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Atodiad 2 – Enghraifft achos 
 
 

Astudiaeth Achos:  
 
Trosolwg o’r pryder a godwyd 
 
Mae A yn ferch 32 oed sy’n byw yn y gymuned. 
Mynegir pryderon gan y tîm camddefnyddio sylweddau yn ymwneud â chyhuddiad o 
gam-drin rhywiol gan ffrind neu ddyn anhysbys. Roedd y ffrind a enwir yn gweithio i 
Fwrdd Iechyd Prifysgol Besti Cadwaladr. Roedd hefyd honiad hanesyddol o gam-drin 
rhywiol, corfforol ac emosiynol yn ymwneud â chyn-bartner. Nid oedd A eisiau riportio’r 
achosion hyn i’r heddlu, ystyriwyd fod ganddi allu ar adeg gwneud y datgeliad hwn. 
Serch hynny, mae cydnabyddiaeth gan y gweithwyr proffesiynol dan sylw y byddai 
gallu A yn amrywio ar adegau oherwydd lefel ei meddwdod.  
 
 
Roedd ffactorau risg ychwanegol yn ymwneud ag aelodau’r teulu ac eraill y gellir eu 
hystyried yn ‘oedolion mewn perygl’, oherwydd rolau a chyfrifoldebau’r sawl sy'n 
gyfrifol am y cam-drin honedig.  Gweithredwyd mesurau Diogelu ar gyfer y dioddefwr 
honedig, aelodau eraill y teulu a’r pryderon diogelu ehangach. Ni ymgynghorwyd ag A 
yn ymwneud â riportio'r cyhuddiad i'r awdurdod lleol, felly nid oedd cydsyniad â’r 
adroddiad diogelu ac nid oedd yr ymholiadau adran 126 wedi eu harchwilio gan yr 
Adroddwr. Cwblhaodd yr Adroddwr drafodaethau pellach gyda A i ystyried pa gamau 
y dylent fod eisiau. Roedd cytundeb gan A y byddai cefnogaeth ychwanegol o amgylch 
y pryder diogelu gan eiriolwr annibynnol yn ei galluogi i fod â llais drwy gydol y broses 
hon. 
  
Camau a gymerwyd 
Gwnaeth tîm diogelu Sir Ddinbych fwrw ymlaen gydag ymholiadau Adran 126 i 
benderfynu a oedd A yn oedolyn mewn perygl, yn profi neu mewn perygl o 
gamdriniaeth ac o ganlyniad yn methu diogelu ei hun yn erbyn camdriniaeth. 
Sefydlodd y Pen Ymarferydd allu A i benderfynu pa gamau roedd hi eisiau a gofynnodd 
am ei dymuniadau a’i barn. Nid oedd A yn gallu mynegi ei chanlyniadau personol. 
 
Roedd yr ymholiadau hyn yn cynnwys nifer o asiantaethau h.y. yr Heddlu, Betsi 
Cadwaladr, timau CMH, Gwasanaethau Plant, Eiriolaeth (CADMAS). Casgliad yr 
ymholiadau oedd fod achos rhesymol i amau fod yr unigolyn hwn yn oedolyn mewn 
perygl. Cytunodd y gweithwyr proffesiynol fod yr wybodaeth yn cefnogi’r farn fod yr 
unigolyn mewn perygl o niwed pellach, roedd yr unigolyn wedi cydsynio i weithredu’r 
broses ddiogelu i adolygu strategaethau diogelu ac felly lleihau perygl o niwed pellach. 
 
Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd strategaeth, gyda chynrychiolaeth amlasiantaeth lawn. 
Sefydlwyd proses gyfochrog gan yr asiantaeth fwyaf priodol i reoli'r perygl o niwed 
tuag at yr unigolyn ac hefyd unrhyw bryderon diogelu ehangach. Roedd ymdrechion 
pellach gan yr Heddlu i gefnogi A i wneud cwyn i ganiatáu sefydlu ymchwiliad 
troseddol, ond gwrthododd A wneud cwyn. Cyflwynwyd nifer o atgyfeiriadau amddiffyn 
plant i sicrhau fod unrhyw gwynion diogelu ehangach yn cael eu harchwilio’n llawn 
gan yr asiantaeth briodol. Cefnogodd yr eiriolwr A drwy gydol y broses a galluogi ei 
barn a’i dymuniadau i fod wrth galon y broses ddiogelu hon. 



 
 
Y gwahaniaeth/ effaith ar y Dinesydd ac neu ei wasanaeth  
 
Roedd y dull hwn yn canolbwyntio ar y person, roedd dealltwriaeth glir o’r canlyniadau 
personol roedd A yn dymuno eu cyflawni. Yn anffodus, ymddieithriodd A oddi wrth y 
broses ac ni lwyddwyd i ddatblygu cynllun diogelu oedolion.  Dywedodd A ei bod yn 
gallu cadw ei hun yn ddiogel ac nad oedd angen cefnogaeth arni gan y gweithwyr 
proffesiynol. 
Yr effaith ar gyfer gwasanaethau oedd sylweddoli pwysigrwydd cydweithio. O ystyried 
fod gallu A yn amrywio a’r adroddiadau newidiol o’r digwyddiadau, profodd hon i fod 
yn broses ddiogelu gymhleth a heriol. Fodd bynnag, y canolbwynt drwy gydol yr achos 
hwn oedd barn a dymuniadau A. Dyma oedd yn cymell y broses ddiogelu, a gobeithio 
fod hyn yn anfon neges glir fod ei datgeliadau yn cael eu cymryd o ddifrif. Fel y nodwyd 
gan y Canllawiau Statudol ‘Mae angen cydbwyso hawl i ddiogelwch gyda hawliau 
eraill, fel hawl i ryddid ac ymreolaeth, a hawl i fywyd teuluol. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


