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Datganiad ar Egwyddorion Diogelu a wnaed ar y 

cyd ar gyfer Eglwys Loegr a’r Eglwys Fethodistaidd

Rhagair

Mae pob bod dynol yn meddu ar werth ac urddas sy’n deillio’n uniongyrchol o waith Duw yn ein creu, yn 
wryw a benyw, ar ei lun a’i ddelw ei hun. Mae Cristnogion yn gweld y potensial hwn yn cael ei gyflawni 
wrth i Dduw ein hail-greu yng Nghrist. Ymhlith pethau eraill mae hyn yn golygu fod arnom ddyletswydd i 
werthfawrogi pob unigolyn gan fod delw Duw ar bawb a rhaid gwarchod pawb rhag niwed.

Egwyddorion

Rydym wedi ymrwymo:
 i ofalu am bob plentyn, pob unigolyn ifanc a phob oedolyn, eu meithrin a chynnal gweinidogaeth 

fugeiliol lawn parch gyda hwy.
 i ddiogelu ac amddiffyn pob plentyn, pob unigolyn ifanc a phob oedolyn pan fyddant yn agored i 

niwed.
 i sefydlu cymunedau diogel, gofalgar sydd yn darparu amgylchedd cariadus lle ceir gwyliadwriaeth 

ddeallus gan wybod am beryglon cam-drin.

Byddwn yn dethol a hyfforddi’n ofalus bawb sydd yn cael unrhyw gyfrifoldeb o fewn yr Eglwys, yn 
unol ag egwyddorion recriwtio diogelach, gan gynnwys defnyddio datgeliadau cofnodion troseddol a 
chofrestru gyda’r cynlluniau fetio a gwahardd perthnasol1.

Byddwn yn ymateb yn ddi-oed i bob cwyn a wneir sydd yn awgrymu y gall oedolyn, plentyn neu unigolyn 
ifanc fod wedi cael niwed, gan gydweithio â’r heddlu a’r awdurdod lleol mewn unrhyw ymchwiliad.

Byddwn yn ceisio cynnig gofal bugeiliol goleuedig i unrhyw un sydd wedi dioddef camdriniaeth, gan 
ddatblygu gweinidogaeth briodol gyda hwy.

Byddwn yn ceisio herio unrhyw gamddefnydd o bŵer, yn enwedig gan unrhyw un sydd mewn safle 
ymddiriedaeth.

Byddwn yn ceisio cynnig gofal a chymorth bugeiliol, gan gynnwys goruchwyliaeth, ac atgyfeiriad at 
awdurdodau priodol, ar gyfer unrhyw aelod o’n cymuned eglwysig y gwyddys iddo droseddu yn erbyn 
plentyn, unigolyn ifanc neu oedolyn agored i niwed.

Yn yr holl egwyddorion hyn byddwn yn dilyn y statud, y canllawiau a’r arferion da cydnabyddedig.

1  Neu aelodaeth o’r cynllun Diogelu Carfanau Agored i Niwed yn yr Alban
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1.1 Golwg ddiwinyddol ar bethau
Mae pob bod dynol yn meddu ar werth ac 
urddas sy’n deillio’n uniongyrchol o waith 
Duw yn ein creu, yn wryw a benyw, ar ei 
lun a’i ddelw ei hun. Mae Cristnogion yn 
gweld y potensial hwn yn cael ei gyflawni 
wrth i Dduw ein hail-greu yng Nghrist. 
Ymhlith pethau eraill mae hyn yn golygu 
fod arnom ddyletswydd i werthfawrogi pob 
unigolyn gan fod delw Duw ar bawb a rhaid 
gwarchod pawb rhag niwed. Roedd Crist 
yn gweld plant yn arddangos perthynas 
lawn â Duw. Fe roddodd statws, amser a 
pharch i blant.

Mae pob unigolyn yr un mor werthfawr 
i Dduw. Mae ar bawb angen y sicrwydd 
a ddaw i ni pan fydd y ffaith hon yn cael 
ei pharchu. Bydd unigolion sy’n dioddef 
camdriniaeth yn aml yn teimlo eu bod wedi 
colli eu hunaniaeth a’u gwerth; byddant yn 
aml yn teimlo cywilydd a ffug euogrwydd. 
Dylai’r Eglwys fod yn fan lle gall dynion a 
merched, plant a phobl ifanc, y rhai sydd 
wedi’u brifo a’u niweidio, ganfod iachâd 
a chyfanrwydd. Ein galwad ni yw bod yn 
gyfrwng iachâd ac adferiad, yn y fath fodd 
fel y galluogir pawb sydd wedi dioddef 
camdriniaeth i fyw bywyd gydag urddas 
mewn amgylchedd mor ddiogel ag y bo 
modd. Mae’n golygu llefaru tangnefedd. 
Mae’n cyfleu ‘shalom’, sef cyfiawnder, 
iachâd a thangnefedd i’r unigolyn cyfan ac 
ar yr un pryd i’r gymuned.

Mae Duw yn bresennol ac ar waith yn 
y byd mewn llawer o ffyrdd. Pan fydd yr 
Eglwys yn derbyn nerth yr Ysbryd Glân, 
mae cymeriad rhyfeddol Duw i’w weld 
yno. Gelwir ar yr Eglwys i dystiolaethu 
i’r gwirionedd hwnnw. Fel Cristnogion 
unigol ac fel rhan o’r Eglwys, fe’n gelwir 
i adlewyrchu cymeriad Duw. Fe’n gelwir 
i groesawu a gofalu am y rhai a gafodd 
eu gormesu, eu hymyleiddio a’u trin yn 

anghyfiawn. Mae arferion da ym maes 
diogelu yn golygu datblygu ffyrdd diogelach 
o fynegi gofal am bawb. Mae’n greiddiol i 
gariad a chroeso Duw i’w holl bobl.

Rhan o roi cariad ar waith yw cyfiawnder. 
Mae’n rhaid i’r Eglwys sicrhau cydbwysedd 
rhwng cyfiawnder a chydymdeimlad. 
Weithiau ni ddangoswyd cydymdeimlad 
tuag at bobl a ddioddefodd gamdriniaeth 
yn blant. Efallai nad oedd neb yn eu credu 
a byddent yn torri eu calon ac yn cael eu 
niweidio ymhellach. Tuedda pobl eraill i 
ochri gyda’r sawl yr honnir iddo gyflawni’r 
drosedd. Mae hyn yn digwydd ym mhob 
rhan o gymdeithas, ond mae’n brifo mwy 
fyth pan fydd yn digwydd yn yr Eglwys. Pan 
fydd hyn yn digwydd, mae llawer yn teimlo’r 
anghyfiawnder i’r byw. Os gofynnwn, “Beth 
y mae Duw yn ei geisio gennym?” yna mae 
gwneud beth sy’n iawn yn rhan o’r ateb 
yn ogystal â charu ffyddlondeb a rhodio’n 
ostyngedig gyda Duw (Micha 6:8).

Cred llawer o bobl a ddioddefodd 
gamdriniaeth yn blant fod mwy o bwys yn 
cael ei roi ar ddangos trugaredd tuag at y 
rhai a bechodd nag ar sicrhau cyfiawnder i’r 
dioddefwyr. Mae’r ddau beth yn hollbwysig. 
Wrth greu’r ddynoliaeth, gwnaeth Duw ni i 
gyd-fyw gyda’n gilydd mewn cymdeithas. 
Pan fydd un yn dioddef, rydym i gyd yn 
dioddef. Fe’n tlodir ni i gyd gan bob achos 
o gam-drin, plant neu oedolion, fel gan 
bob pechod. Pan gawn ras i ddangos 
cyfiawnder i’r rhai sy’n dioddef, rydym 
hefyd yn cael ein trawsffurfio trwy ras. 
Rydym yn well pobl ac mae ein heglwysi yn 
fannau diogelach i bawb.

Yn yr un modd, gall troseddwyr hefyd gael 
sicrwydd eu bod yn werthfawr yng ngolwg 
Duw a chael iachâd a bod yn gyflawn. Mae 
achubiaeth a’r posibilrwydd o faddeuant 
yn ganolog iawn i’r Efengyl a chan hynny 

1 Cyflwyniad
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mae’r Eglwys wedi’i chymhwyso’n dda i 
helpu gydag ailsefydlu troseddwyr. Ar yr 
un pryd mae hefyd yn cael ei herio gan y 
cwestiynau y mae eu presenoldeb yn eu 
codi ar ein cyfer ni. Mae’r Eglwys hefyd 
yn rhan o gymdeithas lle bydd llawer yn 
cydgynllwynio â phobl sydd yn cyflawni 
trais mewn teuluoedd, yn cam-drin yn 
emosiynol neu’n cynnal tabŵ o ryw fath 
ynglŷn â chamdriniaeth rywiol. Weithiau 
mae aelodau’r Eglwys wedi mynnu bod 
y rhai a ddioddefodd gamdriniaeth yn 
maddau, ond fe’n gelwir i geisio cyfiawnder 
a gras ac adeiladu cymunedau diogelach 
mewn eglwysi, dan amgylchiadau anodd 
yn aml. Mae angen inni ddeall hefyd mai 
prosesau sy’n para gydol oes yw maddau a 
derbyn maddeuant.

Gall ein cynulleidfaoedd fod yn noddfa 
i’r rhai sydd wedi cyflawni camdriniaeth 
ond sy’n ceisio cymorth i fyw yn awr heb 
wneud peth o’r fath. Mae’n rhaid inni fod 
yn ymwybodol hefyd y gall rhai pobl sydd 
yn cam-drin weld aelodaeth eglwysig 
fel cyfle i fod yn agos at blant neu rieni 
agored i niwed er mwyn parhau gyda’u 
patrwm o ymddygiad camdriniol. Boed 
y rhai sydd wedi cam-drin yn edifar neu 
beidio, fe wyddys o brofiad fod bob amser 
angen cymorth arnynt er mwyn iddynt allu 
cymryd cyfrifoldeb dros eu gweithredoedd 
eu hunain a rhoi’r gorau i’w hymddygiad 
camdriniol. Mae’r rhai sy’n agored i niwed 
angen eu hamddiffyn rhagddynt hefyd, wrth 
reswm. Bydd y sawl sydd yn wirioneddol 
edifar yn derbyn bod angen trefniadau 
gofalus, gan gynnwys rhai cyfyngiadau, er 
mwyn iddynt ddychwelyd i gymdeithas yr 
Eglwys. Mae hyn yn unol â dealltwriaeth 
realistig yr Eglwys am bechod a’i effeithiau, 
a chyfrifoldeb yr Eglwys i garu holl bobl 
Duw.

Pan ddarllenwn yr Efengylau fe gofiwn 
fod Iesu yn ddynol ac agored i niwed trwy 
gydol ei oes. Rhoddodd heibio bopeth 
ac eithrio nerth ei gariad. Rhoddodd 
heibio bob cyfoeth, diogelwch a statws. 
Gwrandawai a gweinai ar y rhai oedd heb 
rym, y rhai agored i niwed. Galwodd yn 

ddisgyblion rai ffaeledig a gwan a rhaid 
oedd iddynt sylweddoli eu cyfyngiadau a 
chael nerth trwy ras Duw i gyd-fyw. Mae’r 
sawl sy’n ostyngedig ac agored i niwed yn 
aml yn meddu ar y ddawn i weinidogaethu 
gyda’r rhai mwyaf anghenus, gan gynnwys 
plant ac oedolion sydd wedi dioddef. Gan 
hynny, mae’r Eglwys yn wynebu’r her o 
weinidogaethu, gwasanaethu ac arwain 
mewn ffyrdd sydd yn helpu pobl i ddeall y 
terfynau a’r cyfyngiadau sydd arnynt, gan 
ddibynnu ar Dduw a’n brodyr a’n chwiorydd 
yng Nghrist. Trwy hyn fe ddatblygir 
gweinidogaethau llawn cydymdeimlad, gan 
gydweithio a galluogi a chan werthfawrogi 
pwysigrwydd gwrando’n ofalus ar bawb.

Mae cam-drin plant yn bla sy’n effeithio ar 
unigolion, ein Heglwys a’n cymdeithas ac 
mae’n rhaid inni ddweud hynny’n blaen, 
gan wneud popeth allwn ni i’w atal. Dylem 
feithrin plant mewn modd mor gyflawn â 
phosibl yn enw Crist.

