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INTRODUCTION

Mae Hoci Cymru wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel i bawb gymryd rhan yn ein sefydliad a’i 
weithgareddau  Rhaid dilyn y gweithdrefnau hyn o dan unrhyw amgylchiadau lle mae oedolyn mewn perygl o 
niwed    

Dylid rhoi’r weithdrefn ar waith gan gyfeirio at Bolisi Diogelu Oedolion Hoci Cymru a gwybodaeth ategol  

Mae’r weithdrefn hon yn manylu ar y camau sydd i’w cymryd wrth ymateb i unrhyw bryder bod oedolyn sy’n 
ymwneud â Hoci Cymru, neu ei weithgareddau, mewn perygl o niwed neu’n profi niwed.  

Mae dwy brif adran i’r gweithdrefnau: 

 Adran 1: Rhoi gwybod am bryderon – Ar gyfer pawb 

 Adran 2: Beth sy’n digwydd nesaf – Ar gyfer ymateb yr Arweinydd Diogelu a’r Sefydliad

Cyflwynir yr wybodaeth mewn siartiau llif gyda thestun i gyd-fynd. Edrychwch ar y ddau siart gan fod y testun 
yn cynnwys mwy o fanylion 
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GEIRFA

Am ragor o fanylion, edrychwch ar yr adrannau gwybodaeth ychwanegol ym Mholisi Diogelu Oedolion Hoci 
Cymru 

Oedolyn Person dros 18 oed

Oedolyn mewn perygl

Diffiniad a ddefnyddir mewn deddfwriaeth (gwahanol ym mhob gwlad 
gartref) ar gyfer oedolion y mae gan yr Awdurdod Lleol gyfrifoldeb i'w 
cefnogi i'w hatal rhag profi niwed (pellach) a achosir gan gam-drin ac 
esgeulustod 

Cam-drin 
Ymyrryd ag integriti corfforol, emosiynol neu feddyliol person gan 
unrhyw berson arall 

Grŵp Rheoli Achosion 
Grŵp wedi’i greu gan sefydliad chwaraeon i sicrhau bod y sefydliad yn 
cyflawni ei rôl mewn achosion unigol o gam-drin neu esgeuluso AC i 
gynnal trosolwg o weithredu swyddogaethau diogelu'r sefydliad    

Niwed Y niwed a wneir i lesiant person                 

MASH

Defnyddir Hybiau Diogelu Amlasiantaeth fel un pwynt cyswllt/ar gyfer 
atgyfeiriadau diogelu mewn rhai ardaloedd  Lle maent yn bodoli, mae 
atgyfeiriad i MASH yn elwa o arbenigedd a’r wybodaeth a gedwir gan 
asiantaethau amrywiol e e  Awdurdod Lleol, yr Heddlu ac Iechyd 

Galluedd Meddyliol
Y gallu i ystyried gwybodaeth berthnasol, gwneud a chyfathrebu 
penderfyniad          

Diogelu Gweithio i atal a stopio cam-drin ac esgeulustod.

Tîm Diogelu Oedolion 
Tîm a sefydlir i reoli diogelu oedolion sydd mewn perygl o fewn 
sefydliad neu'n fwy cyffredin ar draws ardal Awdurdod Lleol.

Bwrdd Diogelu Oedolion (SAB) 
(Cymru a Lloegr)

Corff statudol a sefydlir yn unol â deddfwriaeth genedlaethol. Mae 
aelodaeth statudol yn cynnwys yr Awdurdod Lleol, yr Heddlu a'r 
GIG  Yn aml hefyd, cynhwysir cynrychiolwyr o'r sector gwirfoddol 
a 'dinasyddion' e.e. cynrychiolydd o fforwm pobl anabl.  Eu rôl yw 
cydlynu gwaith diogelu ar draws ardal yr Awdurdod Lleol 
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ADRAN 1: RHOI GWYBOD AM BRYDERON 
(AR GYFER PAWB)

 RHOI GWYBOD AM BRYDERON AMDANOCH EICH HUN 

Os byddwch chi’n profi niwed ynHoci Cymru cysylltwch â  Hoci Cymru 
safeguarding@hockeywales .org .uk

Os ydych chi mewn perygl uniongyrchol neu os oes arnoch angen cymorth meddygol ar unwaith, cysylltwch â’r 
gwasanaethau brys ar 999  

Cysylltwch â’r Arweinydd Diogelu Hannah Bevan (Hannah bevan@hockeywales org uk)  Os yw’n well gennych 
chi, cysylltwch ag aelod arall o staff a fydd yn eich helpu i godi’r mater gyda’r Arweinydd Diogelu.    

