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Protocol Rhannu Gwybodaeth Rhyngasiantaethol ar gyfer Asesu Plant mewn Angen a Phlant sydd ag Angen 

Amddiffyn 

CYFLWYNIAD 

Mae Heddlu Gogledd Cymru ac Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru wedi’u hymrwymo i waith partneriaeth ac 

maent yn chwilio yn barhaus am ragor o gyfleoedd i weithio gyda’i gilydd i amddiffyn plant. 

 

PWRPAS 

Pwrpas y protocol yw hyrwyddo rhannu gwybodaeth ryngasiantaethol i ddiben asesu a chynllunio ar gyfer 

darparu gwasanaethau ar gyfer plant diamddiffyn sy’n byw o fewn eu teuluoedd eu hunain, i hyrwyddo lefel 

foddhaol o iechyd a datblygiad, fel sydd wedi’i ddiffinio gan Adran 17 Deddf Plant, 1989  Mae rhagdybiaeth 

bydd asiantaethau yn gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd a bydd, lle bynnag bo hynny’n bosibl, 

caniatâd ar gyfer unrhyw weithred neu rannu gwybodaeth ar gael. 

 

PARTÏON 

Mae’r cytundeb hwn rhwng y partïon canlynol: - 

• Heddlu Gogledd Cymru. 

• Awdurdodau Lleol Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.  

PWERAU 

Gellir rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau yn gyfrinachol heb gydsyniad y teulu lle mae pryderon bod y 

plentyn mewn perygl o niwed arwyddocaol a/neu mae enw’r plentyn wedi’i gofrestru ar y Gofrestr Amddiffyn 

Plant (gweler Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008, Td 69, Adran 1.4.  “Lle bynnag y mae’ n 

bosib, dylid cael caniatâd cyn rhannu gwybodaeth bersonol gyda thrydydd parti, ond, mae’r diddordeb 
cyhoeddus mewn amddiffyn plentyn bob amser yn bwysicach na’r diddordeb cyhoeddus mewn cadw 
rhywbeth yn gyfrinachol neu mewn cael caniatâd teulu.  Wrth ystyried y diddordebau hyn, diogelwch y 
plentyn yw’r ystyriaeth bwysicaf un. 
 

PROSES 

Lluniwyd y cytundeb hwn i hwyluso cyfnewid gwybodaeth rhwng partneriaid.  Ond, mae’n ddyletswydd ar 

bob partner i gydnabod bod yn rhaid cyfiawnhau unrhyw wybodaeth a rennir yn ôl rhinweddau pob achos. 

 

GWYBODAETH I’W RHANNU 

Gall yr wybodaeth i’w rhannu fod yn berthnasol i’r:- 

 

(a) Plentyn; 

(b) Rhiant; 

(c) Brodyr a Chwiorydd; 

(d) Aelodau eraill o’r teulu; 

(e) Teulu estynedig. 

 

Gellir rhannu gwybodaeth hefyd wrth gymryd cyngor cyfreithiol (neu achos cyfreithiol) neu wrth 

gymryd camau i atal, ymchwilio neu erlyn troseddau.  

Dylid dogfennu penderfyniadau i ddatgelu gwybodaeth heb ganiatâd a nodi’r cyfiawnhad mewn 

perthynas â diddordeb y cyhoedd. 
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Yng ngoleuni Adroddiad Lord Laming, dylid gweld diffiniad o bryder Amddiffyn Plant yn ei ystyr 

ehangaf, oherwydd heb rannu gwybodaeth ni fyddai modd cael darnau o’r jig-so ac nid oes modd 

gwneud penderfyniad gwybodus. 

 

(1) Plant mewn Angen 

Mae angen cydsyniad plentyn cymwys (cymwys yn unol â Fraser/Gillick) neu riant neu unigolyn gyda 

chyfrifoldeb rhiant er mwyn rhannu gwybodaeth ynglŷn â phlentyn mewn angen.  Dylid rhoi a 

chofnodi pob gwybodaeth mewn modd sy’n gwahaniaethu rhwng ffaith a barn.  Wrth ystyried pa 

wybodaeth i’w rhannu, dylech gymryd gofal i ystyried os yw unrhyw ffeithiau yn eich meddiant yn 

dynodi risg, os felly mae’n ddyletswydd arnoch i rannu’r rhain. 

 

(2) Os ydych chi’n ansicr ynglŷn ag unrhyw amgylchiadau mewn perthynas â rhannu 

gwybodaeth, dylech ymgynghori â’ch rheolwr atebol/ymgynghorydd proffesiynol ac efallai 

bydd angen i chi ofyn cyngor cyfreithiol. 