Gan hynny, bydd agwedd Gristnogol at 
ddiogelu plant yn disgwyl i unigolion a 
chymunedau:

 greu amgylchedd diogel ar gyfer plant a’r 
rhai sy’n gofalu amdanynt

 delio yn syth ag unrhyw gwynion a wneir
 gofalu am y rhai a gafodd eu cam-drin yn 

y gorffennol
 gweinidogaethu’n briodol i’r rhai sydd 

wedi cam-drin pobl eraill
 darparu cyfleoedd ar gyfer iachâd a 

ffyniant.

Newyddion da am gariad a chroeso i’r 
tlawd a’r gwrthodedig yw cenhadaeth Duw. 
Mae’n rhaid i’r Eglwys gymryd o ddifrif 
dueddfryd drygionus pobl ond hefyd yr 
adnoddau a gawn gan Dduw sef daioni, 
tangnefedd, iachâd a chyfiawnder, sef yn 
wir cariad a bywyd Duw ei hun.

1.2 Y Cyd-destun Cymdeithasol
Mae’r wasg a’r cyfryngau yn aml yn 
gwneud môr a mynydd o hanesion 
am gam-drin plant ac yn rhoi darlun 
camarweiniol. Lles plant a sut i’w 
hamddiffyn yw hanfod diogelu. Mae’r 
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Eglwys gyfan yn rhan o hyn, trwy ddatblygu 
a chefnogi arferion da ac ymateb yn 
briodol pan wneir niwed i unrhyw un. Yn y 
blynyddoedd diwethaf, mae’r llywodraeth 
ganolog, awdurdodau lleol, ysgolion a’r 
sector statudol yn gyffredinol, wedi ceisio 
mynd i’r afael â diogelu gan ofalu am holl 
fywyd y plentyn, byth oddi ar Mae Pob 
Plentyn yn Bwysig a Deddf Plant 2004. Mae 
Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Plant, 
sydd yn rhoi sylw i waith rhyngasiantaeth 
ac amlasiantaeth i ofalu am les plant a’u 
diogelu, wedi cael ei adolygu ddwywaith 
ers 2003 (pan gyhoeddwyd yr argraffiad 
diwethaf o Diogelu Plant yn yr Eglwys 
Fethodistaidd).

Mae adroddiad Ymchwiliad Bichard 
a’r gwaith ar gyfer Deddf Diogelu 
Grwpiau Hyglwyf 2006 wedi rhoi ar 
waith egwyddorion recriwtio diogelach 
yn y sectorau gwirfoddol fel yn y sector 
statudol. Yn dilyn hyn cafwyd canllawiau 
ar recriwtio mwy diogel mewn ysgolion 
(2007) a ‘Recruiting Safely’ gan y Cyngor 
Datblygu Gweithlu Plant (2009) ar gyfer y 
sector gwirfoddol. Yn yr Alban cafwyd hefyd 
Ddeddf Amddiffyn Grwpiau Agored i Niwed.

At hynny, fe benodwyd Byrddau Lleol 
Diogelu Plant (yng Nghymru a Lloegr) 
a Swyddogion Dynodedig Awdurdodau 
Lleol (yn Lloegr) ac mae dyletswydd ar y 
rhain i sicrhau bod grwpiau ffydd yn cael 
eu hyfforddi ym maes diogelu a hefyd 
yn cael eu cynrychioli. Mae Comisiynwyr 
Plant hefyd wedi’u penodi yng ngwahanol 
wledydd y DU.

Bu’r blynyddoedd diwethaf yn llawn newid, 
felly, wrth i’r gofynion statudol gael eu rhoi 
ar waith. Cafodd y gweithdrefnau eu tynhau 
ar gyfer y gweithlu sy’n gweithio gyda 
phlant ym mhob sector.

Weithiau bydd pwyslais gormodol mewn 
cymdeithas ar gam-drin rhywiol, pan 
fo cam-drin corfforol ac emosiynol ac 
esgeulustod, a thrais yn y cartref weithiau, 
yn fwy cyffredin. Mae’r holl fathau o gam-
drin yn fwy tebygol o ddigwydd mewn 

teuluoedd neu o gael eu cyflawni gan 
berthnasau a chyfeillion y tu allan i’r teulu. 
Mae hyn yn her i’r Eglwys ac i gymdeithas 
oherwydd mae angen mynd i’r afael â’r 
dasg o ddiogelu pob plentyn a phob 
unigolyn ifanc.

1.3 Y Cyd-destun Ecwmenaidd
Mae cynnydd cyson o ran cytundeb a 
chydweithrediad ecwmenaidd ar Ddiogelu, 
yn enwedig rhwng yr Eglwys Fethodistaidd 
ac Eglwys Loegr, fel rhan o gyflawni’r 
Cyfamod. Rydym yn parhau i fod yn 
rhan o Asiantaeth yr Eglwysi ar gyfer 
Diogelu a’r Fforwm Cristnogol ar gyfer 
Diogelu ac mae hyn o fudd mawr wrth 
wrth greu a chynnal perthnasau â’r holl 
eglwysi, yn enwedig Undeb Bedyddwyr 
Prydain a’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig, 
Cymdeithas y Cyfeillion, yr Eglwys 
Gatholig yng Nghymru a Lloegr (CSAS2), 
Byddin yr Iachawdwriaeth, Eglwys yr 
Alban, Cynulliadau Duw a Gwasanaeth 
Ymgynghorol yr Eglwysi ar Amddiffyn Plant.  

Trwy’r cyrff hyn hefyd gallwn gyfranogi’n 
well mewn trafodaethau ag adrannau’r 
llywodraeth ac asiantaethau eraill.

Rydym wedi dysgu gan ein gilydd ac yn 
enwedig gan y rhai y mae eu harferion a’u 
gweithdrefnau wedi cael eu craffu’n fanwl. 
Ystyrir bod yr ymagweddau allweddol 
isod3 yn hollbwysig er mwyn gosod sail i’n 
harferion o ran diogelu:

 lles y plentyn sy’n dod gyntaf
 atal sy’n hanfodol
 bod yn dryloyw
 atebolrwydd
 partneriaeth ag awdurdodau statudol
 defnyddio cyngor arbenigol, annibynnol
 rheoli risg yn weithredol
 dull ‘Un Eglwys’
 diwylliant o wyliadwriaeth ddeallus

Mewn Prosiect Ecwmenaidd Lleol, dylai 
corff llywodraethu pob eglwys sy’n rhan o’r 

2  Gwasanaeth Ymgynghorol yr Eglwys Gatholig ar Ddiogelu
3  Addaswyd o egwyddorion Nolan – Comisiwn Nolan 

2001 http://www.cumberlegecommission.org.uk/, fel y’u 
cyflwynwyd gan Eileen Shearer yng Nghynhadledd y 
Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Trin Camdrinwyr (NOTA) 
2006.
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prosiect benderfynu pa bolisi diogelu sydd 
i’w ddilyn gan y Prosiect cyfan.

1.4 Disgrifiad a diffiniadau
Diffinnir plentyn fel unrhyw un nad yw eto 
wedi cael ei ben-blwydd yn 18 oed. Gan 
hynny, mae ‘plant’ yn golygu ‘plant a phobl 
ifanc’ trwy’r holl ddogfen hon.

Mae Working Together to Safeguard 
Children 2010 yn nodi:

Nid yw’r ffaith fod plentyn wedi cael 
ei ben-blwydd yn 16 oed, yn byw’n 
annibynnol neu mewn Addysg Bellach, 
neu’n aelod o’r lluoedd arfog, neu mewn 
ysbyty, carchar neu sefydliad troseddwyr 
ifanc yn newid ei statws na’i hawl i gael 
gwasanaethau neu i gael ei amddiffyn o 
dan Ddeddf Plant 1989.

At ddibenion y canllawiau hyn, diffinnir 
diogelu a hyrwyddo lles plant fel:

 amddiffyn plant rhag camdriniaeth ac 
esgeulustod

 atal nam i iechyd neu ddatblygiad plant
 sicrhau bod plant yn tyfu i fyny mewn 

amgylchiadau sy’n gyson â darparu gofal 
diogel ac effeithiol

 ymgymryd â’r swyddogaeth honno 
yn y fath fodd fel y galluogir y plant 
hynny i gael y cyfle gorau posibl mewn 
bywyd a dechrau byw fel oedolion yn 
llwyddiannus.

Mae amddiffyn plant yn rhan o drefniadau 
diogelu a hyrwyddo lles. Mae hyn yn 
cyfeirio at y gwaith sy’n cael ei gyflawni i 
amddiffyn plant penodol sy’n dioddef neu 
mewn perygl o ddioddef niwed sylweddol o 
ganlyniad i gam-drin neu esgeulustod.

Mae’n rhaid amddiffyn plant yn effeithiol 
fel rhan o’r gwaith ehangach o ddiogelu a 
hyrwyddo lles plant. Fodd bynnag, dylai pob 
asiantaeth a phob unigolyn geisio mynd 
ati yn rhagweithiol i ddiogelu a hyrwyddo 
lles plant fel y bydd yr angen i weithredu er 
mwyn amddiffyn plant rhag niwed yn cael ei 
leihau.

Plant mewn angen
O dan adran 17, Deddf Plant 1989, mae 
plant ‘mewn angen’ os ydynt yn agored 
i niwed i’r fath raddau fel eu bod yn 
annhebygol o gyrraedd neu gynnal safon 
foddhaol o ran iechyd neu ddatblygiad, 
neu os bydd eu hiechyd a’u datblygiad yn 
cael eu hamharu’n sylweddol oni ddarperir 
gwasanaethau ar eu cyfer (adran 17(10), 
Deddf Plant 1989), ac mae’n cynnwys hefyd 
y rhai sydd yn anabl. Y ffactorau allweddol 
sydd i’w hystyried wrth benderfynu a 
yw plentyn mewn angen ai peidio o dan 
Ddeddf Plant 1989 yw:

 beth fydd yn digwydd i iechyd neu 
ddatblygiad plentyn oni ddarperir 
gwasanaethau; ac

 effeithiau tebygol y gwasanaethau ar 
safon iechyd a datblygiad y plentyn.

Niwed a niwed sylweddol
Mae niwed yn golygu cam-drin neu amharu 
ar iechyd neu ddatblygiad, gan gynnwys, er 
enghraifft, nam a ddioddefwyd yn sgil gweld 
neu glywed rhywun arall yn cael ei gam-
drin.

Fe gyflwynodd Deddf Plant 1989 gysyniad 
niwed sylweddol fel y trothwy sy’n 
cyfiawnhau ymyriad gorfodol i fywyd teuluol 
er lles gorau plant, gan osod dyletswydd 
ar awdurdodau lleol i wneud ymholiadau 
er mwyn penderfynu a ddylent weithredu i 
ddiogelu neu hyrwyddo lles plentyn sydd yn 
dioddef, neu’n debygol o ddioddef, niwed 
sylweddol. Dyma’r trothwy a ddefnyddir gan 
y llysoedd i benderfynu ai ymyriad gorfodol 
i fywyd teuluol fyddai orau, efallai er lles y 
plentyn.

Nid oes diffiniad manwl yn cael ei roi o 
niwed sylweddol. Gall gael ei achosi gan 
un digwyddiad trawmatig neu amryw o 
ddigwyddiadau llai dros gyfnod o amser. 
Mae unrhyw bryder ynglŷn â niwed 
sylweddol yn golygu bod yn rhaid wrth 
ymchwiliad ac asesiad gofalus.

Mae sawl gwahanol orchymyn y gall 
awdurdod lleol wneud cais amdanynt ac 
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mae rhai o’r gorchmynion hyn yn rhoi 
iddynt gyfran o’r cyfrifoldeb rhiant dros y 
plentyn. Y mwyaf pellgyrhaeddol o’r rhain 
yw Gorchymyn Gofal, sydd yn trosglwyddo’r 
plentyn i ofal yr awdurdod lleol. Gall y llys 
hefyd wneud gorchmynion cyfraith breifat 
os oes anghydfod rhwng rhieni ynglŷn â 
gofal plentyn, neu lle bo angen i’r plentyn 
fyw gyda theulu estynedig neu ffrindiau 
o dan warchodaeth y llys teulu, ond nad 

oes angen gwarchodaeth ychwanegol 
gorchymyn gofal arno.