Os yw’r Arweinydd Diogelu neu’r Swyddog Lles yn gysylltiedig neu os ydych yn credu bod gwrthdaro buddiannau’n 
berthnasol, rhowch wybod i Brif Weithredwr/Swyddog Hoci Cymru   

Gallwch hefyd gysylltu â’r Heddlu, y Gwasanaethau Cymdeithasol, eich meddyg neu sefydliadau eraill a all 
ddarparu gwybodaeth a rhoi help a chefnogaeth (edrychwch ar Atodiad 2 Ffynonellau eraill o gefnogaeth)    

Bydd Hoci Cymru yn dilyn y weithdrefn yn y ddogfen hon  Os nad ydych chi’n credu bod eich pryderon yn cael 
sylw yn y ffordd y dylent, cysylltwch â’r Prif Weithredwr/Swyddog neu aelod o Fwrdd Hoci Cymru. 

Ym mhob cam mae croeso i chi gael rhywun rydych yn ymddiried ynddo i’ch cefnogi a’ch helpu i esbonio beth 
ddigwyddodd a’r hyn rydych eisiau ei weld yn digwydd  

Mae’n hollbwysig i Hoci Cymru eich bod yn gallu cymryd rhan yn ein gweithgareddau’n ddiogel a byddwn yn 
cymryd pob cam i’ch cefnogi i wneud hynny . 
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 RHOI GWYBOD AM BRYDERON AM ERAILL (SIART LLIF 1) 

Ydi’r person mewn perygl ar unwaith neu angen sylw meddygol brys?

Mae gennych bryder, neu mae rhywun wedi dweud wrthych, am y posibilrwydd o 
gam-drin rhywun arall, arfer gwael neu faterion lles ehangach .

Oes trosedd ddifrifol ar waith neu’n cael ei chyflawni?

A yw’n ddiogel siarad â’r oedolyn?
Beth mae’r oedolyn eisiau ei weld yn digwydd? 

Os ydych chi’n gwybod beth yw ei farn rhaid ei chynnwys drwy gydol y broses 

Siaradwch â Swyddog Lles eich Clwb neu Arweinydd Diogelu’r Corff Rheoli Cenedlaethol 
Hannah Bevan (Hannah bevan@hockeywales org uk) a rhoi gwybod am eich pryderon  

ar unwaith  
Os oes gennych chi bryderon ei fod yn gysylltiedig neu na fydd yn gweithredu’n briodol, 

cysylltwch â Phrif Swyddog Gweithredol Hoci Cymru .

Gwnewch nodiadau a llenwi Ffurflen Hysbysu Diogelu Oedolion (edrychwch ar Atodiad 1), 
ei chyflwyno i Swyddog Lles y Clwb neu Arweinydd Diogelu’r Corff Rheoli Cenedlaethol/y 

Prif Swyddog Gweithredol *

Gofynnwch am sylw meddygol neu 
gysylltu â’r gwasanaethau brys 999

Nac ydi

Nac oes

Ydi

Oes

 Cysylltwch â’r heddlu 
999
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 RHOI GWYBOD AM BRYDERON AM ERAILL 

Efallai eich bod yn pryderu am niwed i berson arall oherwydd rhywbeth rydych chi wedi’i weld neu ei glywed, 
gwybodaeth y mae eraill wedi ei rhannu â chi neu oherwydd bod rhywun wedi ymddiried ynoch chi am bethau 
sy’n digwydd neu sydd wedi digwydd iddo  

Ni ddylech gadw pryderon diogelu i chi’ch hun . Os oes gennych chi bryderon a/neu os cewch wybod am gam-
drin posibl neu honedig, arfer gwael neu faterion lles ehangach, rhaid i chi gysylltu ag Arweinydd Diogelu neu 
Swyddog Lles Hoci Cymru cyn gynted ag y gallwch chi . Hannah Bevan (Hannah .bevan@hockeywales .org .uk) . 

Os yw’r Arweinydd Diogelu neu’r Swyddog Lles yn gysylltiedig neu os oes gwrthdaro buddiannau yn eich barn 
chi, rhowch wybod i Brif Swyddog Hoci Cymru  

Os ydych chi’n pryderu am niwed sy’n cael ei achosi i rywun arall, dilynwch y canllawiau isod 

 •  Nid eich cyfrifoldeb chi yw profi na phenderfynu a yw oedolyn wedi cael niwed neu’n cael ei gam-drin. 
Fodd bynnag, mae gan bawb gyfrifoldeb i ymateb i bryderon sydd ganddynt a rhoi gwybod amdanynt 

 •  Os oes angen sylw meddygol ar unwaith ar rywun, ffoniwch ambiwlans ar 999.  

 •  Os ydych chi’n pryderu bod rhywun mewn perygl ar unwaith neu os oes trosedd ddifrifol yn cael 
ei chyflawni, cysylltwch â’r heddlu ar 999 ar unwaith. Os ydych chi’n amau bod trosedd yn cael ei 
chyflawni, rhaid i chi gynnwys yr heddlu.

