag, er mwyn i’r dystysgrif fod yn ddilys ni chaiff fod yn fwy na 18 mis oed. Gellir hepgor 
yr amod hwn mewn amgylchiadau eithriadol drwy gael cydsyniad ysgrifenedig ymlaen llaw gan y BBC.  

 
15.6 Mae rhagor o wybodaeth am bob un o’r uchod i’w gweld yn: 

https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/staff-checks.aspx 

https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/staff-checks.aspx
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16.0 Hyfforddiant 
 
Staff y BBC 
 
16.1 Rhaid i unrhyw un sy’n bwriadu gweithio gyda phlant, ym mha bynnag rôl, gwblhau’r modiwl ar-lein 

Gweithio gyda Phlant cyn gwneud unrhyw weithgaredd. Bydd hyn yn darparu dealltwriaeth sylfaenol o’r 
arferion gorau yn y BBC.  

 
16.2 Rhaid i chi hefyd wneud cwrs wyneb yn wyneb manylach Gweithio gyda Phlant os ydych yn bwriadu 

gweithio gyda phlant fel rhan o’ch rôl o ddydd i ddydd. Dylech wneud y cwrs hwn cyn ymgymryd â’r rôl. Os 
ydych yn gweithio yn yr Adran Blant disgwylir i chi gwblhau’r cwrs hwn o fewn y mis cyntaf ar ôl ymuno.  

 
16.3 Os ydych wedi gofyn am gael gwiriad DBS/Amddiffyn Grwpiau Hyglwyf rhaid i chi ddilyn y cwrs hyfforddiant 

wyneb yn wyneb.  
 
16.4 Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld ar:  https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-

children/Pages/training.aspx 

17.0  Cwmnïau annibynnol 
 
17.1 Mae’n ofynnol i gwmnïau annibynnol gydymffurfio â Pholisi Amddiffyn Plant y BBC wrth ymwneud ag 

unrhyw gynhyrchiad wedi’i gomisiynu sy’n cynnwys plant, neu sicrhau bod ganddynt bolisi amddiffyn plant 
o safon gyfatebol. Rhaid iddynt hefyd fod ag unigolyn enwebedig sy’n bwynt cyswllt ar gyfer y cynhyrchiad 
pe bai unrhyw bryder am blentyn neu ynglŷn ag ymddygiad oedolyn tuag at blentyn. Ei rôl fyddai cynghori a 
rheoli unrhyw risg i’r plentyn, dilyn y Polisi Amddiffyn Plant a hysbysu ei Swyddog Gweithredol Comisiynu 
cyn pen 48 awr ar ôl i’r pryder gael ei fynegi ac i’r camau gael eu cymryd. 

 
17.2  Mae cwmnïau annibynnol sy’n gweithio ar gynyrchiadau wedi’u comisiynu gan y BBC sy’n cynnwys plant yn 

gyfrifol am sicrhau bod y rhai hynny sy’n gweithio ar y cynhyrchiad yn cael hyfforddiant digonol a’u bod yn 
deall eu cyfrifoldebau i ddiogelu plant drwy ddarllen Polisi Amddiffyn Plant a Chod Ymddygiad y BBC. Mae’r 
BBC yn argymell yn gryf y dylai pawb sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant ddilyn modiwl ar-lein 
Gweithio gyda Phlant y BBC a gellir trefnu lle ar y cwrs drwy’r Swyddog Gweithredol Comisiynu.   

 
17.3 Gall y Tîm Amddiffyn a Diogelu Plant ddarparu sesiynau briffio wyneb yn wyneb Gweithio gyda Phlant i 

gwmnïau annibynnol ar gais, a gellir gofyn amdanynt drwy’r Swyddog Gweithredol Comisiynu. 