Mae cyfrifoldeb ar bob Awdurdod Lleol i roi 
gwasanaethau i blant. Mae’r derminoleg 
yn amrywio o le i le. Mae’r ddogfen hon 
yn defnyddio’r term ‘Gwasanaethau 
Plant’ wrth gyfeirio at yr adran hon yn yr 
awdurdod lleol.
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Diben y ddogfen hon yw nodi’r polisïau, y 
gweithdrefnau a’r canllawiau. Mae pob gweithdrefn 
a nodir yn y ddogfen hon yn ofynnol naill ai i 
gydymffurfio â’r gyfraith neu o ganlyniad i bolisi’r 
Eglwys Fethodistaidd ac felly mae’n rhaid eu dilyn. 
Os bydd amgylchiadau arbennig yn golygu bod 
rhesymau eithriadol sy’n cyfiawnhau amrywiad, yna 
mae’n rhaid ymgynghori â Chyd-drefnydd Diogelu’r 
Dalaith ac mae’n rhaid cofnodi unrhyw amrywiad.

 Trafod yr egwyddorion
Mae’r datganiad o egwyddorion ar 
ddechrau’r ddogfen hon yn ddatganiad 
cyffredin ar gyfer ein set o ddogfennau 
ar ddiogelu plant a hefyd oedolion sy’n 
agored i niwed. Mae gweddill y ddogfen 
hon yn ystyried y goblygiadau ar gyfer 
plant a phobl ifanc yn bennaf. Bydd dogfen 
arall, Diogelu Oedolion,4 yn ymdrin ag 
oedolion. Rhoddir sylw i bolisïau recriwtio 
diogelach ac arferion da mewn llyfryn arall, 
Recriwtio’n Ddiogel.5

Mae’r atodiadau ym mhob un o’r tri llyfryn 
yn cynnwys peth deunydd cyffredin ac 
maent hefyd ar gael ar-lein.

Rydym wedi ymrwymo:
 i ofalu am bob plentyn, pob unigolyn 

ifanc a phob oedolyn, eu meithrin a 
chynnal gweinidogaeth fugeiliol lawn 
parch gyda hwy.

 i ddiogelu ac amddiffyn pob plentyn, 
pob unigolyn ifanc a phob oedolyn 
pan fyddant yn agored i niwed.

 i sefydlu cymunedau diogel, gofalgar 
sydd yn darparu amgylchedd cariadus 
lle ceir diwylliant o wyliadwriaeth 
ddeallus gan wybod am beryglon cam-
drin.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn 
gyfrifoldeb ar bawb, nid yn unig rhieni neu’r 
rhai y mae hyn yn rhan o’u cyfrifoldebau 

4  Y Gynhadledd Fethodistaidd 2010.
5  Y Gynhadledd Fethodistaidd 2010.

ffurfiol. Mae’r term ‘diogelu’ yn cynnwys 
recriwtio’n fwy diogel, arferion mwy 
diogel, ymateb i bryderon, gweithio gydag 
asiantaethau sy’n bartneriaid i ni, delio â 
honiadau yn erbyn y rhai sydd yn gyfrifol 
am blant a materion eraill a all fod yn 
berthnasol. Defnyddir y term ‘amddiffyn 
plant’ ar gyfer ymateb i bryderon lle bo’n 
ymddangos y gall fod plentyn fod wedi cael 
niwed.

Er mor hanfodol yw gweithdrefnau a 
phrosesau ffurfiol, ni fydd y rhain ar eu 
pennau’n hunain yn amddiffyn plant. Mae 
angen i’r gymuned, sef pawb sy’n rhan o’r 
gymuned, fod yn ymwybodol o’r peryglon 
ac yn barod i roi gwybod am bryderon a 
gweithredu os bydd angen.

Lles y plentyn yw’r brif ystyriaeth mewn 
materion cyfraith breifat a chyhoeddus 
a ddaw gerbron y llysoedd teulu. Mae’r 
Eglwys yn ymestyn hyn i gynnwys pob 
mater sy’n ymwneud â gofal a lles plant, 
gan gadw mewn cof y gall gwrthdrawiad 
buddiannau ddigwydd o bryd i’w gilydd 
rhwng lles plant a lles oedolion. Lle bo 
hynny’n digwydd, lles plant fydd yn cael 
blaenoriaeth.

Byddwn yn dethol a hyfforddi’n ofalus 
bawb sydd yn cael unrhyw gyfrifoldeb o 
fewn yr Eglwys, yn unol ag egwyddorion 
recriwtio diogelach, gan gynnwys 
defnyddio datgeliadau cofnodion 
troseddol a chofrestru gyda’r cynlluniau 
fetio a gwahardd perthnasol6.

Mae egwyddorion ar gyfer recriwitio’n fwy 
diogel yn yr Eglwys Fethodistaidd wedi’u 
gosod allan yn fanwl yn ein llyfryn arall, 
‘Recriwtio’n Ddiogel’. Mae addasrwydd 
ymgeisydd neu wirfoddolwr a enwebwyd i 
weithio gyda phlant yn dibynnu nid yn unig 

6  Pan fyddant wedi’u rhoi ar waith.

2 Polisi Diogelu’r Eglwys Fethodistaidd
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ar wiriadau fetio a datgeliadau cofnodion 
troseddol. Gall rhywun sy’n ‘glir’ fod yn 
anaddas serch hynny ac fe gymhwysir 
egwyddorion eraill, diogelach ar gyfer 
recriwtio.

Byddwn yn ymateb yn ddi-oed i bob 
cwyn a wneir sydd yn awgrymu y gall 
oedolyn, plentyn neu unigolyn ifanc 
fod wedi cael niwed, gan gydweithio â’r 
heddlu a’r awdurdod lleol mewn unrhyw 
ymchwiliad.

Mae’r eglwys yn derbyn ei bod, trwy ei 
gweithwyr, yn gyfrifol am blant y mae 
eu rhieni yn eu hymddiried i’w gofal yn 
adeilad yr eglwys, mewn safleoedd sy’n 
eiddo i’r eglwys ac mewn safleoedd eraill a 
ddefnyddir, ac yn ystod gweithgareddau’r 
eglwys, gan gynnwys teithio rhwng 
gwahanol fannau pan fydd yr eglwys 
wedi trefnu hynny. Nid yw’n gyfrifol am 
drefniadau preifat a wneir gan rieni.

Defnyddir y term ‘swyddog eglwysig’ i olygu 
unrhyw un a benodir gan yr eglwys i swydd 
neu swyddogaeth, boed yn ordeiniedig 
neu’n lleyg, yn gyflogedig neu’n ddi-dâl.

Gall y term ‘cwyn’ gynnwys honiad, 
datgeliad neu ddatganiad; rhywbeth a 
welwyd neu rywbeth a glywyd. Nid oes 
yn rhaid i’r gŵyn fod wedi’i gwneud yn 
ysgrifenedig, ond unwaith y bydd wedi’i 
derbyn mae angen ei chofnodi a gweithredu 
arni. Bydd hyn yn cynnwys atgyfeirio 
at yr heddlu neu Wasanaethau Plant yr 
Awdurdod Lleol lle bo angen.

Byddwn yn ceisio cynnig gofal bugeiliol 
goleuedig i unrhyw un sydd wedi 
dioddef camdriniaeth, gan ddatblygu 
gweinidogaeth briodol gyda hwy.

Nid yw’r eglwys yn ymchwilio i honiadau o 
gam-drin neu esgeuluso plant ei hun ond 
bydd yn eu hatgyfeirio i sylw’r asiantaethau 
statudol priodol. Efallai y bydd angen i’r 
eglwys wneud ymholiadau cychwynnol 
er mwyn gwybod pa mor fanwl gywir yw’r 
wybodaeth a drosglwyddir i’r corff statudol.

Os daw plentyn i sylw am iddo ddioddef 
camdriniaeth yn y gorffennol, bydd 
gweithwyr eglwysig yn hysbysu’r 
awdurdodau priodol er mwyn sicrhau bod 
cofnod yn cael ei gadw o’r mater.

Cynigir cymorth i oedolion sydd wedi 
goroesi camdriniaeth yn blant ac fe anogir 
y bobl hyn hefyd i wneud datganiad i’r 
heddlu oni wnaethant hynny o’r blaen. 
Gwnaed gwaith ar gyfer cynnig canllawiau 
ar sut i ofalu am y rhai sydd wedi goroesi a 
gweithio gyda hwy.7 

Byddwn yn ceisio herio unrhyw 
gamddefnydd o bŵer, yn enwedig 
gan unrhyw un sydd mewn safle 
ymddiriedaeth.

Rydym yn ymwybodol y gall rhai pobl sydd 
mewn safle ymddiriedaeth, yn yr eglwys 
fel mewn mannau eraill, gael eu temtio 
i gamddefnyddio eu pŵer ac ymelwa ar 
draul eraill neu eu niweidio. Rydym yn 
ceisio gweithredu er mwyn delio ag unrhyw 
gamdriniaeth.

Bydd honiadau o gam-drin neu 
gamymddwyn mewn perthynas â phlant 
gan swyddogion eglwysig yn cael eu 
cyfeirio i sylw Swyddog Dynodedig yr 
Awdurdod Lleol yn Lloegr neu’r sawl sy’n 
cyfateb yng Nghymru a’r Alban8 a dylid dilyn 
y cyngor a geir gan y swyddog hwnnw er 
mwyn ymchwilio i’r honiadau. 

Byddwn yn ceisio cynnig gofal a 
chymorth bugeiliol, gan gynnwys 
goruchwyliaeth, ac atgyfeiriad at 
awdurdodau priodol, ar gyfer unrhyw 
aelod o’n cymuned eglwysig y gwyddys 
iddo droseddu yn erbyn plentyn, 
unigolyn ifanc neu oedolyn agored i 
niwed.

7  Tracing Rainbows through the Rain, y Gynhadledd 
Fethodistaidd 2006.

8  Nid oes swyddogaeth gyfatebol, ond dylid cysylltu â 
Gweithwyr Cymdeithasol ar ddyletswydd neu Reolwr 
Amddiffyn Plant yn yr Alban.
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Os daw aelod o’r gymuned eglwysig 
i’n sylw oherwydd iddo gael euogfarn, 
rhybuddiad (caution), cerydd neu rybudd 
(warning) yn sgil troseddau yn erbyn plant, 
neu ei wahardd rhag gweithio gyda phlant, 
neu os ystyrir ei fod yn achosi perygl i 
blant, byddwn yn ceisio llunio contract 
ysgrifenedig neu ‘Gyfamod Gofal’, lle bo 
hynny’n ddiogel, gyda dulliau diogelu, 
yn unol â’r hyn a eglurir yn fanwl yn nes 
ymlaen (Gweler Adran 9.2). Os torrir y 
cytundeb hwn neu os bydd pryderon 
eraill, gall hyn arwain at atgyfeirio i sylw’r 
awdurdodau priodol.

Yn yr holl egwyddorion hyn byddwn yn 
dilyn y statud, y canllawiau a’r arferion 
da cydnabyddedig.

Mae’r Eglwys yn ceisio gweinidogaethu 
i’r rhai a gafodd eu cam-drin a hefyd i’r 
rhai sydd wedi cyflawni camdriniaeth yn 
y gorffennol. Yn anochel, bydd tensiynau 
rhwng y ddau ymrwymiad, a hynny’n 
amlygu’r angen am bolisi, gweithdrefn ac 
arferion da cynhwysfawr. Mae’r Eglwys yn 
ceisio mynd y tu hwnt i isafswm gofynion 
y statud wrth ddiogelu, gan feithrin a 
hyrwyddo’r arferion gorau fel rhan o’i gwaith 
a’i thystiolaeth i deyrnas Dduw.

Bydd hyn yn golygu, yn arbennig, bod 
angen bod yn agored ymhlith y rhai sydd 
ag angen cyfreithlon i wybod, sicrhau 
cyfrinachedd ar gyfer y rhai nad ydynt yn 
cael eu heffeithio’n uniongyrchol, a rhannu 
gwybodaeth gyda’r awdurdodau statudol.
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Mae cam-drin plant yn digwydd mewn llawer 
o wahanol ffyrdd. Mae pedwar categori o 
gamdriniaeth yn cael eu disgrifio yn Working 
Together 2010, sef corfforol, emosiynol, rhywiol 
ac esgeulustod. Trafodir sut y dylid ymateb i 
gamdriniaeth yn Adran 6 isod. Mae’n bwysig peidio 
ag ymchwilio ond yn hytrach ceisio cyngor.