 •  Cofiwch mai’r person ddylai fod yn ganolog yn hyn i gyd/rhaid gwneud diogelu’n bersonol  Os na 
fydd yn rhoi’r person neu chi mewn mwy o berygl, trafodwch eich pryderon diogelu gyda’r oedolyn a 
gofynnwch iddo beth hoffai ei weld yn digwydd nesaf. Rhowch wybod iddo bod rhaid i chi rannu eich 
pryderon â’ch Arweinydd Diogelu neu Swyddog Lles  Peidiwch â chysylltu â’r oedolyn cyn siarad â’ch 
Arweinydd Diogelu neu’r Swyddog Lles os yw’r person yr honnir ei fod yn achosi’r niwed yn debygol o 
gael gwybod 

 •   Cofiwch beidio â siarad â’r person y credir ei fod yn achosi’r niwed.
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 RESPONDING TO A DIRECT DISCLOSURE 

Os bydd oedolyn yn dweud ei fod yn cael ei niweidio neu ei gam-drin, neu os derbynnir gwybodaeth sy’n peri 
pryder, dylai’r person sy’n derbyn yr wybodaeth wneud y canlynol: 

 •  Rhoi ystyriaeth ddifrifol i’r mater 

 •  Peidio â chynhyrfu 

 •  Gwrando’n ofalus ar yr hyn a ddywedir, gan ganiatáu i’r oedolyn fynd yn ei flaen yn ei amser ei hun. 

 •  Bod yn sensitif 

 •  Gofyn cyn lleied â phosib o gwestiynau, dim ond gofyn cwestiynau os oes arnoch angen deall/
esbonio’r hyn mae’r person yn ei ddweud wrthych  

 •  Rhoi sicrwydd i’r person ei fod wedi gwneud y peth iawn yn datgelu’r wybodaeth  

 •  Gofyn iddo beth fyddai’n hoffi ei weld yn digwydd nesaf.

 •  Esbonio beth hoffech ei wneud nesaf.

 •  Esbonio y bydd rhaid i chi rannu’r wybodaeth gydag Arweinydd Diogelu neu Swyddog Lles Hoci 
Cymru 

 •  Gofyn am ei ganiatâd i’r wybodaeth gael ei rhannu y tu allan i’r sefydliad  

 •  Gwneud trefniadau ynghylch sut gallwch chi/yr Arweinydd Diogelu gysylltu ag ef yn ddiogel 

 •  Ei helpu i gysylltu â sefydliadau eraill am gyngor a chymorth (e.e. yr Heddlu, llinell gymorth Cam-drin 
Domestig, Cymorth i Ddioddefwyr – edrychwch ar Atodiad 6) 

 •  Gweithredu’n gyflym i hysbysu a chyflawni unrhyw gamau gweithredu perthnasol.

 •  Cofnodi yn ysgrifenedig yr hyn a ddywedwyd gan ddefnyddio geiriau’r oedolyn ei hun cyn gynted â 
phosibl  

Mae’n bwysig peidio â gwneud y canlynol:

 •  Diystyru neu anwybyddu’r pryder 

 •  Cynhyrfu neu ddangos sioc neu atgasedd         

 •  Gwneud sylwadau negyddol am y troseddwr honedig 

 •  Gwneud rhagdybiaethau neu ddamcaniaethu  

 •  Llunio eich casgliadau eich hun 

 •  Holi am fwy o wybodaeth nag a roddir  

 •  Addo cadw’r wybodaeth yn gyfrinach 

 •  Gwneud addewidion nad oes modd eu cadw 

 •  Cynnal ymchwiliad i’r achos 

 •  Herio’r person y credir ei fod yn achosi niwed 

 •  Ysgwyddo cyfrifoldeb llwyr 

 •  Dweud wrth bawb
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 CADW COFNODION 

 • Llenwch Ffurflen Hysbysu am Ddigwyddiad Diogelu Oedolion ar MyConcern. 

 •  Disgrifiwch yr amgylchiadau a arweiniodd at y pryder a pha gamau a gymerwyd gennych chi/y cyngor 
a roddwyd gennych   

 •  Mae’n bwysig gwahaniaethu rhwng pethau sy’n ffeithiau, pethau sydd wedi’u harsylwi neu eu 
gorglywed a safbwyntiau, er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth mor gywir â phosibl 

 •  Os oes rhywun wedi dweud wrthych chi am y niwed neu’r cam-drin, defnyddiwch y geiriau a 
ddefnyddiodd y person ei hun. Os oes rhywun wedi ysgrifennu atoch chi (gan gynnwys ar e-bost, 
neges), dylech gynnwys copi gyda’r ffurflen.

Cofiwch fod angen bod yn gyfrinachol bob amser. 

Dim ond gyda’ch Arweinydd Diogelu neu’r Swyddog Lles ddylid rhannu’r 
wybodaeth hon, ac eraill sydd angen gwybod e .e i gadw’r person yn ddiogel 

wrth aros am gamau gweithredu . 
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ADRAN 2: BETH SY’N DIGWYDD NESAF?  
(YMATEB YR ARWEINYDD DIOGELU A’R 
SEFYDLIAD)

 GWEITHDREFN AR GYFER ARWEINYDD DIOGELU (SIART LLIF 2) 

Camau 1-5 Ymateb cychwynnol (cyn gynted ag yr ydych yn derbyn Atgyfeiriad Diogelu)

Cam 1: Oes rhywun yn wynebu risg ar unwaith o niwed/perygl neu angen 
sylw meddygol brys?