18.0 Asesu Risg 
 
18.1 Wrth gynllunio i weithio gyda phlant, rhaid cynnal asesiad risg sy’n ystyried pob agwedd ar y ffordd y gallai 

plentyn ddioddef niwed, gan gynnwys camdriniaeth (gorfforol, emosiynol, esgeuluso, rhywiol a meithrin 
perthynas amhriodol ar-lein) a sut y bydd y plentyn yn cael ei ddiogelu, er enghraifft cael polisi amddiffyn 
plant a Chod Ymddygiad, unigolyn arweiniol ar gyfer amddiffyn plant, hyfforddiant amddiffyn plant ar gyfer 
y cynhyrchiad a thalentau, gwiriadau DBS neu ddefnyddio Ffurflen Datgeliad Personol, cael cydsyniad 
priodol, trwyddedau perfformiadau plant, tiwtoriaid ac oriau gwaith, chaperones, amgylchedd diogel a 
thrafnidiaeth, defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y plentyn, y cynhyrchiad a thalentau ac 
amddiffyn rhag cynnwys amhriodol (nid yw hon yn rhestr hollgynhwysfawr).  

https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/training.aspx
https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/training.aspx
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Mae Templed Asesu Risg Amddiffyn Plant ar gael a gellir ei ddefnyddio ar ei ben ei hun neu wedi’i ymgorffori yn yr 
asesiad risg safonol. Mae’r templed i’w weld ar: https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-
children/Pages/risk-assessment.aspx 
 
Gallwch gael rhagor o gyngor am fynd i’r afael â risgiau gan y Tîm Amddiffyn a Diogelu Plant. 
 
18.2 Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld ar: http://www.bbc.co.uk/safety/resources/aztopics/children-and-
young-people    

19.0  Cydsyniad 
 
19.1 Rhaid cael cydsyniad gwybodus gan y plentyn, rhiant, gwarcheidwad cyfreithiol neu sefydliad â cyfrifoldeb 

rhiant am y plentyn cyn gweithio gyda phlant ym mha bynnag rôl a rhaid cadw tystiolaeth ysgrifenedig o’r 
cydsyniad bob amser. 

 
19.2 Gall plant 16 ac 17 oed lofnodi eu ffurflenni cydsynio eu hunain os nad yw’r prosiect yn un dadleuol (gweler 

Canllawiau Golygyddol y BBC).  
 
19.3 Mae rhagor o wybodaeth fanwl i’w gweld ar: https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-

children/Pages/consent.aspx a hefyd ar http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/children-
young-people 

20.0  Trwyddedau Perfformiadau Plant 
 
20.1 Wrth gynllunio unrhyw gynhyrchiad neu ddigwyddiad a allai gael ei ystyried yn berfformiad sy’n cynnwys 

plentyn, mae’n bwysig ystyried a fydd angen trwyddedu’r plentyn yn y cam cynharaf. Mae’r ddeddfwriaeth 
trwyddedau perfformiadau plant yn nodi’r trefniadau y mae’n rhaid eu gwneud er mwyn diogelu plant pan 
maent yn cymryd rhan mewn rhai mathau o berfformiadau, chwaraeon â thâl neu fodelu â thâl.  

 
20.2 Rhoddir trwyddedau gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer yr ardal lle mae’r plentyn yn byw a gall gymryd hyd at 

21 diwrnod i’w prosesu.  Rhoddir Cymeradwyaeth Corff o Bersonau gan yr Awdurdod Lleol lle mae’r 
digwyddiad yn cael ei gynnal, ond nid yw’n caniatáu i’r plentyn beidio â mynd i’r ysgol. Ceir rhagor o 
wybodaeth fanwl ar: 
https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/licensing.aspx 

21.0  Chaperones 
 
21.1 Mae chaperones yn cael eu cyflogi fel gweithwyr proffesiynol i weithredu yn lle rhiant, gan sicrhau lles 

unrhyw blentyn sy’n gweithio ar gynhyrchiad, a monitro cydymffurfiad â rheoliadau’r perfformiad a 
thelerau unrhyw drwyddedau plant. Gallant hefyd gael eu cyflogi i oruchwylio plant sy’n ymweld â’r BBC fel 
cyfrannwr neu fel aelod o gynulleidfa.  