Gall rhywun gam-drin neu esgeuluso plentyn 
drwy beri niwed, neu drwy fethu â gweithredu 
i atal niwed. Gall plant ddioddef camdriniaeth 
mewn teulu neu mewn lleoliad sefydliadol neu 
gymunedol; gan rywun y maent yn ei adnabod, 
neu’n fwy anarferol, gan ddieithryn. Gallant 
gael eu cam-drin gan oedolyn neu oedolion, 
neu gan blentyn neu blant eraill. Y categorïau 
a restrir isod yn 3.1-3.4 yw’r rhai a gydnabyddir 
mewn canllawiau statudol, yn yr un modd ag y 
cydnabyddir trais/cam-drin yn y cartref, 3.5.

Dylai swyddogion eglwysig, y rhai a gyflogir, 
aelodau a gwirfoddolwyr fod yn ymwybodol hefyd 
y gall cam-drin ddigwydd ar ffurfiau eraill, er 
enghraifft:

 cam-drin gan ddieithriaid
 cam-drin yn gysylltiedig â’r rhyngrwyd, neu 

e-gamdrin9 

 bwlio (camdriniaeth gan blant eraill)
 salwch wedi’i ffugio neu ei achosi gan eraill
 cam-drin plant anabl (sydd yn cael eu 

cam-drin yn llawer mwy aml na phlant heb 
anabledd)

 hunan-niwed bwriadol (gorddos, torri)
 trais/cam-drin domestig – gweler isod
 honiadau o feddiant gan ysbrydion aflan
 masnachu mewn plant
 camfanteisio’n rhywiol
 priodas orfod
 camdriniaeth gan gyfoedion – gellir cymysgu 

rhwng hyn a bwlio.

9  Ni ddylai fod unrhyw wahaniaeth yn y modd y caiff 
unigolyn ei asesu fel rhywun sydd mewn perygl pan nad 
yw’r troseddau yn gyfryw fel eu bod yn cynnwys cyswllt 
uniongyrchol. Mae delweddau anghyfreithlon neu fwlio ar 
y rhyngrwyd a meithrin perthynas amhriodol, yn niweidiol 
i’r rhai sy’n ymwneud â hyn a gall y rhai sy’n edrych arnynt 
niweidio eraill neu droseddu yn eu herbyn.

Mae canllawiau neu gyngor i’w cael gan y 
llywodraeth ar nifer o’r pynciau arbenigol hyn.

3.1 Cam-drin corfforol
Gall cam-drin corfforol gynnwys taro, 
ysgwyd, taflu, gwenwyno, llosgi neu 
sgaldio, boddi, mygu, neu achosi niwed 
corfforol mewn ffordd arall i blentyn. Hefyd, 
gellir peri niwed corfforol pan fo rhiant neu 
ofalwr yn ffugio neu’n creu salwch mewn 
plentyn o dan ei ofal.

3.2 Cam-drin emosiynol
Cam-drin emosiynol yw cam-drin plentyn 
yn emosiynol dros amser i’r graddau lle 
achosir effeithiau niweidiol difrifol a chyson i 
ddatblygiad emosiynol y plentyn. Gall olygu 
cyfleu i blant eu bod yn ddiwerth neu’n 
ddigariad, yn annigonol, neu â gwerth ond 
i’r graddau eu bod yn bodloni anghenion 
rhywun arall. Gall gynnwys peidio â rhoi 
cyfle i’r plentyn fynegi ei farn, rhoi taw 
arnynt yn fwriadol neu ‘wneud hwyl am ben’ 
yr hyn y maent yn ei ddweud neu’r modd y 
maent yn cyfathrebu. Gall gynnwys beichio 
plant â disgwyliadau anaddas i’w hoed 
neu ddatblygiad. Gall disgwyliadau o’r fath 
gynnwys rhyngweithio sydd y tu hwnt i allu 
plentyn yn ei gyflwr datblygiadol presennol, 
yn ogystal â goramddiffyn a chyfyngu ar 
y cyfle i archwilio pethau a dysgu, neu 
rwystro’r plentyn rhag cymryd rhan mewn 
rhyngweithio cymdeithasol arferol. Gall 
gynnwys gweld neu glywed rhywun arall yn 
cael ei gam-drin. Gall gynnwys bwlio difrifol 
(gan gynnwys seiberfwlio), peri i blant 
deimlo’n ofnus neu mewn perygl yn aml, 
neu lygru neu gam-fanteisio ar blant. Mae 
rhyw lefel o gam-drin emosiynol ar waith ym 
mhob math o gamdriniaeth i blentyn, er y 
gall fodoli ar ei ben ei hun.

3 Diffinio mathau o niwed
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3.3 Cam-drin rhywiol
Mae cam-drin rhywiol yn golygu gorfodi neu 
hudo plentyn neu berson ifanc i gymryd 
rhan mewn gweithgareddau rhywiol, heb 
i hynny o angenrheidrwydd olygu lefel 
uchel o drais, pa un a yw’r plentyn yn 
ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd ai peidio. 
Gall y gweithgareddau olygu cyffwrdd 
corfforol, gan gynnwys ymosodiad treiddiol 
(er enghraifft treisio neu ryw geneuol) neu 
weithredoedd anhreiddiol fel mastyrbio, 
cusanu, rhwbio a chyffwrdd y tu allan i’r 
dillad. Gallant hefyd olygu gweithgareddau 
heb gyffwrdd, fel cynnwys plant i edrych 
ar, neu gynhyrchu delweddau rhywiol, neu 
wylio gweithgareddau rhywiol, neu annog 
plant i ymddwyn mewn ffyrdd anaddas yn 
rhywiol, neu feithrin perthynas â phlentyn 
er mwyn paratoi i’w gam-drin (gan gynnwys 
trwy’r rhyngrwyd). Nid dynion mewn oed 
yn unig sy’n cam-drin yn rhywiol. Gall 
menywod hefyd gam-drin yn rhywiol ac fe 
all plant eraill wneud hyn.

3.4 Esgeulustod
Methiant cyson i fodloni anghenion 
corfforol a/neu seicolegol sylfaenol plentyn 
yw esgeulustod, sy’n debygol o arwain 
at amharu yn ddifrifol ar iechyd neu 
ddatblygiad y plentyn. Gall esgeulustod 
ddigwydd yn ystod beichiogrwydd os bydd 
y fam yn cam-ddefnyddio sylweddau.  Ar 
ôl i blentyn gael ei eni, gall esgeulustod 
gynnwys methiant rhiant neu ofalwr:
 i ddarparu digon o fwyd, dillad neu 

gysgod (gan gynnwys cau allan o’r cartref 
neu gefnu ar y plentyn)

 i ddiogelu plentyn rhag niwed neu berygl 
corfforol ac emosiynol

 i sicrhau goruchwyliaeth ddigonol (gan 
gynnwys defnyddio unigolion annigonol i 
ofalu amdano)

 i sicrhau mynediad i ofal neu driniaeth 
feddygol addas. 

Gall hefyd olygu esgeuluso anghenion 
emosiynol sylfaenol plentyn neu beidio ag 
ymateb i’r anghenion hynny.

3.5 Trais neu Gam-drin Domestig
Mae’r termau ‘trais’ a ‘cham-drin’ yn cael 
eu defnyddio i olygu’r un peth drwy’r holl 
ddogfen hon. Mae’r Swyddfa Gartref 
yn diffinio trais domestig fel ‘unrhyw 
ddigwyddiad neu ymddygiad bygythiol, trais 
neu gam-drin (seicolegol, corfforol, rhywiol, 
ariannol neu emosiynol) rhwng oedolion 
sydd wedi bod neu yn bartneriaid mynwesol 
neu aelodau o’r teulu, waeth beth yw eu 
rhywedd neu rywioldeb’. Er y gall dynion a 
menywod ddioddef yn y modd hwn, mae 
mwy o fenywod yn dioddef pob math o 
drais yn y cartref ac maent yn fwy tebygol o 
gael eu hanafu’n ddifrifol neu eu lladd gan 
eu partner, eu cyn-bartner neu garwr.10 

Mae trais domestig yn effeithio ar yr 
oedolion a’r plant mewn teulu.11  Mae trais 
domestig yn effeithio ar blant mewn nifer o 
ffyrdd:
a) Mae plant mewn mwy o berygl o gael 

anaf corfforol yn ystod digwyddiad, naill 
ai yn ddamweiniol neu oherwydd iddynt 
geisio ymyrryd.

b) Mae’n peri gofid mawr i blant pan 
fyddant yn dystion i ddioddefaint 
corfforol ac emosiynol rhiant.

c) Gall gweld gwrthdaro rhwng rhieni, 
hyd yn oed os nad yw’n cynnwys trais, 
arwain at bryder a thrallod difrifol a 
all gael ei fynegi mewn ymddygiad 
gwrthgymdeithasol neu droseddol.

ch) Mae plant ar aelwydydd treisgar yn 
llawer mwy tebygol o ddioddef mathau 
eraill o gamdriniaeth.

Er y dylai gwahanu oddi wrth bartner 
treisgar olygu bod menywod a phlant 
yn ddiogel rhag niwed, nid yw’r perygl 
o angenrheidrwydd yn darfod. Dylid 
sylweddoli mai’r adeg pan adewir perthynas 
gamdriniol yw’r adeg pan fydd y dioddefwr 
yn wynebu’r risg mwyaf.

10  Gweler Adroddiad y Gynhadledd Fethodistaidd 2005, Cam-
drin Domestig.

11  Mae tua 200,000 o blant (1.8%) yn Lloegr yn byw ar 
aelwydydd lle mae’n hysbys bod risg o gam-drin neu drais 
domestig. Mae bod am gyfnod hir a/neu yn rheolaidd mewn 
man lle ceir cam-drin domestig yn gallu effeithio’n ddifrifol 
ar ddiogelwch a lles plant, er i rieni wneud eu gorau glas i’w 
hamddiffyn.
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Mae cam-drin domestig hefyd yn effeithio 
ar blant oherwydd ei fod yn amharu ar allu’r 
rhieni i’w magu.
a) Gall rhiant (y fam yn y rhan fwyaf o 

deuluoedd) ei chael yn anodd edrych 
ar ôl plant pan fydd trais yn y cartref 
wedi arwain at anafiadau neu, mewn 
achosion eithafol, farwolaeth.

b) Mae wynebu camdriniaeth seicolegol ac 
emosiynol yn cael effeithiau negyddol 
difrifol ar iechyd meddwl menywod, gan 
arwain at golli hyder, iselder ysbryd, 
ymdeimlad o fod wedi eu diraddio, 
problemau cysgu, unigedd, a chynnydd 
yn y defnydd o feddyginiaethau ac 
alcohol. Mae’r rhain i gyd yn ffactorau 
sydd yn gallu cyfyngu ar allu mam i 
ddiwallu anghenion datblygiadol ei 
phlentyn.

c) Mae bychanu a sarhau mam o flaen ei 
phlant yn tanseilio ei hunanbarch ac 
yn ogystal yr awdurdod y mae arni ei 
angen er mwyn magu plant yn hyderus.

ch) Gall perthynas mam â’i phlant gael ei 
heffeithio hefyd oherwydd ei bod yn rhoi 
blaenoriaeth i anghenion ei phartner ac 
nid anghenion ei phlant, mewn ymgais i 
atal trais pellach.

Mae effaith trais domestig ar blant yn 
cynyddu pan fyddant yn cael eu cam-drin 
yn uniongyrchol, pan fyddant yn dystion 
wrth i riant ddioddef camdriniaeth, neu os 
byddant yn cydgynllwynio (o’u gwirfodd neu 
fel arall) i gelu ymosodiadau. Mae’r plant yn 
cael eu cam-drin mewn achosion o’r fath ac 
mae’n rhaid rhoi gwybod i’r awdurdodau.

Nid yw plant o unrhyw oed arbennig yn fwy 
tebygol na’i gilydd o gael eu hamddiffyn 
rhag effaith cam-drin domestig nac yn fwy 
tebygol o gael eu niweidio ganddo. Yr hyn 
sy’n allweddol ar gyfer diogelwch menywod 
a phlant sy’n wynebu trais a’r bygythiad o 
drais yw eu bod yn cael lle arall i fyw sydd 
yn ddiogel a chefnogol iddynt.