Ffoniwch y 
gwasanaethau 

brys ar 999/112

Os oes niwed yn digwydd 
yn y sefydliad defnyddiwch 
y gweithdrefnau perthnasol 

e e  torri cod ymddygiad i 
atal niwed pellach 

Cam 2 – Manylion yr Adroddiad Diogelu 
Os anfonwyd Ffurflen Hysbysu Diogelu Oedolion atoch chi, gwiriwch eich bod yn deall 

yr hyn sydd wedi’i ysgrifennu a bod yr holl rannau angenrheidiol wedi’u llenwi  Os 
cysylltir â chi’n uniongyrchol, gofynnwch am Ffurflen Hysbysu Diogelu Oedolion (staff 
a gwirfoddolwyr) neu llenwch y ffurflen gyda’r person sy’n rhoi gwybod (cyhoedd/yr 

oedolyn ei hun) 

Cam 3 – Person Sy’n Rhoi Gwybod
Hysbysu, rhoi sicrwydd a chynghori’r person sy’n hysbysu e e  beth i’w wneud/beth 
i beidio â’i wneud  Esboniwch beth fydd yn digwydd nesaf  Cadarnhau’r angen am 

gyfrinachedd 

Cam 4 - Person Mewn Perygl
Beth yw’r risgiau? Beth yw barn yr oedolyn? A yw’n oedolyn mewn perygl? Oes angen 

cymorth arno i wneud penderfyniadau am ei ddiogelwch?
Do you need to contact the adult directly?  Is it safe for you to do so?

Cam 5 – Person Mewn Perygl
Os yw’n ddiogel gwneud hynny - sicrhewch bod gan y person mewn perygl wybodaeth am 

yr hyn fydd yn digwydd nesaf   
Gwnewch yn siŵr ei fod wedi cael gwybodaeth am sefydliadau eraill a all ei gefnogi 

(edrychwch ar Atodiad 2) 

Nac oes Oes
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Camau 6- 14 Gweithredu

 Cam 6 – Ymgynghori a Phenderfynu
 Yn ôl yr angen, ymgynghori â’r Grŵp Rheoli Achosion/cadeirydd, yr Heddlu 

Lleol a phenderfynu pa un neu fwy o’r camau gweithredu canlynol sydd 
angen eu rhoi ar waith 

Cam 11
 Cymryd cyngor gan Hoci Cymru a chydlynu’r camau a roddir ar waith gan 
y Hoci Cymru gyda’r rhai a weithredir gan asiantaethau eraill  Mynychu a 

chyfrannu at gyfarfodydd strategaeth Diogelu Oedolion 

Cam 12
Cynnal cyfarfod Rheoli Achosion i gydlynu camau gweithredu gan Hoci Cymru 

Canlyniadau posibl: e .e .
•  Rhybudd Troseddol neu 

Euogfarn

•  Heddlu’n atgyfeirio’n ôl 
i’r sefydliad 

•  Cyfeirio at Fwrdd 
Gwahardd Annibynnol

•  Di-sail – dim 
gweithredu pellach

Canlyniadau posibl e .e .
•  Sbarduno ymholiadau 

ALl

•  Cefnogi oedolyn i 
‘wneud diogelu’n 
bersonol’

•  Adnabod oedolion eraill 
mewn perygl 

•  Cyfarfodydd 
amlasiantaeth i gydlynu 
camau gweithredu

•  Cynllun gofal a 
chymorth a diogelu 
newydd/wedi’i newid ar 
gyfer unrhyw oedolyn 
sydd mewn perygl • 
DDIM YN oedolyn 
mewn perygl – darparu 
gwybodaeth a chyngor

Canlyniadau posibl: e .e .
• Datrysiad anffurfiol

• Addysg a hyfforddiant

• Rhybudd ffurfiol

• Diswyddo
•  Amodau wedi’u gosod 

ar y rôl 

• Dod â chontract i ben
•  Cyfeirio at y Bwrdd 

Gwahardd Annibynnol

•  Di-sail – dim camau 
pellach

Canlyniadau posibl: e .e .
•  Oedolyn yn derbyn 

gwybodaeth am y 
broses

•  Cefnogi oedolyn i leisio 
ei farn a’i brofiad

•  Oedolyn yn cael 
cymorth i gael 
cefnogaeth gan 
asiantaethau eraill

•  Oedolyn yn parhau 
i gymryd rhan yn y 
sefydliad/gamp

Cam 7
Os oes amheuaeth 
o drosedd ddifrifol 

cysylltwch â’r heddlu

Ymholiad troseddol, 
ymchwiliad, 

gweithrediadau

Cam 8
Os ydych yn credu bod 

‘oedolyn mewn perygl’, 
gwnewch hysbysiad 
diogelu oedolion i’r 

Awdurdod Lleol

Proses diogelu oedolion 
o dan arweiniad yr 

Awdurdod Lleol 

Cam 9
Os oes amheuaeth o 
achosi niwed yn Hoci 

Cymru
e.e. gan gyflogai, 

gweithiwr contract, 
gwirfoddolwr neu 

aelod, rhowch wybod i’r 
rheolw(y)r perthnasol

Y sefydliad yn cymryd 
camau tymor byr o fewn 
y polisi perthnasol i atal 

niwed e e  gwahardd 
cyflogai, hyfforddwr, 

gwirfoddolwr neu aelod 
dros dro

Cam 10
Ymgynghori â’r oedolyn 

a rhoi gwybod iddo 

Y sefydliad yn 
penderfynu pwy fydd yn 
cynnal cyswllt rheolaidd 
gyda’r oedolyn/ oedolion 

