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Sut mae Mencap yn cadw pobl yn ddiogel?
Mae cadw pobl yn ddiogel wrth i ni eu cefnogi i fwynhau bywydau iach a hapus yn 
gyfrifoldeb rydyn ni’n ei gymryd o ddifrif.  Rydyn ni am i chi wybod y gallwch roi diogelwch 
yr aelod o’ch teulu yng ngofal y rhai sy’n eu cefnogi.  Mae ein polisi a’n harferion diogelu 
yn ein cefnogi i sicrhau y gallwch chi wneud hynny’n hyderus.

Beth yw Camdriniaeth?
Mae camdriniaeth yn golygu arfer anghyfreithlon, 
amhriodol neu niweidiol.  Gall camdriniaeth amrywio o 
ran ffurf, gan gynnwys: 

• Camdriniaeth gorfforol
• Camdriniaeth seicolegol neu emosiynol
• Camdriniaeth ariannol neu faterol
• Camdriniaeth rywiol
• Esgeulustod neu adael allan.

Gall camdriniaeth neu esgeulustod fod yn fwriadol neu’n 
ganlyniad i ddiofalwch neu anwybodaeth.

Am wybodaeth am arwyddion o gamdriniaeth neu wahanol fathau o gamdriniaeth, 
gallwch fynd i:

https://www.scie.org.uk/publications/ataglance/69-adults-safeguarding-types-and-
indicators-of-abuse.asp

Cyfrifoldebau diogelu Mencap
Mae Mencap yn gweithio ar y cyd â phobl, eu teuluoedd a mudiadau eraill i rwystro’r 
perygl o gamdriniaeth neu esgeulustod neu brofi ad ohonynt, a hybu lles pobl. 

Er mwyn gwneud hyn:

• Mae gennym bolisïau a dulliau gweithredu sy’n ein helpu i amddiffyn oedolion 
a phlant clwyfadwy rhag niwed a chamdriniaeth a galluogi ein cydweithwyr a’n 
gwirfoddolwyr i wybod beth i’w wneud os oes ganddyn nhw bryderon.

• Mae gofyn i bob cydweithiwr drwy’r mudiad i gyd fod yn ymwybodol o ddiogelu a’u 

Mae diogelu yn golygu 
amddiffyn hawl unigolyn 
i fyw mewn diogelwch, yn 
rhydd rhag camdriniaeth 

ac esgeulustod.
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cyfrifoldebau i amddiffyn, rhwystro a chefnogi pobl os bydd mater diogelu yn codi.
• Os bydd pryder ynghylch diogelu yn cael ei godi ynglŷn ag un o’n gwasanaethau, 

byddwn yn chwilio i mewn i’r pryder a rhoi gwybod i’r awdurdod lleol ac unrhyw 
asiantaeth allanol arall o ganlyniad i hyn.

• Mae amrediad o ofynion cyfreithiol a rheoleiddiol o amgylch ein cyfrifoldebau diogelu.  
Rydyn ni wedi ymrwymo i fynd ati heb oedi, yn gyfrifol a thringar, pan fydd materion 
diogelu yn codi, gan weithio gyda mudiadau perthnasol a theuluoedd trwy gydol y 
broses.

• Mae ein panel diogelu cenedlaethol yn cynnwys pobl o un pen o’r mudiad i’r llall ac 
mae iddo gadeirydd annibynnol. Mae’r panel yn goruchwylio ein cyfrifoldebau ac yn 
rhoi adroddiad i fwrdd yr ymddiriedolwyr. 

Yma yn Mencap, nid yw diogelu yn ymwneud â systemau a phrosesau yn unig; rydyn ni’n 
cysylltu ag unigolion bob amser i sicrhau bod lleisiau pobl yn cael eu clywed, eu bod yn 
cael gwybodaeth ac yn cael eu cynnwys mewn datrysiadau a chanlyniadau.

Rydyn ni’n gweithio’n agos at Awdurdodau Lleol 
i sicrhau ein bod yn cwrdd â’n gofynion diogelu. 

Sôn am honiadau o gam-drin
Os ydych chi’n pryderu bod person clwyfadwy 
wedi cael, neu yn cael ei gam-drin, neu sydd 
mewn perygl o niwed, dylech bob amser 
ddweud wrth rywun. Rhannwch eich pryderon 
yn syth â’r rheolwr gwasanaeth neu’r rheolwr 
gweithrediadau ardaloedd os yw Mencap yn 
cefnogi’r person rydych chi’n pryderu amdano. 

Byddwn yn:

• Cymryd eich pryderon o ddifrif
• Ymchwilio’n drwyadl
• Eich cadw’n rhan o bethau a rhoi gwybod i 

chi sut mae pethau’n datblygu
• Sôn wrthych am y canlyniad a gweithredu’n 

briodol pan fydd angen cymryd camau
• Gwneud atgyfeiriadau cymwys a hysbysu’r 

awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill yn ôl y galw.

Mae Mencap wedi ymrwymo i greu amgylchedd ble mae pawb yn teimlo croeso ac yn 
ddiogel ynddo. Mae gennym ddiwylliant diogelu sy’n canolbwyntio ar y canlyniadau y 
mae’r person rydyn ni’n ei gefnogi am ei weld a byddwn yn eu cynnwys trwy gydol y 
broses.
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Dyletswydd Gonestrwydd
Fel mudiad gofal cymdeithasol, mae gofyn i Mencap fod yn agored ac eglur â’r bobl rydyn 
ni’n eu cefnogi, eu teuluoedd a phobl berthnasol eraill, ynghylch y gofal a’r gefnogaeth 
maen nhw’n ei gael. Gelwir hyn yn Ddyletswydd Gonestrwydd.

Mae dylestwydd gonestrwydd yn gyfreithiol berthnasol i wasanaethau a reolir gan AGC.

Am ragor o wybodaeth am y ddyletswydd hon, gallwch ofyn i’r rheolwyr sy’n 
goruchwylio’r gwasanaeth, neu ewch i: https://socialcare.wales/resources/openness-
and-honesty-when-things-go-wrong-the-professional-duty-of-candour-explanatory-
guidance?record-language-choice=en-cy