3.6 Cam-drin ysbrydol
Nid yw camdriniaeth ysbrydol yn cael ei 
chynnwys yn y diffiniadau statudol ond 
mae’n fater sy’n peri pryder oddi mewn i 
gymunedau ffydd, gan gynnwys yr eglwys, 
ac mewn mannau eraill. Mae modd gweld 
agweddau ar gamdriniaeth ysbrydol 
yn digwydd o dan y pedwar categori o 
gamdriniaeth, sef cam-drin emosiynol a 
cham-drin corfforol ac yn y blaen (e.e. 
defodau iacháu a orfodir ar rywun).

Mewn cymunedau ffydd, gellir achosi niwed 
trwy ddefnyddio cred neu arfer crefyddol 
mewn modd amhriodol. Gall hyn gynnwys 
camddefnyddio awdurdod arweinwyr neu 
ddisgyblaeth benydiol, athrawiaethau 
gormesol, iacháu ymwthiol neu orfodol 
a gweinidogaethau12 neu ddefodau 
gwaredigaeth. Gall unrhyw un o’r rhain 
olygu bod plant yn cael niwed corfforol, 
emosiynol neu rywiol.13 Os bydd ymddygiad 
amhriodol o’r fath yn achosi niwed, dylid 
ei atgyfeirio i sicrhau ymchwiliad, mewn 
cydweithrediad ag asiantaethau statudol 
priodol. Os bydd y rhai yr ymddiriedir iddynt 
ofal bugeiliol plant yn cael eu dysgu, eu 
goruchwylio a’u mentora’n ofalus, dylai 
hynny fod o gymorth i rwystro niwed rhag 
digwydd yn y modd hwn. Ymhlith y mathau 
eraill o niwed a all ddigwydd y mae gwrthod 
yr hawl i gael ffydd neu gyfle i dyfu yng 
ngwybodaeth a chariad Duw.

Gweler hefyd ganllawiau’r llywodraeth 
Diogelu Plant Rhag Cael eu Cam-Drin 
Mewn Cysylltiad â Chred Mewn Meddiant 
gan Ysbrydion, Adran Addysg a Sgiliau, 
2007, a Llywodraeth Cynulliad Cymru Mai 
2008.

12  Bydd hefyd yn cynnwys cam-drin mewn cysylltiad â chred 
mewn meddiant gan ysbrydion. [Mae canllawiau statudol 
ar y mater hwn i’w cael gan yr Adran Plant, Ysgolion a 
Theuluoedd gan gynnwys gwefan ‘Every Child Matters’.]

13  Addaswyd gyda chaniatâd o ddeunydd a gyhoeddwyd gan 
Wasanaeth Ymgynghorol Diogelu Plant yr Eglwysi.
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Mae rhestr o’r bobl sy’n gyfrifol ar bob lefel 
ym mywyd yr eglwys, yn sgil yr ymrwymiadau 
uchod, i’w gweld yn Atodiad C. Mae’r rhestr o 
gyfrifoldebau ac ymrwymiadau yn dangos yn glir 
bod pob aelod, pob un sy’n gyflogedig, pob un sy’n 
dal swydd a’r rhai sy’n weithwyr gwirfoddol, ar bob 
lefel ym mywyd yr eglwys, yn chwarae rhan bwysig 
er mwyn rhoi’r gweithdrefnau diogelu ar waith.

Mae’r Comisiwn Elusennau a chwmni Methodist 
Insurance yn mynnu bod yn rhaid i bob corff 
lleol fod â pholisi diogelu. Bydd pob talaith, 
cylchdaith ac eglwys yn paratoi polisi diogelu, 
mewn perthynas â gwaith gyda phlant ac oedolion. 
Darperir modelau o bolisïau yn y Llawlyfr Diogelu. 
Mae’r modelau hyn yn dangos yr isafswm sydd yn 
ofynnol: gellir ychwanegu atynt at ddibenion lleol 
fel y bo’n briodol.

Mae’n bwysig sylweddoli mai pobl sy’n diogelu, nid 
dim ond gweithdrefnau. Y nod yw creu diwylliant 
o wyliadwriaeth ddeallus ar bob lefel yn yr 
Eglwys trwy:

 godi ymwybyddiaeth o’r materion pwysig o 
ran amddiffyn plant yn yr eglwys

 rhoi sylw i anghenion ein plant, yn eu 
holl amrywiaeth diwylliannol, ysbrydol, 
deallusol, hiliol a chorfforol

 ymateb i anghenion plant ac oedolion sydd 
wedi cael eu cam-drin

 cefnogi a hyfforddi’r rhai sy’n gweithio 
gyda phlant, gan eu hannog i gydweithio er 
mwyn dilyn arferion da

 gofalu mewn modd priodol am y rhai hynny 
yng nghymuned yr eglwys sydd wedi cam-
drin plant.

Bydd pawb sy’n gweithio gyda phlant, neu 
sydd mewn cysylltiad â hwy yn uniongyrchol 
a rheolaidd, boed yn gyflogedig neu’n ddi-dâl, 
yn cael ei recriwtio’n ofalus a’i wirio ar gyfer 
cofrestru gyda’r Awdurdod Diogelu Annibynnol 
(neu aelodaeth o’r cynllun Diogelu Carfanau 
Agored i Niwed yn yr Alban14) a chaiff cefndir y 

14  Y Cynllun Fetio, Diogelu Carfanau Agored i Niwed.

bobl hyn ei wirio ar y lefel briodol trwy gyfrwng 
gwiriad cofnodion troseddol. Bydd y gwiriadau hyn 
hefyd yn cael eu cynnal ar y rhai sy’n goruchwylio 
pobl sy’n gweithio gyda phlant a’r rhai y mae eu 
gweinidogaeth, swydd neu statws cynrychioladol 
yn rhoi iddynt gyfle i fod mewn cysylltiad rheolaidd 
neu ddioruchwyliaeth â phlant, neu yn golygu bod 
disgwyliad iddynt fod mewn cysylltiad o’r fath.

4.1 Ymrwymiad y Cyfundeb
Mae rhwymedigaeth ar yr Eglwys 
Fethodistaidd fel Cyfundeb i gefnogi eglwysi 
a’r rhai sy’n gweithio gyda phlant a phobl 
ifanc er mwyn iddynt gyflawni eu cyfrifoldeb 
sylfaenol tuag at y rhai a ymddiriedir i’w 
gofal.

4.2 Rhoi’r polisi ar waith yn y dalaith
Dylai’r Cadeirydd a Phwyllgor Polisi’r 
Dalaith ddarparu cymorth a goruchwyliaeth 
ar gyfer cylchdeithiau, arolygwyr 
cylchdeithiau a phob gweinidog wrth 
iddynt roi diogelu ar waith yn yr eglwysi a’r 
cylchdeithiau.

Yn arbennig, dylai pob talaith:
 ddarparu trefn i reoli’r materion sydd a 

wnelont â diogelu a’r arferion yn y dalaith. 
Dylid penodi Grŵp Ymgynghorol Taleithiol 
ar Ddiogelu sy’n cynnwys pobl o wahanol 
ddisgyblaethau ac sydd â chymwysterau 
a phrofiad addas a dylid cael cadeirydd 
annibynnol. Bydd Cadeirydd y Dalaith 
neu ei enwebai yn aelod o’r grŵp ac 
yn mynychu’n rheolaidd. Nid oes raid 
i aelodau’r grŵp fod yn aelodau o’r 
Eglwys Fethodistaidd ond dylai’r rhan 
fwyaf ohonynt fod yn Fethodistiaid 
neu yn aelodau o eglwys sydd mewn 
partneriaeth neu gyfamod â’r Eglwys 
Fethodistaidd.

 ddarparu mynediad at broses o gynnal 
asesiadau risg lleol ar unigolion fel y gall 
y Cadeirydd, Ymgynghorydd Diogelu’r 
Cyfundeb neu eraill bwyso a mesur 

4 Rhoi’r polisi ar waith
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unrhyw risg a achosir gan unigolion a’u 
gwaith neu eu gweithgareddau yn yr 
eglwys, a rheoli’r risg hwnnw.

 ddarparu mynediad at hyfforddiant a 
chefnogaeth ar faterion diogelu ar gyfer 
eglwysi, cylchdeithiau, sefydliadau 
taleithiol a’r rhai sy’n gweithio ar lefel 
daleithiol mewn cydweithrediad â’r 
Swyddogion Hyfforddi.

4.3 Rhoi’r polisi ar waith yn y gylchdaith
Dylai’r gylchdaith a’r Arolygwr ddarparu 
cymorth a goruchwyliaeth ar gyfer pob 
Cyngor Eglwys a phob gweinidog wrth 
iddynt roi’r drefn ddiogelu ar waith 
fel y nodwyd uchod, gan sicrhau bod 
gweithgareddau gyda phlant, yn y 
gylchdaith ac mewn eglwysi lleol, yn 
cael eu darparu yn unol ag arferion da a 
gweithdrefnau diogelu.

4.4 Rhoi’r polisi ar waith yn yr eglwys leol
Efallai y bydd eglwysi a chylchdeithiau yn 
dymuno ymuno â’i gilydd er mwyn rhoi’r 
polisi a’r gweithdrefnau ar waith, ond mae’n 
bwysig cofio y bydd y cyfrifoldeb cyfreithiol 
yn parhau i fod ar yr eglwysi unigol. 
Dylid nodi y gall pobl sy’n gweithio ar eu 
pennau’u hunain fod yn agored i niwed 
a dylid gofalu bod y polisi’n cael ei roi ar 
waith yn llawn.

4.5 Cyfrifoldebau ymddiriedolwyr
Y corff ymddiriedolwyr perthnasol sydd yn 
gyfrifol am roi’r polisi ar waith – hynny yw, 
y Cyngor Eglwys a’r Cyfarfod Cylchdaith 
yn unol â’r hyn a ddirprwyir i’r sawl sydd â 
gofal bugeiliol.

Y corff eglwysig perthnasol a’r gweinidog 
sydd â gofal bugeiliol sydd hefyd yn gyfrifol 
am sicrhau:
a) y byddir yn ymateb ar unwaith i 

honiadau am weithwyr a deiliaid swyddi 
eglwysig, yn unol â’r gweithdrefnau 
arfer da (a amlinellir yn y polisi hwn ac 
yn Recriwtio’n Ddiogel) gan gynnwys 
atgyfeirio at yr awdurdodau statudol.

b) yr atgyfeirir adroddiadau am gam-
drin (gan gynnwys honiadau) at yr 

awdurdodau statudol yn unol â’r 
gweithdrefnau arfer da (a amlinellir yn 
y polisi hwn).

c) y rhoddir y Rheolau Sefydlog ar waith 
wrth gael gwybodaeth at ddibenion fetio.

ch) y rhoddir y Rheolau Sefydlog ar waith 
wrth benodi i swyddi (pwy na all ddal 
swydd, swyddogaeth neu gyfrifoldeb) 
010 a hyfforddiant ar ôl penodi. 

d) y rhoddir y Rheolau Sefydlog ar waith 
mewn perthynas â throseddwyr rhyw yn 
yr eglwys (Rheol Sefydlog 690f).

dd) y dilynir arferion da o ran diogelu a 
gofal bugeiliol cyflenwol ym mhob 
achos o gam-drin plant neu oedolion 
a thrawma, gan gynnwys darpariaeth 
fugeiliol ar gyfer anghenion y rhai sydd 
wedi goroesi camdriniaeth (gweler 
Tracing Rainbows through the Rain, 
y Gynhadledd Fethodistaidd, 2006) a 
gweinidogaeth ofalus i’r rhai sy’n achosi 
perygl i blant.

Mewn perthynas â’r cyfrifoldebau hyn, 
mae’r Ymddiriedolwyr fel corff hefyd yn 
gyfrifol am y pethau isod, gyda’r gweinidog 
sydd â gofal bugeiliol yn cyflawni’r 
cyfrifoldeb gyda chymorth a chyfarwyddyd 
gan ymgynghorwyr priodol: 
a) atgyfeirio achosion i sylw’r Awdurdod 

Diogelu Annibynnol neu Disclosure 
Scotland lle bo honiadau’n arwain at 
gamau disgyblu neu mewn achos lle bo 
rhywun yn ymddiswyddo nes i hynny 
ddigwydd

b) gwneud adroddiad i’r Comisiwn 
Elusennau (yng Nghymru a Lloegr) a’r 
cwmni yswiriant priodol mewn perthynas 
â materion diogelu difrifol. Dylai hyn 
ddigwydd bob amser yn yr achosion 
hynny lle bo enw da rhywun mewn perygl 
neu os oes risg ariannol. (Gweler Atodiad 
Dd am ganllawiau pellach.)