sydd wedi bod mewn 
perygl o niwed
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Unwaith y bydd pryder wedi’i drosglwyddo i Arweinydd Diogelu Hoci Cymru, bydd yn cydlynu Gweithdrefn 
Diogelu Oedolion Hoci Cymru (edrychwch ar Siart Llif 2 isod)   

Bydd yr Arweinydd Diogelu yn cadw cofnodion clir o’r broses o wneud penderfyniadau, y camau a roddird ar 
waith, a’r canlyniadau a gyflawnir. Bydd hefyd yn casglu adborth gan yr oedolyn.   

Bydd yr Arweinydd Diogelu, os yw hynny’n briodol, gan ymgynghori â’r Grŵp Rheoli Achosion, yn rhoi’r camau 
gweithredu canlynol ar waith  

 YMATEB AR UNWAITH 

1   Sicrhau bod unrhyw gamau gweithredu ar unwaith angenrheidiol i ddiogelu unrhyw un sydd mewn perygl 
wedi’u rhoi ar waith     

  Os dywedir bod y risg oherwydd ymddygiad cyflogai neu berson arall sy’n ymwneud â’r sefydliad/
gweithgareddau, defnyddiwch y gweithdrefnau perthnasol (e e  torri cod ymddygiad, torri contract, 
gweithdrefnau disgyblu neu gwyno) i atal y person hwnnw rhag cysylltu â’r oedolyn sy’n cael ei niweidio 

2   Os anfonwyd Ffurflen Hysbysu Diogelu Oedolion atoch chi, gwiriwch eich bod yn gallu deall yr hyn sydd 
wedi’i ysgrifennu a bod yr holl rannau angenrheidiol wedi’u llenwi     

  Os bydd aelod o staff neu wirfoddolwr yn cysylltu â chi’n uniongyrchol, gofynnwch iddo lenwi Ffurflen 
Hysbysu Diogelu Oedolion os nad yw wedi gwneud hynny eisoes (edrychwch ar Atodiad 1) cyn gynted â 
phosibl. Os yw’r hysbysiad yn cael ei wneud gan yr oedolyn ei hun neu aelod o’r cyhoedd, llenwch y ffurflen 
hysbysu am ddiogelu eich hun gan sicrhau’r manylion gan y person sy’n cysylltu â chi 

3   Hysbysu, rhoi sicrwydd a chynghori’r person sy’n gwneud yr hysbysiad e e  beth i’w wneud/beth i beidio 
â’i wneud  Esboniwch beth fydd yn digwydd nesaf  Cadarnhau’r angen am gyfrinachedd 

4   Ystyried beth sy’n hysbys am y sefyllfa, beth yw’r risgiau, beth sy’n hysbys am safbwyntiau’r oedolyn, a yw 
wedi rhoi ei ganiatâd i’r hysbysiad gael ei wneud ac a allai gael ei ystyried fel ‘oedolyn mewn perygl’     

  Darganfyddwch a yw’r person sy’n gwneud yr hysbysiad yn credu bod gan yr oedolyn y galluedd meddyliol 
i wneud penderfyniadau ynghylch pa gamau diogelu y mae eisiau eu gweld yn cael eu rhoi ar waith (nid oes 
disgwyl iddo asesu hyn, dim ond rhoi ei farn)    

  Penderfynwch a oes angen i chi gysylltu â’r oedolyn i gael rhagor o wybodaeth, penderfynu ar ei 
ddymuniadau, neu esbonio pa gamau gweithredu y mae angen i chi eu cymryd 

5.  Gwneud yn siŵr bod yr oedolyn wedi cael gwybodaeth am y broses a beth fydd yn digwydd nesaf  Sicrhewch 
ei fod wedi cael gwybodaeth am sefydliadau eraill a all ei gefnogi (edrychwch ar Atodiad 2)  

 DIM OND os oes gennych chi ffordd ddiogel o gysylltu ag ef ddylech wneud hyn. 

