
 

Diogelu cyd-

destunol 

Beth yw e… 
Mae Diogelu Cyd-destunol yn ceisio nodi ac 
ymateb i niwed a cham-drin a berir i bobl 
ifanc y tu allan i’w cartref naill ai gan 

oedolion neu bobl ifanc eraill.  

Pam mae'n bwysig ... 
Mae dulliau traddodiadol o ddiogelu 

 plant/pobl ifanc rhag niwed wedi 

canolbwyntio ar y risg o drais a cham-drin o'r 

tu mewn i'r cartref, ac nid ydynt bob amser 

yn rhoi sylw i'r amser y mae plant/pobl ifanc 

yn ei dreulio y tu allan i'r cartref. 

 

Pam mae'n bwysig ... 
Wrth i blant symud o blentyndod cynnar ac i 
lencyndod, maent yn treulio mwy o amser yn 
cymdeithasu'n annibynnol ar eu teuluoedd. 
Mae natur perthnasoedd pobl ifanc y maent 
yn eu ffurfio yn y lleoliadau hyn yn llywio'r 
graddau y maent yn dod ar draws 
gwarchodaeth neu gamdriniaeth. 

Perthynas cyfoedion  
Mae perthynas cyfoedion yn gynyddol 
ddylanwadol yn ystod y glasoed. Os yw 
person ifanc yn ffurfio cyfeillgarwch mewn 
cyd-destunau a nodweddir gan drais a/neu 
agweddau niweidiol, bydd y cydberthnasau 
hyn yn wrthgymdeithasol ac yn anniogel 

 

Beth yw’r risgiau… 
Mae amrywiaeth eang o risgiau posibl lle 
mae'r prif achos o niwed y tu allan i'r teulu. 
Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysol ond 
mae'n cynnwys: cymheiriaid ar gam-drin 
cymheiriaid; camfanteisio a cham-drin ar-lein; 
cyfnodau coll; cyfranogiad gangiau; 
radicaleiddio masnachu a chaethwasiaeth 
fodern. 
 

Beth ddylen ni ei wneud ... 
Nod y dull Diogelu Cyd-destunol yw 
amharu ar gyd-destunau all-deuluol a 
niweidiol yn hytrach na symud pobl ifanc 
oddi wrthyn nhw. Mae'r dull yn ceisio nodi'r 
ffyrdd y gall gweithwyr proffesiynol, oedolion 
a phobl ifanc newid yr amodau cymdeithasol 
mewn amgylcheddau lle mae cam-drin wedi 
digwydd. 

 

Beth ddylen ni ei wneud ... 
Nodi'r ffyrdd y gall pobl ifanc 
newid yr amodau cymdeithasol lle mae cam-
drin wedi digwydd, ac annog hunan-
gyfrifoldeb am wneud y newidiadau hyn. 
Ymgysylltu ag unigolion a sectorau sy'n 
dylanwadu ar gyd-destunau cymdeithasol, 
h.y. siopwyr, plismona lleol, arweinwyr 
cymunedol, i wneud amgylcheddau'n fwy 
diogel. 
 

I gael rhagor o wybodaeth ac adnoddau ewch i'r wefan diogelu cyd-destunol: 
www.contextualsafeguarding.org.uk  

http://www.contextualsafeguarding.org.uk/