4.6 Ysgolion eglwysig 
Mae ysgolion Methodistaidd, yn rhai a 
reolir ac yn rhai a gynorthwyir, yn rhan o’r 
sector statudol ac nid ydynt yn dod o dan y 
darpariaethau hyn.
 Mae’r cyfrifoldebau o ran diogelu mewn 
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ysgolion eglwysig a reolir a rhai a 
gynorthwyir, yn dod o dan yr awdurdod 
lleol perthnasol a’r Bwrdd Lleol Diogelu 
Plant.

 Mae’r cyfrifoldebau o ran diogelu mewn 
academïau ac ysgolion annibynnol sydd 
yn ysgolion sefydledig eglwysig, yn dod o 
dan y Bwrdd Lleol Diogelu Plant.

 Hyd yn oed os oes cyswllt cryf rhwng 

ysgol eglwysig ag eglwys, a bod 
unigolion arbennig yn dal swyddi yn y 
ddwy, dylid bod yn ofalus i wahaniaethu 
rhwng gwahanol gyfrifoldebau cyfreithiol 
ysgolion ac eglwysi a chyflawni’r rhain, 
gan rannu gwybodaeth berthnasol lle bo 
hynny’n briodol, yn enwedig gwybodaeth 
a fyddai’n hyrwyddo diogelu ac yn atal 
camdriniaeth.
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5.1 Penodi unigolion ar gyfer diogelu
Gwneir y penodiadau a ganlyn yn yr Eglwys 
Fethodistaidd gyda’r bwriad o sicrhau bod 
arferion da yn cael eu gwreiddio ym mhob 
rhan o fywyd yr Eglwys:

 Ar lefel eglwys/cylchdaith: 
Cynrychiolwyr Diogelu
Dylai unigolion o’r fath fod yn aelodau 
o’r Cyngor Eglwys/Cyfarfod Cylchdaith 
neu fod â hawl i fynychu cyfarfodydd o 
leiaf unwaith y flwyddyn, er mwyn rhoi 
adroddiad ar y modd y rhoddir y polisi 
diogelu ar waith. Dylent gael hawl hefyd 
i fynychu cyfarfod staff y gylchdaith i 
drafod pryderon cyfrinachol sy’n faterion 
brys a rhoi adroddiad i Arolygwr y 
Gylchdaith.

 Ar lefel talaith: Grŵp Ymgynghorol a 
Chyd-drefnwyr Diogelu 
Bydd y grŵp yn darparu cyngor arbenigol 
ar lefel leol ar gyfer y Cadeirydd, 
Arolygwyr Cylchdeithiau, gweinidogion 
ac arweinwyr eraill yn yr eglwys yn ôl y 
gofyn.

 Ar lefel y Cyfundeb: Ymgynghorydd 
Diogelu
Mae’r ymgynghorydd yn darparu 
cymorth ar gyfer Grwpiau Ymgynghorol 
y Taleithiau ar Ddiogelu, unigolion 
sy’n rhoi cyngor neu Gyd-drefnwyr 
trwy rannu gwybodaeth yn rheolaidd, 
cynnal cynhadledd reolaidd ar gyfer 
datblygiad proffesiynol a rhwydweithio, 
cynnal tudalennau gwefan, goruchwylio 
strategaethau’r Cyfundeb ar hyfforddiant 
a chynnal ansawdd hyfforddiant ar 
ddiogelu, gan gydgysylltu’n rheolaidd â’r 
asiantaethau perthnasol gan gynnwys 
adrannau’r llywodraeth ac eglwysi eraill, 
yng Nghymru ac ym Mhrydain.

Nid yw’n ofynnol i’r rhai sy’n cyd-drefnu 
neu’n rhoi cyngor ar Ddiogelu, ar unrhyw 

lefel yn yr Eglwys, fod yn aelodau o’r 
Eglwys Fethodistaidd. Mae hyn yn golygu 
bod modd penodi’r bobl fwyaf addas, 
sydd â chefndir proffesiynol perthnasol, 
yn enwedig pan ystyrir penodi cadeirydd 
ar gyfer Grŵp Diogelu’r Dalaith, aelodau 
ar gyfer Grŵp Diogelu’r Dalaith a’r Cyd-
drefnydd.

Mae hyn yn bosibl ac yn briodol oherwydd 
bod y cyfrifoldeb dros Ddiogelu yn 
parhau i fod yn nwylo’r sawl sydd â Gofal 
Bugeiliol ac yn nwylo’r corff ymddiriedolwyr 
perthnasol, megis y Cyngor Eglwys. Dylai’r 
Grŵp Diogelu, yr ymgynghorwyr a’r cyd-
drefnwyr fod â phrofiad a chymwysterau 
addas a byddant hwy’n rhoi cyngor ynglŷn 
â rhoi polisïau ar waith ac ynglŷn ag 
arferion da. Fel rheol dylid dilyn y cyngor 
a roddant, ond nid hwy sy’n gyfrifol am y 
penderfyniadau.

5.2 Recriwio’n fwy diogel15 
Mae recriwitio’n fwy diogel yn gwbl ganolog 
i ddiogelu. Mae polisi arall yn cydredeg â 
hwn (Recriwtio’n Ddiogel, y Gynhadledd 
Fethodistaidd 2010) ac ynddo fe nodir y 
fframwaith ar gyfer recriwtio gweithwyr 
cyflogedig a gwirfoddolwyr yn ddiogel.

5.3 Cod Ymarfer ar gyfer Gweithio’n Fwy 
Diogel
Dylai pob cylchdaith baratoi Cod Ymarfer 
(gan ddefnyddio’r model yn Atodiad Ch fel 
canllaw) a dylai pob eglwys sy’n gweithio 
gyda phlant fabwysiadu’r Cod, gan gynnwys 
ymarfer ar gyfer gweithwyr eglwysig sy’n 
gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Dylai’r 
Cod gyfeirio at y materion sydd fwyaf 
tebygol o godi.

15 Pan argreffir y Polisi hwn, mae’r Llywodraeth wedi gohirio 
rhoi’r drefn newydd ar waith yn llawn ar gyfer cofrestru 
gydag Awdurdod Diogelu Annibynnol, gyda’r bwriad o 
gynnal adolygiad pellach. Mae’r trefniadau presennol ar 
gyfer gwiriadau cychwynnol ac ail wiriadau’r Swyddfa 
Cofnodion Troseddol yn parhau yn ddigyfnewid. Gweler y 
dudalen ar wefan yr Eglwys Fethodistaidd am yr wybodaeth 
ddiweddaraf.

5 Hyrwyddo arferion mwy diogel
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Dylid rhoi ystyriaeth i ddogfen gyfarwyddyd 
Llywodraeth y DU, Guidance for Safer 
Working Practice for Adults who Work 
with Children and Young People (Adran 
Plant, Ysgolion a Theuluoedd ar gyfer 
Ymgynghorwyr Rheoli Honiadau, 2007)16 

a What to do if you’re worried a child is 
being abused (Adran Plant, Ysgolion a 
Theuluoedd 2006). Dylid rhoi cyswllt ar 
wefan y dalaith, i fynd i’r ddogfen hon. 
Mae’r canllawiau hyn yn rhoi cyngor clir 
ynglŷn ag ymddygiad priodol a diogel, 
ar gyfer pob oedolyn sy’n gweithio gyda 
phlant, yn gyflogedig ac yn ddi-dâl, ym 
mhob lleoliad a phob cyd-destun.

5.4 Cludiant
Cyfrifoldeb y rhieni yw’r trefniadau ar gyfer 
cludo plant i weithgareddau yn yr eglwys ac 
oddi yno, os byddant yn gwneud trefniadau 
trwy’i gilydd, ond cyfrifoldeb yr eglwys 
ydyw os mai’r eglwys neu’r gweithgaredd 
yn yr eglwys sydd yn eu trefnu. Fel rheol, 
yr eglwys fydd yn gyfrifol am gludiant neu 
deithio rhwng gwahanol weithgareddau 
eglwysig. Dylai pawb ddeall yn glir pryd yn 
union y bydd y cyfrifoldeb am y plentyn yn 
trosglwyddo o’r rhiant i’r gweithiwr eglwysig 
a phryd y mae’n cael ei drosglwyddo yn ôl. 
Mae manylion pellach i’w cael yn y model, 
Cod Ymarfer ar gyfer Gweithio’n Fwy Diogel 
(Atodiad Ch).

5.5 Ffurflenni cofrestru a chydsyniad
Dylid nodi manylion cyswllt a gofynion 
arbennig ar gyfer pob plentyn sy’n mynychu 
gweithgareddau’r eglwys yn rheolaidd 
a dylid cadw cofrestri. Dylid gwneud 
yr un peth ar gyfer gweithgareddau 
gydag oedrannau cymysg. Dylid sicrhau 
cydsyniad ysgrifenedig y rhieni ar gyfer 
gweithgareddau arbennig, e.e. mynd 
allan o’r lleoliad neu dynnu/defnyddio 
ffotograffau.

5.6 Iechyd a diogelwch
Cyfrifoldeb y Cyngor Eglwys yw sicrhau bod 
prosesau priodol wedi’u sefydlu ar gyfer 
iechyd a diogelwch.

16 http://www.dcsf.gov.uk/everychildmatters/resources-and-
practice/IG00311/

Dylid rheoli iechyd a diogelwch fel rhan 
o bob gweithgaredd. Dylid cadw Blwch 
Cymorth Cyntaf ar y safle. Dylid cadw llyfr 
damweiniau ym mhob lleoliad lle cynhelir 
gweithgareddau gyda phlant. Dylid archwilio 
adeiladau at ddibenion iechyd a diogelwch 
yn rheolaidd ac o leiaf unwaith y flwyddyn, 
gan nodi’r canlyniadau a hysbysu’r Cyngor 
Eglwys.

Os cynhelir gweithgareddau arbenigol, 
dylid cynnal asesiadau risg, defnyddio 
hyfforddwyr addas a chadarnhau eu 
cymwysterau. Fodd bynnag, hyd yn oed 
pan gyflogir hyfforddwyr arbenigol, yr 
eglwys neu gorff eglwysig arall sydd yn dal i 
fod yn gyfrifol am oruchwylio’r plant.

5.7 Asesiadau risg
Dylid cynnal asesiadau risg o 
weithgareddau newydd a rhai sy’n digwydd 
yn barod, er mwyn gwybod beth yw’r 
peryglon a gweithredu i leihau’r risg. Dylid 
gwneud hyn hefyd os llogir adeiladau ar 
gyfer gweithgareddau eglwysig gyda phlant.

Dylid cynnal asesiadau risg ar gyfer 
gweithgareddau y tu allan i’r safle, gan 
gynnwys trefniadau teithio. Os gwneir 
gweithgareddau arbenigol, dylid defnyddio 
hyfforddwyr addas a chadarnhau eu 
cymwysterau. Fodd bynnag, hyd yn oed 
pan gyflogir hyfforddwyr arbenigol, y 
gylchdaith neu gorff eglwysig arall sydd yn 
dal i fod yn gyfrifol am oruchwylio’r plant.

Mae gwybodaeth am asesiadau risg ar 
gyfer gweithwyr unigol i’w chael yn y 
ddogfen Recriwtio’n Ddiogel.

5.8 Cofrestru gydag OFSTED yn Lloegr neu’r 
cyrff cyfatebol yng Nghymru a’r Alban
Mae rhai eglwysi’n darparu grwpiau ar gyfer 
plant dan 6 oed sy’n mynychu’n rheolaidd 
am fwy na dwyawr ar y tro neu am fwy 
na 14 diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 12 
mis. Bydd angen iddynt gofrestru gydag 
OFSTED ond bai eu bod wedi’u heithrio. 
Bydd llawer o grwpiau plant a ddarperir 
gan eglwysi yn cael eu heithrio o gofrestru 
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gydag OFSTED, ond serch hynny bydd 
angen iddynt hysbysu OFSTED am y 
gweithgaredd. Am fanylion pellach dylid holi 
OFSTED (gellir edrych ar eu gwefan neu eu 
ffonio ar y rhif 08456 40404) neu gallwch 
holi gwasanaeth gwybodaeth plant eich 
awdurdod lleol.17 

5.9 Gwaith ieuenctid
Mae dyletswyddau a chodau ymarfer 
statudol yn awr wedi’u sefydlu ar gyfer 
gweithwyr ieuenctid yn y sector statudol. 
Yn dechnegol, nid yw’r rhain yn ddilys ar 
gyfer y sector gwirfoddol. Er hynny, mae’r 
eglwys wedi ymrwymo, yn ei chanllawiau 
a’i chodau ymarfer ei hun, i adlewyrchu’r 
arferion da sydd yn ofynnol yn y sector 
statudol.