 GWEITHREDU 

Ym mhob sefyllfa dylech sicrhau bod gan y rhai yn eich sefydliad a all weithredu i atal niwed pellach (o fewn 
eu cylch gwaith) yr wybodaeth i wneud hynny  Mae hyn yn cynnwys cefnogi’r person sydd mewn perygl  Gan 
ddibynnu ar y sefyllfa, efallai y bydd angen i chi drosglwyddo gwybodaeth i sefydliadau eraill fel yr Heddlu a 
thîm diogelu’r Awdurdod Lleol a chydweithio â hwy  

6  Ymgynghori a Phenderfynu

  Os oes angen, dylech ymgynghori â’r Grŵp Rheoli Achosion/cadeirydd a gyda’r Awdurdod Lleol/Heddlu a 
phenderfynu pa un o’r camau gweithredu canlynol sydd angen eu rhoi ar waith 

Camau 13 a 14 
Cofnodi a rhoi gwybod 

Sicrhau penderfyniadau a wneir, y camau a gymerwyd, a’r canlyniadau sy’n 
cael eu cofnodi a’u hadrodd
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7  7. Cysylltu â’r heddlu (lle digwyddodd y drosedd)

 Os: 

 •  oes trosedd ddifrifol wedi cael ei chyflawni. 

 •  trosedd wedi cael ei chyflawni yn erbyn rhywun heb alluedd meddyliol i gysylltu a’r heddlu ei hun.           

 • mae’r oedolyn wedi gofyn i chi roi gwybod i’r Heddlu ar ei ran am nad yw’n gallu gwneud hynny ei hun          

8   Gwneud atgyfeiriad/hysbysiad i Dîm Diogelu Oedolion yr Awdurdod Lleol neu’r Hwb  Diogelu 
Amlasiantaeth (MASH) (lle mae’r oedolyn yn byw) os ydych chi’n credu bod yr oedolyn mewn perygl 

 AC

 •  mae’n ymddangos nad oes gan yr oedolyn y galluedd meddyliol i wneud penderfyniadau am ei ddiogelwch 
a’i lesiant ei hun 

 •  mae’r risg yn deillio o berson sy’n cael ei gyflogi neu sy’n gwirfoddoli gan weithio gydag oedolion ag 
anghenion gofal a chymorth (gan gynnwys mewn sefydliadau chwaraeon) 

 •  mae ‘oedolion mewn perygl’ eraill (e e  aelod arall o’r teulu, aelod arall o’r clwb neu bobl eraill sy’n 
defnyddio gwasanaeth) 

 •  mae’r oedolyn sydd mewn perygl yn byw yng Nghymru neu Ogledd Iwerddon (nid oes angen caniatâd) 

 •  mae’r oedolyn sydd mewn perygl yn byw yn Lloegr neu’r Alban ac mae wedi gofyn i chi hysbysu neu wedi 
rhoi caniatâd gwybodus i chi wneud hynny 

  Os yw plentyn mewn perygl, rhaid i chi hefyd wneud atgyfeiriad diogelu plentyn i’r Awdurdod Lleol  Mae 
hyn yn cynnwys pob sefyllfa lle mae cam-drin domestig ar aelwyd lle mae’r plentyn yn byw.

  Os nad ydych chi’n siŵr ynghylch gwneud atgyfeiriad/hysbysiad ai peidio, gallwch ofyn am gyngor drwy 
gysylltu â Thîm Diogelu Oedolion yr Awdurdod Lleol/Hwb Diogelu Amlasiantaeth a thrafod y sefyllfa 
gyda hwy heb ddatgelu pwy yw’r oedolyn na’r person sy’n achosi niwed efallai .

9 .  Defnyddio polisi a gweithdrefnau i atal niwed yn y sefydliad

  Os yw’r person a all fod yn achosi niwed yn gysylltiedig â Hoci Cymru mewn unrhyw ffordd, dylech roi 
gwybod i’r Prif Swyddog Gweithredol    

  Penderfynwch pa bolisi a gweithdrefnau fydd y sefydliad yn eu defnyddio i benderfynu pa gamau 
gweithredu a roddir ar waith e e  torri cod ymddygiad, gweithdrefnau disgyblu, torri contract  

  Cytunwch pa drefniadau tymor byr y gellir eu rhoi ar waith i alluogi’r oedolyn, a all fod yn cael ei niweidio, 
barhau i gymryd rhan yn y sefydliad/ei gamp     

  Rhaid i’r trefniadau a wneir barchu hawliau’r person a all fod yn achosi niwed a rhaid iddynt fod yn gyson 
â’r polisi a’r gweithdrefnau perthnasol 

10   Os oes asiantaethau statudol yn gysylltiedig, rhaid cydweithio â hwy i gytuno ar y camau nesaf  E e  efallai 
y bydd angen i’r Heddlu gyfweld cyflogai cyn cynnal ymchwiliad disgyblu.    