 

(3) Bydd yr Awdurdod Lleol yn cyd-drefnu cynllunio amlasiantaeth mewn perthynas â phlant mewn 

angen sy’n cwrdd â’r meini prawf ar gyfer gwasanaethau Awdurdod Lleol.  Ar gyfer y grŵp ehangach 

o blant mewn angen, gellir defnyddio’r wybodaeth i gyfeirio’r plentyn a/neu ei riant at gymorth 

mewn man arall. 

 

(4) Mae dogfennau eraill yn cynnwys canllawiau manwl ar y mater o gydsyniad.  I gael rhagor o 

wybodaeth, cyfeiriwch at “Diogelu Plant: Gweithio Gyda’n Gilydd Dan Ddeddf Plant 2004; 

Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008; adroddiad Bichard ac Adroddiad Carlile.  Mae’n 

bwysig nodi nad oes unrhyw beth o fewn unrhyw un o’r dogfennau hyn nac o fewn Deddf Gwarchod 

Data 1998 neu Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a deddfwriaeth berthnasol a ddylai atal cyfnewid 

gwybodaeth gyda chyfiawnhad ac yn gyfreithlon ar gyfer diogelu plant neu atal troseddu difrifol ac 

mae gan bawb sy’n gweithio gyda theuluoedd, boed hynny gydag oedolion neu blant a theuluoedd, 

ddyletswydd i rannu gwybodaeth sy’n dynodi risg o niwed arwyddocaol.  Rhaid i les y plentyn fod yr 

ystyriaeth bennaf bob amser. 

 bob amser. 

 

(5) Cyfeiriwch at y siartiau llif sydd wedi’u hamgáu. 

 Cyfeiriadau 

• Adroddiad Ymchwiliad Bichard, Y Swyddfa Gartref, 2004 

• Adroddiad Carlile, `Too Serious a Thing` Atodiad 8 

• Deddf Plant 1989 byddai cyfeirio mwy penodol yn ddefnyddiol (sylw gan Wrecsam) 

• Deddf Plant 2004 

• Diogelu Plant: Gweithio Gyda’n Gilydd Dan Ddeddf Plant 2004 

• Deddf Trosedd ac Anhrefn, 2000 

• Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 

• Deddfwriaeth Gwarchod Data 

• Deddfwriaeth Hawliau Dynol i gyfraith achosion perthnasol 

 

CYFYNGIADAU AR DDEFNYDDIO’R WYBODAETH 
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Ni ddylid datgelu’r wybodaeth a rennir i unrhyw drydydd parti y tu allan i’r cytundeb hwn heb gydsyniad yr 

asiantaeth a ddarparodd yr wybodaeth.  Rhaid ei chadw yn ddiogel ac yn unol â gweithdrefnau’r parti 

perthnasol.  awgrym – mae hyn angen mwy o eglurhad neu ddisgrifiad diffiniedig o beth yw cadw yn ddiogel 

(Wrecsam)  

 

ROLAU A CHYFRIFOLDEBAU DAN Y CYTUNDEB HWN 

Bydd datgeliadau gan Heddlu Gogledd Cymru yn cael eu goruchwylio gan yr Uned Ditectif Sarsiant Amddiffyn 

y Cyhoedd ym mhob rhanbarth a fydd hefyd yn gyfrifol am adolygu datgeliadau i’r heddlu gan asiantaethau 

partner yn amserol a’u gweithredu yn briodol. 

Bydd datgeliadau gan Awdurdodau Lleol yn cael eu goruchwylio yn ôl priodoldeb (awgrym Wrecsam) gan yr 

Uwch Weithiwr Cymdeithasol/Gwneuthurwr Penderfyniadau ar gyfer yr Awdurdod hwnnw a fydd hefyd yn 

gyfrifol am adolygu datgeliadau i’r awdurdod hwnnw gan asiantaethau partner yn amserol a’u gweithredu yn 

briodol. 

 

GWEITHDREFNAU PENODOL 

Nid oes unrhyw beth yn y protocol hwn sy’n effeithio ar ddarpariaethau cytundebau eraill i gyfnewid 

gwybodaeth sydd ei hangen i ddibenion ac eithrio Asesu Plant mewn Angen a Phlant sydd ag Angen 

Amddiffyn.  Pan fo un o’r partïon sy’n rhan o’r cytundeb hwn yn cael gwybodaeth bod plentyn mewn perygl o 

niwed arwyddocaol a/neu mae enw’r plentyn wedi’i gofrestru ar y Gofrestr Amddiffyn Plant gellir rhannu 

gwybodaeth rhwng asiantaethau yn gyfrinachol heb gydsyniad y teulu. 