Mae’n rhaid i bob gwaith gyda phobl dan 16 
oed gael ei oruchywlio’n ddigonol. Nid oes 
angen yr un lefel o oruchwyliaeth ar gyfer 
pobl 16 a 17 oed ond dylent fod dan ofal 
oedolyn. Mae’r rhai sy’n 18 oed neu’n hŷn 
yn oedolion yng ngolwg y gyfraith a gellir 
ystyried cynnig gwaith iddynt gyda phlant 
iau. Fodd bynnag, mae’n briodol mynnu fel 
rheol bod bwlch oedran o dair blynedd o 
leiaf rhwng y gweithiwr ieuenctid a’r plant a 
oruchwylir ganddo.

Dylai gweithwyr ieuenctid dderbyn 
hyfforddiant.18

Mae canllawiau ar gyfer gwersyllu, 
gwibdeithiau preswyl a grwpiau ieuenctid 
sydd yn cyfarfod yng nghartrefi pobl, ar gael 
ar wefan yr Eglwys Fethodistaidd.19

5.10 Safleoedd ymddiriedaeth
Mae pawb sy’n gweithio gyda phlant neu 
sydd yn cael cyswllt sylweddol â hwy a’u 
teuluoedd ar ran yr eglwys mewn safleoedd 
ymddiriedaeth. Dylai llawlyfrau staff, codau 

17 Y sail gyfreithiol yn awr yw’r Statutory Framework for the 
Early Years Foundation Stage, yr Adran Addysg a Sgiliau, 
2007.

18 Hyfforddiant sgiliau craidd ar gyfer gwaith gyda phlant ac 
ieuenctid.

19 O dan Church Life/Safeguarding/Resources and 
documents.

ymarfer a chontractau nodi’n glir ei bod 
yn bwysig derbyn y disgwyliadau sydd 
ynghlwm wrth waith o’r fath (a’r sail bosibl 
dros gymryd camau disgyblu oni fodlonir y 
disgwyliadau hyn):

 bydd y plant y maent mewn cysylltiad â 
hwy yn eu hystyried yn rôl-fodelau bob 
amser, hyd yn oed pan nad ydynt ar 
ddyletswydd;

 gan hynny fe ddylai pob gweithiwr 
eglwysig ymddwyn yn unol â 
disgwyliadau rhesymol ar gyfer rhywun 
sydd yn cynrychioli’r eglwys;

 dylent ofalu cadw terfynau priodol 
rhwng eu gwaith a’u bywyd personol. 
Er enghraifft, dylent sicrhau bod naws 
briodol i unrhyw fath o gyfathrebu 
rhyngddynt hwy a phlant, neu am blant;

 dylent geisio cyngor ar unwaith os 
deuant ar draws plentyn a all fod wedi’i 
niweidio (gan gynnwys hunan-niwed) 
neu gydweithiwr y mae ei ymddygiad yn 
ymddangos yn amhriodol;

 ni ddylent edrych ar ddeunydd eu hunain, 
na’i ddangos i eraill, sydd yn rhywiol 
eglur, halogedig, aflan, aflonyddol, 
twyllodrus, sarhaus o safbwynt hiliol, 
ymfflamychol yn wleidyddol, difenwol, neu 
yn groes i gyfraith Prydain neu Ewrop 
neu gyfraith ryngwladol.

Mae’n groes i bolisi’r Eglwys Fethodistaidd 
i’r rhai sydd mewn safleoedd ymddiriedaeth, 
gan gynnwys gweinidogion, pregethwyr 
cynorthwyol a gweithwyr ieuenctid ymhlith 
eraill, gael perthynas rywiol â phobl 
ifanc 16 neu 17 oed y maent yn gyfrifol 
amdanynt. Os torrir y rheol hon, mae’n 
debygol y bydd hynny’n arwain at gamau 
disgyblu. Bydd yn cael ei atgyfeirio i sylw’r 
Awdurdod Lleol ac mewn rhai achosion gall 
hefyd fod yn dramgwydd troseddol. Mae’n 
debygol y bydd unrhyw un a geir yn euog 
o dramgwydd troseddol neu ddisgyblaethol 
o’r fath yn cael ei ddiswyddo a’i atgyfeirio at 
yr Awdurdod Diogelu Annibynnol ac efallai 
ei wahardd.
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5.11 Gweithgareddau oedran cymysg
Dylid gofalu bod plant yn cael eu 
goruchwylio’n briodol pan fyddant mewn 
gweithgareddau oedran cymysg fel corau 
a grwpiau cerddoriaeth a drama. Nid yw’n 
ofynnol i oedolion yn y grwpiau hyn gael 
datgeliadau Swyddfa Cofnodion Troseddol 
na chofrestru gyda’r Awdurdod Diogelu 
Annibynnol, oni bai fod ganddynt gyfrifoldeb 
penodol am blant.

Dylid darparu cyfleusterau newid ar wahân 
lle bo angen ar gyfer oedolion a phlant 
ac ar gyfer y ddau ryw, a dylai plant gael 
eu goruchwylio’n unig gan y rhai sydd ag 
awdurdod i wneud hynny.

5.12 Yswiriant
Bydd y grwpiau sydd dan sylw yn y 
ddogfen hon wedi’u hyswirio trwy nifer o 
wahanol gwmnïau a bydd eu polisïau yn 
ddarostyngedig i amrywiol amodau, telerau 
ac eithriadau. Fodd bynnag, bydd y rhan 
fwyaf o eglwysi, grwpiau mewn eglwysi 
ac ati wedi’u hyswirio gyda Methodist 
Insurance, sydd wedi gwneud y datganiad 
isod mewn perthynas â’r polisïau a roddwyd 
ganddynt ar gyfer:

(a) eglwysi, a ddefnyddir ar gyfer addoliad
(b) grwpiau ieuenctid.

 Datganiad gan Methodist Insurance:
Bydd yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus 
(Trydydd Parti), lle bo mewn grym, yn 
gweithredu er mwyn diogelu buddiannau’r 
sawl a yswirir lle ceir eu bod yn atebol yn 
gyfreithiol am farwolaeth ddamweiniol neu 
anaf corfforol i drydydd parti neu golled 
neu niwed damweiniol i eiddo trydydd parti, 
yn ddarostyngedig i amodau, telerau ac 
eithriadau’r polisi.

Bydd y polisi yn digolledu’r sawl a 
yswirir os ceir hwy’n atebol yn gyfreithiol 
am ddigwyddiad sydd yn arwain at anaf 
corfforol damweiniol neu salwch o ganlyniad 
i gamdriniaeth.

Nid yw’n fwriad gan Methodist Insurance 
ddigolledu’r sawl sy’n cyflawni camdriniaeth 
o’r fath.

Mae’n glir nad yw’r datganiad hwn ond 
yn gymwys ar gyfer polisïau a roddir gan 
Methodist Insurance. Lle bo eglwysi wedi’u 
hyswirio gyda chwmni arall dylid cael 
eglurhad ar safbwynt y cwmni hwnnw gan 
gynnwys cadarnhad am beth yn union a 
gynhwysir yn y warchodaeth.

Mae polisïau yswiriant yn ei gwneud yn 
ofynnol i’r sawl a yswirir gymryd pob cam 
rhesymol i atal anaf, colled neu ddifrod 
rhag digwydd. Oni chymerir rhagofalon 
o’r fath, gall hynny ragfarnu’r trefniadau’r 
yswiriant. Gan hynny mae ar y sawl a 
yswirir ddyletswydd i ymchwilio i’r arferion 
gorau a mabwysiadu’r rheini, yn seiliedig ar 
y canllawiau cyfredol ar y pryd.

Mae hefyd yn amod mewn polisi 
yswiriant bod yr yswiriwr yn cael gwybod 
ar unwaith am unrhyw ddigwyddiad neu 
honiad. Oni chydymffurfir â’r gofyniad hwn, 
gall hynny ragfarnu unrhyw warchodaeth a 
ddarperir yn y polisi.

Dylid adolygu’n rheolaidd yr uchafsymiau 
yr yswirir ar eu cyfer o ran digolledu trwy 
yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus. Mae 
canllawiau ar gael gan Methodist Insurance.

5.13 Eraill yn llogi neu’n defnyddio safleoedd 
yn perthyn i’r eglwys
Mae llawer o eglwysi’n berchen ar 
adeiladau y maent yn eu llogi i grwpiau 
cymunedol ac eraill. Mae’n bosibl y bydd 
rhai o’r rhain yn gweithio gyda phlant. 
Sylwer ei bod yn amod safonol mewn 
yswiriant fod yn rhaid i’r ddwy ochr ddangos 
‘gofal rhesymol’.

Mae’n ofynnol i’r sawl sy’n llogi’r eiddo 
sicrhau bod plant ac oedolion a all fod yn 
agored i niwed, yn cael eu hamddiffyn bob 
amser, trwy gymryd pob cam rhesymol i 
atal anaf, salwch, colled neu ddifrod rhag 
digwydd. Mae’n rhaid i’r sawl sy’n llogi fod 
ag yswiriant atebolrwydd llawn ar gyfer hyn.

Dylai’r sawl sy’n llogi’r eiddo ddilyn eu polisi 
amddiffyn plant neu ddiogelu eu hunain 
os oes ganddynt un, neu fel arall bolisi’r 
eglwys.
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Pan fydd safle’n cael ei logi’n achlysurol 
neu’n rheolaidd, argymhellir defnyddio 
cytundeb llogi ysgrifenedig. Mae model 
llawn o gytundeb llogi/trwydded, gan 
gynnwys y datganiad, ar gael gan Swyddfa 
Gyfreithiol yr Eglwys Fethodistaidd.

Os yw’n ofynnol i’r sawl sy’n llogi’r eiddo 
gofrestru gydag OFSTED, yna dylai’r 
perchennog ofyn am weld y dystysgrif 
gofrestru a chadw cofnod ei fod wedi’i weld.

Lle bo mudiadau sy’n defnyddio ffurfwisg yn 
cyfarfod, heb fod dan adain yr eglwys, e.e. 
Geidiaid a Sgowtiaid (hyd yn oed os ydynt 
yn cael eu noddi), dylid ystyried y mudiadau 
hyn yn yr un modd â defnyddwyr a llogwyr 
eraill. Mae ganddynt gyfrifoldeb i ddilyn eu 
polisi diogelu eu hunain.

5.14 Cadw cofnodion a diogelu data

Mae Canllawiau ar gyfer yr Arferion Gorau 
o ran Cadw Cofnodion yn yr Eglwys 
Fethodistaidd wedi’u datblygu’n ddiweddar 
ac maent ar gael ar wefan yr Eglwys 
Fethodistaidd.

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn cynnwys 
egwyddorion ar gyfer defnyddio data 
personol. Nodir y rhain isod er hwylustod. 
Dylai data personol:

 gael eu prosesu’n deg a chyfreithlon
 gael eu caffael a’u defnyddio at ddibenion 

penodol
 fod yn ddigonol, yn berthnasol ac nid yn 

ormodol
 fod yn fanwl gywir
 beidio â chael eu cadw am fwy o amser 

nag sydd angen
 gael eu prosesu yn unol â hawliau 

unigolyn
 fod yn ddiogel

 beidio â chael eu trosglwyddo i wledydd 
eraill heb amddiffyniad digonol.

Dylai cylchdeithiau a thaleithiau gadw 
cofnod o weithwyr eglwysig a gyflogir, 
a fydd yn ddigonol i’w galluogi i ymateb 
i ymholiadau diffuant. Dylai’r cofnodion 
hyn nodi’r dyddiadau y bydd cyflogaeth 
yn dechrau ac yn gorffen, dyddiadau 
gwiriadau’r Swyddfa Cofnodion Troseddol 
a chofrestriadau gyda’r Awdurdod Diogelu 
Annibynnol, pob swydd sy’n cael ei dal 
a’r swydd nesaf lle bo hynny’n hysbys, 
hyfforddiant a gwblhawyd. Dylid llumanu 
unrhyw gronfa ddata os oes pryder wedi 
codi o safbwynt diogelu, gan gadw cofnod 
papur hefyd gyda manylion am y pryder 
a chofnod o’r hyn a wnaed. Dylid cadw 
cofnodion yn ddiogel a dylid eu cadw hyd 
yn oed ar ôl i’r bobl dan sylw adael y swydd 
neu’r ardal.