  Rhaid mynychu a chyfrannu at unrhyw strategaeth diogelu oedolion neu gyfarfodydd achos a drefnir gan 
yr Awdurdod Lleol  

  Os bydd asiantaethau statudol yn dweud na fyddant yn gweithredu mewn perthynas ag atgyfeiriad ni ddylai 
hyn atal Hoci Cymru rhag cymryd camau mewnol i ddiogelu’r oedolyn  E e  gall yr Heddlu benderfynu peidio 
â mynd ar drywydd ymchwiliad troseddol os oes honiad yn erbyn cyflogai, ond dylai’r sefydliad barhau i 
ddilyn ei weithdrefn ddisgyblu 
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11   Penderfynu pwy yn y sefydliad fydd yn cadw mewn cysylltiad â’r oedolyn i ymgynghori ag ef, rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf iddo a sicrhau ei fod yn cael y cymorth y mae arno ei angen     

  Oni bai fod yr Heddlu neu’r Awdurdod Lleol yn cynghori peidio â gwneud hynny, a dim ond os oes ffordd 
ddiogel o wneud hynny, cysylltwch â’r oedolyn i roi gwybod iddo am y camau rydych wedi’u rhoi ar waith 
a’r canlyniadau hyd yn hyn   Darganfyddwch a yw’r camau sydd wedi’u rhoi ar waith yn gweithio, beth sy’n 
bwysig iddo, beth hoffai ei weld yn digwydd nesaf a pha ganlyniadau mae eisiau eu cyflawni

12   Trefnu cyfarfod o’r Grŵp Rheoli Achosion i gydlynu camau gweithredu mewnol yn eich sefydliad:

 •  rhannu gwybodaeth am yr hyn sydd wedi digwydd gyda’r rhai yn Hoci Cymru sydd â rôl o ran diogelu’r 
oedolyn  

 • rhannu safbwyntiau’r oedolyn 

 • rhannu unrhyw gamau gweithredu sy’n cael eu rhoi ar waith gan yr Heddlu/ Awdurdod Lleol 

 • cytuno pwy fydd yn cydlynu rhwng Hoci Cymru ac asiantaethau eraill 

 • penderfynu pa gamau gweithredu fydd Hoci Cymru yn eu rhoi ar waith 

 • cydlynu’r gweithredu gan Hoci Cymru  

Gall y camau gweithredu hyn gynnwys y canlynol:

 •  Defnyddio gweithdrefnau mewnol fel torri cod ymddygiad/gweithdrefnau disgyblu i roi sylw i unrhyw 
ymddygiad a allai fod wedi achosi niwed 

 •  Rhoi gwybod am unrhyw gyflogai neu wirfoddolwr y canfuwyd ei fod wedi achosi niwed i’r 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

 •  Cyfathrebu â’r oedolyn am y broses ddiogelu, cynnig cymorth i’r oedolyn a gwneud unrhyw drefniadau 
sydd eu hangen er mwyn iddo barhau i ymwneud â’r sefydliad/gamp 

 • Cynnig cymorth i staff, gwirfoddolwyr ac aelodau y mae’r amgylchiadau’n effeithio arnynt.

 • Sicrhau y bydd uwch reolwyr yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf yn ôl yr angen.

13   Rhaid cofnodi cyfarfod y Grŵp Rheoli Achosion fel bod y broses o wneud penderfyniadau’n dryloyw, a bod 
y camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn cael eu dilyn  Dylid cynnal cyfarfodydd dilynol yn ôl yr angen 
hyd nes bydd y camau gweithredu sydd eu hangen wedi’u cwblhau 

14   Sicrhau bod y cofnodion yn gyflawn ac yn cael eu storio’n ddiogel  Casglu gwybodaeth fonitro, gan gynnwys 
adborth gan y person oedd mewn perygl o niwed ac adrodd yn ôl i’r uwch dîm rheoli/Bwrdd yn ôl y gofyn .
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 RHAGOR O WYBODAETH A CHYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL 

Mae polisïau, gweithdrefnau a gwybodaeth ategol ar gael ar wefan Hoci Cymru:  
https://www hockeywales org uk/safeguarding

Arweinydd Diogelu neu Swyddog Lles: 
Hannah Bevan 
Hannah bevan@hockeywales org uk 
07985 623180

Dirprwy Arweinydd Diogelu neu Swyddog Lles: 
Anthea Barrington 
Anthea barrington@hockeywales org uk 
07395 794842

Ymddiriedolaeth Ann Craft - Diogelu Oedolion mewn Chwaraeon a Gweithgarwch
Gwefan: www anncrafttrust org
E-bost: Ann-Craft-Trust@nottingham.ac.uk
Rhif Ffôn: 0115 951 5400

http://www.anncrafttrust.org
mailto:Ann-Craft-Trust@nottingham.ac.uk
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ADRAN 3: ATODIADAU

 ATODIAD 1 – FFYNONELLAU O WYBODAETH A CHEFNOGAETH 

Action on Elder Abuse
Sefydliad cenedlaethol wedi’i leoli yn Llundain. Ei nod yw atal pobl hŷn rhag cael eu cam-drin drwy godi 
ymwybyddiaeth, annog addysg, hyrwyddo ymchwil a chasglu a dosbarthu gwybodaeth  

Rhif Ffôn: 020 8765 7000 
E-bost: enquiries@elderabuse.org.uk 
www elderabuse org uk