 

ADOLYGU, CADW A GWAREDU 

Mae partneriaid sy’n rhan o’r cytundeb hwn yn cytuno bydd data personol a rennir yn cael ei ddefnyddio ar 

gyfer asesu os yw plentyn mewn angen neu ag angen amddiffyn.  Mae gofyn bod y sawl sy’n cael yr 

wybodaeth yn ei chadw yn ddiogel ac yn cael gwared arni pan nad yw o ddefnych i’r pwrpas hwn mwyach. 

Bydd ffeiliau sy’n cynnwys gwybodaeth o ffynonellau partner yn cael eu hadolygu yn unol â pholisïau’r heddlu 

ac Awdurdodau lleol. 

Ni fydd y sawl sy’n cael yr wybodaeth yn ei rhyddhau i unrhyw drydydd parti y tu allan i’r cytundeb hwn heb 

gael awdurdod clir y partner a ddarparodd yr wybodaeth. 

 

ADOLYGU’R CYTUNDEB RHANNU GWYBODAETH 

Adolygir yr ISA chwe mis ar ôl ei sefydlu a phob dwy flynedd wedi hynny.  Deiliad enwebedig y cytundeb hwn 

yw Gwasanaethau Cymdeithasol Conwy. 

 

DIOGELWCH A RHEOLI DATA 

Rhaid i bob parti sy’n rhan o’r cytundeb hwn fod yn ymwybodol o’r egwyddorion diogelwch sydd wedi’u 

cynnwys o fewn y ddogfen hon a chadw atynt. 

Mae pob parti yn cytuno i sicrhau bydd yr Uned Ditectif Sarsiant Amddiffyn y Cyhoedd ymhob rhanbarth 

heddlu a’r Uwch Weithiwr Cymdeithasol/Gwneuthurwr Penderfyniadau sydd wedi’i ddynodi gan yr 

Awdurdod Lleol perthnasol yn casglu, prosesu, storio, a datgelu’r holl wybodaeth sydd wedi’i chadw ganddynt 

o fewn telerau’r cytundeb hwn, a’r ddeddfwriaeth berthnasol.  Mae pob parti yn cytuno bydd yr unigolion 

dynodedig hyn yn sicrhau bod yr holl wybodaeth sydd wedi’i chadw gan eu hasiantaethau yn gywir ac yn 

gyfoes, yn ddigonol, perthnasol ac nid yn ormodol. 

 

Mae pob parti yn cytuno i weithredu mesurau diogelwch priodol ynglŷn â’r data, yn unol â gofynion 

egwyddor 7 Deddf Gwarchod Data 1998 e.e. ei gwneud yn annhebygol bydd peryglu, colli neu ddifrod 

damweiniol yn ystod cadw, trin, defnyddio, prosesu, cyfathrebu, trosglwyddo neu gludo; atal peryglu 
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bwriadol neu ymosod manteisgar, a hyrwyddo disgresiwn er mwyn osgoi mynediad heb awdurdod.  Nodwyd 

bod gwahanol dermau ar gyfer disgrifio rôl unigolyn h.y. unigolyn dynodedig, mae angen i hwn fod yn 

eglurach (Wrecsam) 

Cynhelir cofnodion o’r wybodaeth a rennir gan asiantaethau partner fel bydd yn bosibl i ganfod pryd rannwyd 

data a chyda phwy. 

Bydd pob unigolyn dynodedig yn gyfrifol am sicrhau ei fod o ac unrhyw staff arall o fewn ei asiantaeth sydd â 

mynediad at wybodaeth a rennir yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau mewn perthynas â’r defnydd priodol o 

wybodaeth a’r mesurau diogelwch sydd eu hangen ar gyfer ei chadw a’i defnyddio yn ddiogel.  Bydd yr 

unigolyn dynodedig yn sicrhau na fydd unrhyw bersonél heb awdurdod yn cael mynediad at wybodaeth a 

rennir gan asiantaethau partner. 

Mae pob parti yn cytuno i gydymffurfio â gofynion rhesymol ynglŷn â chadw, mynediad neu ddefnydd. 

Bydd yr unigolyn dynodedig yn archwilio ac yn monitro pob mynediad at ddata a rennir yn ôl yr angen. 

Bydd pob parti yn cael gwared ar yr holl wybodaeth sydd wedi’i chadw yn ddiogel. 