 
21.2 Polisi’r BBC yw bod yn rhaid cyflogi chaperones trwyddedig proffesiynol lle bynnag y mae plentyn yn cael ei 

ddefnyddio yn unol â’r rheoliadau perfformiadau plant. Nid yw hynny’n golygu na all rhieni ddod gyda’u 
plant eu hunain, yn enwedig os ydynt dan 5 oed, ond ni chaniateir i rieni weithredu fel chaperones plant. Er 
hyn gall rhieni oruchwylio eu plant mewn sefyllfaoedd er enghraifft castio neu gymryd rhan mewn profion 
defnyddwyr neu lle nad yw gweithgaredd yn dod o fewn y rheoliadau perfformiadau. Os oes gennych 
unrhyw amheuaeth, gofynnwch i’ch Cynghorydd Gweithio gyda Phlant am gyngor. 

https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/risk-assessment.aspx
https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/risk-assessment.aspx
http://www.bbc.co.uk/safety/resources/aztopics/children-and-young-people
http://www.bbc.co.uk/safety/resources/aztopics/children-and-young-people
https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/consent.aspx
https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/consent.aspx
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/children-young-people
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/children-young-people
https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/licensing.aspx
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21.3 Os yw rhiant yn cael ei drwyddedu gan ei Awdurdod Lleol fel chaperone, gall gael ei gyflogi fel chaperone i 

blant eraill, ond nid i’w blant ei hun. Mae hyn er mwyn lleihau unrhyw wrthdaro rhwng buddiannau a allai 
ddigwydd wrth geisio penderfynu beth sydd orau i’r plentyn a chydbwyso anghenion cynhyrchiad. 

 
21.4 Pan fydd yn cael ei gyflogi gan y BBC ar unrhyw gynhyrchiad mae’n bwysig bod y chaperone yn ymwybodol 

o Bolisi Amddiffyn Plant y BBC, y Cod Ymddygiad a’i gyfrifoldebau. Rhaid i’r cynhyrchiad ddarparu copi o’r 
Canllaw i Chaperones sy’n gweithio yn y BBC i’r chaperone. 

 
21.5 Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut a phryd i gyflogi chaperone i’w gweld ar: 

https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/chaperones.aspx  

22.0  Rheoli Cynulleidfaoedd 
 
22.1 Rhaid cael oedolyn cyfrifol gyda phlant dan 18 oed. Os oes angen unrhyw eithriad i’r polisi hwn, rhaid i’r 

cynhyrchiad drafod y rhesymau pam, egluro pa fesurau diogelu ychwanegol sydd i’w rhoi ar waith a chael 
cytundeb y Pennaeth Diogelu ac Amddiffyn Plant. Rhaid i’r Gwasanaethau Rheoli Cynulleidfaoedd gadw at y 
Cod Ymarfer. 

 
22.2 Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld ar: 

https://intranet.gateway.bbc.co.uk/whatshappening/Documents/BBC%20Ticketing%20and%20Stewarding
%20Code%20of%20Practice%20FAQs.docx 

23.0  Ar-lein a Chyfryngau Cymdeithasol 
 
23.1 Plant fel cyfranwyr 

Wrth ymwneud â phlant fel cyfranwyr mae’n bwysig iawn ystyried rôl y cyfryngau cymdeithasol a’r 
rhyngrwyd. Mae defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a’r rhyngrwyd yn rhan annatod o fywydau llawer o 
blant a rhaid i chi wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn deall effaith ymddangos yng nghynnwys y BBC, a beth 
yw’r goblygiadau i rywun sy’n weithredol ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae llawer o wasanaethau 
cyfryngau cymdeithasol yn gwrthod gadael i blant dan 13 oed gael cyfrif, ond mae ymchwil yn awgrymu 
nad yw pawb yn cadw at hyn a bydd gan rai plant 10-12 oed eu cyfrif eu hunain. O ganlyniad, dylai 
cynyrchiadau wneud yn siŵr bod y plant (a’u rhieni) yn gwybod sut i gadw’u hunain yn ddiogel ar-lein.  

 
23.2 Staff y BBC, pobl sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain ac artistiaid ategol 

Nid yw’r BBC yn goddef unrhyw fath o gam-drin plant, gan gynnwys defnydd amhriodol o gyfrifiaduron, 
ffonau symudol, camerâu fideo/digidol neu ddyfeisiau electronig eraill i geisio meithrin perthynas 
amhriodol ar-lein, creu, dosbarthu neu fod â delweddau o gam-drin plant yn eich meddiant. Cymerir camau 
disgyblu sy’n gymesur ac y gellir eu cyfiawnhau os canfyddir bod rhywun yn gweithredu’n groes i hyn. 