Ymddiriedolaeth Ann Craft (ACT)
Sefydliad cenedlaethol sy’n darparu gwybodaeth a chyngor am ddiogelu oedolion  Mae gan ACT dîm Diogelu 
Oedolion mewn Chwaraeon a Gweithgarwch arbenigol i gefnogi’r sector 

Rhif Ffôn: 0115 951 5400 
E-bost:Ann-Craft-Trust@nottingham.ac.uk 
www anncrafttrust org

Llinell Gyngor i Ddynion 
Ar gyfer dynion sydd wedi goroesi cam-drin domestig

Rhif Ffôn: 0808 801 0327

Llinell Gymorth Genedlaethol ar gyfer Cam-drin Domestig LGBT+  
Rhif Ffôn: 0800 999 5428

Llinellau Cymorth Cenedlaethol 24 Awr Am Ddim ar gyfer Cam-drin Domestig:

Lloegr
Rhif Ffôn: 0808 2000 247 
www.nationaldahelpline.org.uk/Contact-us

Gogledd Iwerddon
Rhif Ffôn: 0808 802 1414 
www dsahelpline org 
Twitter: www twitter com/dsahelpline 
Facebook: www facebook com/dsahelpline

Yr Alban
Rhif Ffôn: 0800 027 1234 
E-bost: helpline@sdafmh.org.uk 
Sgwrs ar y We: sdafmh org uk

Cymru
Llinell Gymorth Byw Heb Ofn  
Rhif Ffôn: 0808 8010 800 
Teipio Siarad: 18001 0808 801 0800 
Testun: 078600 77 333

Ffederasiwn Rape Crisis Cymru a Lloegr
Lansiwyd Rape Crisis yn 1996 ac mae’n bodoli i ddarparu amrywiaeth o gyfleusterau ac adnoddau i alluogi 
parhad a datblygiad Grwpiau Rape Crisis ledled Cymru a Lloegr 

E-bost: info@rapecrisis.co.uk 
www rapecrisis co uk
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Respond 
Mae Respond yn darparu ystod o wasanaethau i ddioddefwyr a chyflawnwyr cam-drin rhywiol sydd ag anableddau 
dysgu a hyfforddiant a chefnogaeth i’r rhai sy’n gweithio â hwy.

Rhif Ffôn: 020 7383 0700 neu 0808 808 0700 (Llinell Gymorth)  
E-bost: services@respond.org.uk  
www respond org uk 

Stop Hate Crime
Yn gweithio i herio pob math o Droseddau Casineb a gwahaniaethu, yn seiliedig ar unrhyw agwedd ar hunaniaeth 
unigolyn  Mae Stop Hate UK yn darparu hysbysiadau a chefnogaeth annibynnol, cyfrinachol a hygyrch i 
ddioddefwyr, tystion a thrydydd partïon   

Gwasanaeth 24 awr: 
Rhif Ffôn: 0800 138 1625 
Sgwrs ar y We: www.stophateuk.org/talk-to-us/ 
E-bost: talk@stophateuk.org 
Testun: 07717 989 025 
Cyfnewid Testun: 18001 0800 138 1625 
Drwy’r post: PO Box 851, Leeds LS1 9QS

Ymddiriedolaeth Susy Lamplugh  
Mae’r Ymddiriedolaeth yn awdurdod blaenllaw ar ddiogelwch personol. Ei rôl yw lleihau’r niwed a achosir i 
unigolion ac i gymdeithas drwy ymddygiad ymosodol yn ei holl ffurfiau – corfforol, llafar a seicolegol.

Rhif Ffôn: 020 83921839  
Ffacs: 020 8392 1830  
E-bost: info@suzylamplugh.org  
www.suzylamplugh.org 

Cymorth i Ddioddefwyr
Mae’n rhoi cyngor a chymorth ymarferol, cefnogaeth emosiynol a sicrwydd i’r rhai sydd wedi dioddef o effeithiau 
trosedd   

Rhif Ffôn: 0808 168 9111 
www victimsupport com 

Ffederasiwn Cymorth i Ferched Cymru a Lloegr
Mae Cymorth i Ferched yn elusen trais domestig genedlaethol  Mae hefyd yn gweithredu gwasanaeth help trais 
domestig ar-lein. 

www.womensaid.org.uk/information-support

Ymddiriedolaeth Ann Craft  
Y Ganolfan ar gyfer Gwaith Cymdeithasol, 
Prifysgol Nottingham,  
Nottingham, 
Sir Nottingham, 
NG7 2RD

Rhif Ffôn: 0115 951 5400
ann-craft-trust@nottingham.ac.uk

http://www.womensaid.org.uk/information-support/


 RHAGOR O WYBODAETH 

Am ragor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar Hoci Cymru Gweithdrefnau Diogelu Oedolion, 
cysylltwch â:

Hoci Cymru
Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW  

Rhif Ffôn: 0300 300 3126 neu anfonwch e-bost atom ni ar: info@hockeywales .org .uk

www .hockeywales .org .uk

 @HockeyWales

 @hockey_wales

 @HockeyWales