Mae pob parti yn cytuno, lle datgelir gwybodaeth yn fwriadol neu yn ddamweiniol i unigolion neu sefydliadau 

nad ydynt yn rhan o’r broses hon neu nad oes ganddynt gyfiawnhad fel arall i gael mynediad at yr wybodaeth 

neu lle mae diogelwch yr wybodaeth wedi’i beryglu fel arall, rhoddir gwybod am y mater i Berchennog Data’r 

wybodaeth honno.  Bydd partneriaid sy’n rhan o’r cytundeb hwn yn cydweithio gyda’r Perchennog Data i 

ymchwilio’r amgylchiadau ac i gymryd y camau angenrheidiol i ddiogelu’r wybodaeth rhag rhagor o golledion 

neu ddatgeliadau. 

 

INDEMNIAD 

Bydd Awdurdodau Lleol perthnasol sy’n derbyn gwybodaeth heddlu yn derbyn cyfrifoldeb llwyr am dorri’r 

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth hwn pe gyflwynir gweithrediad cyfreithiol mewn perthynas â thorri’r 

cytundeb. 

APPENDIX 3 
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GWNEUD ATGYFEIRIAD AT WASANAETHAU 

PLANT/CYMDEITHASOL 

 

CYDSYNIO I RANNU GWYBODAETH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A oes unrhyw bryderon amddiffyn plant? 

OES NAC OES 

Nid oes angen cydsyniad 
y rhieni. 
Mae dyletswydd arnoch i 
rannu unrhyw wybodaeth 
mewn perthynas â’r 
plentyn, oedolion a theulu 
estynedig os yw hynny er 
pennaf les y plentyn. 

Cytuno gyda’r teulu 
unrhyw wybodaeth i’w 
chynnwys yn yr 
atgyfeiriad.  Cofnodwch 
beth sydd wedi’i gytuno a 
gofynnwch i’r rhiant 
gadarnhau cydsyniad trwy 
lofnodi eich cofnodion os 
yw hynny yn briodol. 

Mae rhagor o 
wybodaeth 
yn arwain at 
bryderon 
amddiffyn 
plant. 

Dilynwch y gweithdrefnau ar 
gyfer cyfeirio at yr Awdurdod 
Lleol ar gyfer ‘Plentyn mewn 
Angen’.  

Dilynwch y 
gweithdrefnau 
amddiffyn plant. 

NODYN: 

 
Ni ellir rhoi cydsyniad rhiant ac eithrio bod y rhiant â Chyfrifoldeb Rhiant. 
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CAIS AM WYBODAETH GAN Y GWASANAETHAU 

PLANT/CYMDEITHASOL 
 

 

 

 
 

 

 

 

Gofynnwch pwy sy’n gwneud y cais ac i beth fydd yr wybodaeth yn cael ei 
defnyddio.  Cofnodwch yr wybodaeth hon yn eich cofnodion. 

AMDDIFFYN PLANT 

Nid oes angen cydsyniad rhiant.  
Mae’n rhaid i chi rannu’r holl 
wybodaeth sy’n berthnasol i’r plentyn, 
oedolion yn y cartref a theulu 
estynedig, sy’n berthnasol i les y 
plentyn/plant. 

PLENTYN MEWN ANGEN 

A oes gan yr Awdurdod Lleol ganiatâd 
y rhiant i gysylltu â chi? 

 

OES 

 

NAC OES 

Mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol gael 
cydsyniad y rhiant cyn eich bod yn cael 
rhoi unrhyw wybodaeth ac eithrio bod y 
plentyn yn destun gorchymyn Gofal s31 lle 
mae gan yr Awdurdod lleol y pŵer i 
ddarparu cydsyniad. 

Dilynwch y Weithdrefn 
Amddiffyn Plant. 

Cysylltwch â’r rhiant dros y ffôn neu yn bersonol a chytunwch ar ba 
wybodaeth gellir ei rhoi i’r Awdurdod Lleol.  Mae Carol Salmon yn 
credu dylai hyn fod yn gydsyniad ar bapur. 
Cofnodwch beth a gytunwyd yn eich cofnodion a nodwch os 
roddwyd y cydsyniad yn bersonol neu dros y ffôn. 
Gall rhieni roi cydsyniad ar bapur trwy lofnodi eich cofnodion os yw 
hynny’n berthnasol. 

NODYN:  

Os oes angen cadarnhewch pwy yw’r sawl sy’n gwneud ymholiad trwy ddefnyddio’r system 
ffonio’n ôl.  Peidiwch byth â datgelu gwybodaeth os ydych chi’n ansicr ynglŷn â phwy sy’n 
gwneud yr ymholiad. 
Dylai ceisiadau am wybodaeth gan gyfreithwyr fod ar bapur. 