 
23.3 Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld ar: https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-

children/Pages/online-and-social-media.aspx 

 
Gallai peidio â dilyn y polisi hwn arwain at gamau disgyblu yn eich erbyn. 

24.0  Siartiau Llif y Prosesau 

https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/chaperones.aspx
https://intranet.gateway.bbc.co.uk/whatshappening/Documents/BBC%20Ticketing%20and%20Stewarding%20Code%20of%20Practice%20FAQs.docx
https://intranet.gateway.bbc.co.uk/whatshappening/Documents/BBC%20Ticketing%20and%20Stewarding%20Code%20of%20Practice%20FAQs.docx
https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/online-and-social-media.aspx
https://intranet.gateway.bbc.co.uk/fo/ssr/working-with-children/Pages/online-and-social-media.aspx
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Siart Llif Polisi Amddiffyn a Diogelu Plant 
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Siart Llif Polisi Amddiffyn a Diogelu Plant 
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Rhan D – Cyd-destun Cyfreithiol 

25.0  Deddfau a Chanllawiau 
 

25.1 Mae’r DU yn cael ei llywodraethu gan ystod o ddeddfwriaethau sy’n ceisio amddiffyn y plentyn ac mae’r 
rhain yn cael effaith ar y ffordd y mae’r BBC yn gweithredu o ran ei berthnasoedd gyda phlant.  

 
25.2  Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (1989) yn dweud bod gan bob plentyn: 
 

 Hawl i blentyndod gan gynnwys cael ei amddiffyn rhag pob math o drais (Erthyglau 6, 19, 34, 36) 

 Hawl i wybod bod ei bennaf les yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud (Erthygl 3) 

 Hawl i gael addysg (Erthyglau 28, 29, 32) 

 Hawl i fod yn iach (Erthyglau 6, 31) 

 Hawl i gael ei drin yn deg (Erthygl 4) 

 Hawl i breifatrwydd (Erthygl 16) 

 Hawl i gael ei glywed gan gynnwys ystyried barn plant (Erthyglau 12, 13, 14, 15, 23) 

 Hael i gael gwybodaeth gan y cyfryngau mewn ffurf y gall ei deall (Erthyglau 13, 17) 
 

25.3  Deddf Cydraddoldeb 2010.   Mae’r Ddeddf hon yn rhoi cyfrifoldeb ar awdurdodau cyhoeddus i roi sylw 
dyledus i’r angen i ddileu gwahaniaethu a hybu cyfle cyfartal. Mae hyn yn berthnasol i’r broses o adnabod 
angen a risg a wynebir gan blentyn unigol a’r broses asesu. Ni ddylai unrhyw blentyn na grŵp o blant gael ei 
drin yn llai ffafriol a dylai pawb allu cael mynediad at wasanaethau effeithiol sy’n diwallu eu hanghenion 
penodol. 

 
25.4   Deddfwriaeth Diogelu Plant 

 

 Lloegr – Cyflwynodd Deddf Plant 1989 yr egwyddor bod pennaf les y plentyn yn bwysicach na dim, 
cyfrifoldeb rhieni a niwed sylweddol (y trothwy sy’n galluogi ymyriad gorfodol gan Awdurdodau Lleol ym 
mywydau teuluoedd).  

• Deddf Plant 2004 
• Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 
• Deddf Plant a Mabwysiadu 2006 
• Deddf Plant a Phobl Ifanc 2008 
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 
 

 Yr Alban – Deddf Plant (Yr Alban) 1995 

 Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf (Yr Alban) 2007 

 Deddf Plant a Mabwysiadu (Yr Alban) 2007 

 Deddf Plant a Phobl Ifanc (Yr Alban) 2014 
 

 Cymru – Deddf Plant 1989  

 Deddf Plant 2004 

 Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 

 Deddf Plant a Mabwysiadu 2006 

 Deddf Plant a Phobl Ifanc 2008 

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
 

 Gogledd Iwerddon – Gorchymyn Plant (Gogledd Iwerddon) 1995  
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 Deddf Cydweithrediad Gwasanaethau Plant (2015) 

 Gorchymyn Diogelu Grwpiau Hyglwyf (Gogledd Iwerddon) 2006 
 
 
25.5 Yn ogystal â deddfwriaeth mae gan bob gwlad ganllawiau statudol sy’n nodi sut y dylid rheoli 

gwasanaethau diogelu ac amddiffyn plant.  
   

 Lloegr – Working Together to Safeguard Children (Yr Adran Addysg, 2015).   

 Yr Alban - National Guidance for Child Protection 2014 

 Cymru – Diogelu Plant: Gweithio Gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004 (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 
2007).  

 Gogledd Iwerddon - Co-operating to safeguard children and young people in Northern Ireland (Yr Adran 
Iechyd, 2016) 

 
25.6 Mae’r holl ddogfennau canllaw wedi’u hanelu at gyrff cyhoeddus statudol, ond maent yn berthnasol i’r BBC 

gan eu bod yn pwysleisio tri phwynt pwysig wrth weithio gyda phlant: 

 Dull gweithredu plentyn-ganolog  

 Mae cadw plant yn ddiogel yn gyfrifoldeb i bawb 

 Mae gan bawb sy’n dod i gysylltiad â phlant rôl i’w chwarae drwy adnabod pryderon, rhannu gwybodaeth a 
gweithredu’n gyflym 

26.0  Gwiriadau Cefndir Troseddol 
 
26.1  Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn cynnal gwiriadau cofnodion 

troseddol ar gyfer swyddi, proffesiynau, cyflogaeth, swyddfeydd, gwaith a thrwyddedau penodol sydd 
wedi’u cynnwys yng Ngorchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 a’r rhai sy’n cael eu 
nodi yn rheoliadau Deddf yr Heddlu 1997 (Cofnodion Troseddol).  

 
26.2 Disclosure Scotland.   Mae Disclosure Scotland yn gwneud gwiriadau cefndir troseddol yn unol â Chynllun 

Deddf Amddiffyn Grwpiau Hyglwyf (Yr Alban) 2007 a Rhan V o Ddeddf yr Heddlu 1997. Mae hefyd yn 
rheoli’r Cynllun Amddiffyn Grwpiau Hyglwyf. Cynllun aelodaeth ar gyfer pobl sy’n gweithio gyda phlant neu 
oedolion agored i niwed yw hwn. Gall cyflogwyr edrych ar gofnod aelod unrhyw bryd i wneud yn siŵr ei fod 
yn dal yn ddiogel i weithio gyda’r grwpiau hyn. 

 
26.3 Access NI.   Cangen yn yr Adran Gyfiawnder, a sefydlwyd yn Ebrill 2008 yw AccessNI.  Ei gwaith yw rhoi 

tystysgrifau sy’n dangos a oes gan bobl sydd eisiau gweithio mewn mathau penodol o swyddi, er enghraifft 
gyda phlant a/neu oedolion agored i niwed, gofnod troseddol neu a oes gwybodaeth bwysig arall yn cael ei 
chadw amdanynt.  Mae hyn yn galluogi cyflogwyr i wneud penderfyniadau recriwtio mwy diogel.  
Gwasanaeth Datgelu Hanes Troseddol yn yr Adran Gyfiawnder yng Ngogledd Iwerddon yw AccessNI. Mae’n 
gweithredu yn unol â Rhan V o Ddeddf yr Heddlu 1997. 

 

27.0 Trwyddedau Perfformiadau Plant – Deddfwriaeth Allweddol 

 

 Lloegr – Deddf Plant a Phobl Ifanc 1963 a Deddf Addysg 2002 

 Yr Alban – Rheoliadau Plant (Perfformiadau a Gweithgareddau) (Yr Alban) 2014 a Rheoliadau Plant (Eu 
Hamddiffyn yn y Gwaith) (Yr Alban) 2006 

 Cymru – Plant a Phobl Ifanc, Cymru 2015 

 Gogledd Iwerddon – Rheoliadau Plant (Perfformiadau Cyhoeddus) (Gogledd Iwerddon) 1996 Rheolau 
Sefydlog Rhif 481 

https://www.health-ni.gov.uk/publications/co-operating-safeguard-children-and-young-people-northern-ireland