Dylid cadw cofnodion am bryderon o 
safbwynt diogelu am gyfnod amhenodol, 
hyd yn oed os daeth i’r amlwg mai 
maleisus, heb ei brofi neu ddi-sail oedd y 
mater. Gweler hefyd 7.9.

Dylid cadw cofnodion am droseddwyr y 
gwyddys iddynt droseddu yn erbyn plant 
am gyfnod amhenodol, ynghyd â chopi o’r 
cytundeb ac o adolygiadau.

Nid oes dim byd yn y ddeddfwriaeth 
Diogelu Data sydd yn ceisio cyfyngu ar y 
modd y datgelir gwybodaeth yn briodol er 
mwyn amddiffyn unigolyn sydd neu a allai 
fod mewn perygl. Yr hyn sy’n bwysig yw 
fod y broses o rannu gwybodaeth yn cael ei 
chynnal yn iawn.

Mae cyngor pellach ar gael gan Reolwr 
Data’r Cyfundeb neu Ymgynghorydd 
Diogelu’r Cyfundeb.
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6.1 Hysbysu’r gwasanaethau statudol am 
bryderon
Os yw rhywun yn credu y gall plentyn 
fod yn dioddef niwed, neu mewn perygl 
o ddioddef niwed, dylent bob amser 
atgyfeirio’u pryderon i sylw Gwasanaethau 
Plant yr Awdurdod Lleol. At hynny, mae gan 
yr heddlu a’r Gymdeithas Genedlaethol er 
Atal Creulondeb i Blant bwerau i ymyrryd 
yn yr amgylchiadau hyn. Dylai’r sawl sy’n 
atgyfeirio geisio trafod unrhyw bryderon 
gyda’r teulu fel rheol a lle bo hynny’n bosibl 
dylent ofyn am eu cydsyniad i atgyfeirio 
mater at Wasanaethau Plant yr Awdurdod 
Lleol. Fodd bynnag ni ddylid gwneud hynny 
mewn achosion lle bydd trafodaeth o’r 
fath a chais am gydsyniad yn golygu bod 
y plentyn mewn mwy o berygl o ddioddef 
niwed sylweddol.

Dylid atgyfeirio mewn unrhyw achos lle bo 
pryder ynglŷn â niwed, nid dim ond niwed 
sy’n digwydd ar safle’r eglwys neu gan 
weithiwr yn yr eglwys.

Dylid ystyried atgyfeirio hefyd os daw trais 
yn y cartref i’r amlwg a’i bod yn hysbys 
bod plant ar yr aelwyd. Dylid gochel rhag 
ymyrryd yn uniongyrchol â rhywun yr honnir 
iddo gyflawni trais yn y cartref oherwydd 
gall hynny arwain at drais pellach. Ceisiwch 
gyngor gan Gyd-drefnydd Diogelu’r Dalaith 
neu ffoniwch uned arbenigol yr heddlu.20

Os bydd y Gwasanaethau Plant yn derbyn 
gwybodaeth bersonol gan aelodau o’r 
cyhoedd sy’n atgyfeirio, fe’u cynghorir i 
beidio â’i datgelu i drydydd partïon (gan 
gynnwys y teulu sy’n destun yr atgyfeiriad 
ac asiantaethau eraill) heb gydsyniad y 
sawl sy’n atgyfeirio. Bydd rhai gweithwyr 
eglwysig yn cyfrif fel aelodau o’r cyhoedd at 
y diben hwn ac felly ni fydd eu manylion yn 
cael eu rhannu yn nhrefn arferol pethau.

20  Yr uned amddiffyn plant neu deuluoedd.

Dylid hysbysu Cyd-drefnydd Diogelu’r 
Dalaith bob amser pan wneir atgyfeiriad i’r 
Gwasanaethau Plant.

Ym mhob Awdurdod Lleol mae 
gweithdrefnau wedi’u cyhoeddi sydd i’w 
defnyddio gan unrhyw un yn yr ardal honno 
a all gael ei hun yn delio â phosibilrwydd 
fod plentyn yn cael ei gam-drin. Mae’r 
gweithdrefnau hyn ar gael ar-lein fel rheol 
ac mae mynediad agored atynt. Ni ddylai 
neb ymatal rhag atgyfeirio oherwydd nad 
ydynt yn siŵr beth yw’r drefn ffurfiol. Dylai’r 
Gwasanaethau Plant drin unrhyw alwad 
ffôn neu lythyr fel atgyfeiriad, gan roi 
cyfarwyddyd beth y dylid ei wneud nesaf.

Wedyn gall y mater gael ei drosglwyddo 
i gyfarfod strategaeth neu gynhadledd 
achos a gellir cynnig gwasanaethau neu 
gellir dechrau achos cyfreithiol. Weithiau 
gellir gofyn i weinidogion ac aelodau eraill 
o eglwys fynychu cyfarfodydd, darparu 
datganiadau neu roi tystiolaeth mewn achos 
gofal neu achos troseddol yn gysylltiedig 
â’r mater. Dylent geisio cyngor gan Gyd-
drefnydd Diogelu’r Dalaith a hysbysu’r 
Arolygwr neu Gadeirydd y Dalaith cyn 
gwneud hynny. Mae angen iddynt fod yn 
glir hefyd a ydynt yn mynychu cyfarfodydd 
i gefnogi rhywun ynteu i gyfrannu at waith 
asesu a chynllunio. Dylent gyfyngu eu 
cyfraniad i’r hyn y maent yn ei wybod 
neu’n rhesymol yn ei gredu oherwydd yr 
hyn a welsant eu hunain. Dylent sicrhau, 
hyd y bo modd, na ellir dehongli’r hyn a 
wnânt fel cefnogaeth i’r naill ochr neu’r 
llall mewn anghydfod cyfreithiol. Ni ddylent 
ddarparu geirda cymeriad heblaw mewn 
amgylchiadau eithriadol a dylid trafod yr 
amgylchiadau hynny gyda’r cofrestrydd neu 
Gyd-drefnydd Diogelu’r Dalaith.

6.2 Hysbysu Cyd-drefnydd Diogelu’r Dalaith 

6 Ymateb i bryderon
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a’r Gweinidog am bryderon
Dylid hysbysu Cyd-drefnydd Diogelu’r 
Dalaith a’r gweinidog os bydd unrhyw un 
neu unrhyw rai o’r pethau isod yn digwydd:-

a) Digwyddiad lle cafodd, neu lle caiff, 
oedolyn sy’n aelod neu blentyn ei gam-
drin neu ei drin yn wael gan rywun sy’n 
gysylltiedig â’r eglwys, megis aelod o 
staff, gwirfoddolwr neu ymddiriedolwr 
(aelod o’r cyngor eglwys).

b) Digwyddiad lle cafodd rhywun ei gam-
drin neu ei drin yn wael a bod hynny’n 
gysylltiedig â gweithgareddau’r eglwys.

c) Honiadau bod digwyddiad o’r fath 
wedi bod, waeth pryd y digwyddodd 
y gamdriniaeth neu’r driniaeth wael 
honedig.

ch) Mae sail i amau y gall digwyddiad o’r 
fath fod wedi bod.

d) Mae honiad ar hyn o bryd o 
gamdriniaeth yn erbyn plentyn neu 
blant (dan 18 oed).

dd) Lle bo rhywun yn yr eglwys wedi cael 
ei wahardd neu ei ddiswyddo o’i waith, 
neu wedi bod yn destun ymchwiliad 
neu wedi’i arestio am honiadau o gam-
drin plant.

e) Lle’r ystyrir bod plentyn neu blant mewn 
perygl neu berygl sylweddol o niwed.

f) Lle bo’n hysbys bod aelod neu un 
sy’n mynychu’n rheolaidd wedi cael 
euogfarn am droseddau rhywiol yn 
erbyn plant, neu ei fod yn destun 
ymchwiliad yn awr neu wedi bod yn 
ddiweddar (yn y flwyddyn ddiwethaf) ar 
gyfer unrhyw drosedd yn erbyn plentyn, 
neu lle bo ymchwiliadau wedi’u cynnal, 
neu lle cafwyd euogfarn, am drais 
domestig.

Mae Gweinidogion ac Arolygwyr yn 
gyfrifol am arferion da a rheoli materion 
Diogelu yn yr eglwys leol a’r gylchdaith. 
Wrth gydweithio ar y materion hyn, dylid 
penderfynu bob amser pwy ddylai gysylltu 
o blith grŵp diogelu’r dalaith a phwy 
ddylai arwain wrth gysylltu â’r awdurdodau 
statudol. Hynny yw, dylid bod yn glir pwy 
sy’n gwneud beth, gan gynnwys pwy sy’n 
mynychu cyfarfodydd a phwy sy’n adrodd 

yn ôl i bwy. Mae’r gweinidog a/neu arolygwr 
yn gyfrifol am sicrhau bod y cyfathrebu hwn 
yn digwydd.

6.3 Cyfrinachedd/Cydsyniad
Mae’r canllawiau ar gyfer rhannu 
gwybodaeth am achosion lle mae’n bosibl 
bod plentyn wedi cael ei gam-drin, fel a 
ganlyn:

 Dylech egluro wrth blant, pobl ifanc a 
theuluoedd ar y cychwyn, yn agored 
ac yn onest, pa wybodaeth a fydd yn 
cael, neu a allai gael, ei rhannu a sut a 
pham, a gofyn iddynt gytuno. Yr eithriad 
i hyn o beth yw lle byddai gwneud 
hyn yn golygu bod y plentyn, yr 
unigolyn ifanc neu bobl eraill mewn 
mwy o berygl o niwed sylweddol, 
neu fod oedolyn mewn perygl o 
niwed sylweddol, neu os byddai’n 
tanseilio’r gwaith o atal, datgelu neu 
erlyn trosedd ddifrifol…gan gynnwys 
lle gallai ceisio cydsyniad arwain at 
ymyrryd ag unrhyw ymchwilad posibl. 
(ein pwyslais ni)

 Lle bo modd, dylech barchu dymuniadau 
plant, pobl ifanc neu deuluoedd nad 
ydynt yn cydsynio i rannu gwybodaeth 
gyfrinachol. Gallwch rannu gwybodaeth 
er hynny os yw, yn eich barn chi o 
ystyried ffeithiau’r achos, yn ddigon 
angenrheidiol, er budd y cyhoedd, 
diystyru’r diffyg cydsyniad hwn.

 Dylech geisio cyngor os ydych mewn 
amheuaeth. Os oes gennych unrhyw 
bryderon o gwbl, ni ddylech ddweud wrth 
y plentyn neu’r teulu cyn ceisio cyngor.

 Dylech sicrhau bod yr wybodaeth yr 
ydych yn ei rhannu yn fanwl gywir ac 
wedi’i diweddaru, yn angenrheidiol i’r 
diben yr ydych yn ei rhannu, yn cael ei 
rhannu yn unig â’r bobl hynny y mae 
angen iddynt ei gweld, a’i bod yn cael ei 
rhannu mewn modd diogel.21

Mewn rhai sefyllfaoedd bydd yn rhaid i 

21 What to do if you’re worried a child is being abused, 2006, 
Atodiad 3, adran 2.
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swyddogion diogelu rannu gwybodaeth 
â’r awdurdodau neu sefydliadau eraill 
y mae ‘angen iddynt wybod’ yn unol â’r 
canllawiau statudol a’u safonau proffesiynol 
hwy. Gellir ymgynghori ag Ymgynghorydd 
Diogelu’r Cyfundeb i gael cyngor ynglŷn â 
phenderfyniadau anodd mewn achosion 
unigol.

Gweler  hefyd y ddogfen y gellir ei llwytho i 
lawr, ‘Information Sharing in the Methodist 
Church’ – www.methodist.org.uk/churchlife/
safeguarding/

6.4 Ymgom fugeiliol a chyfrinachedd
Mae’n bosibl i wybodaeth berthnasol gael 
ei datgelu yng nghyd-destun arbennig 
ymgom fugeiliol. Nid oes gan yr Eglwys 
Fethodistaidd litwrgïau awdurdodedig ar 
gyfer sacramentau cyffes a gollyngdod 
unigolion. Ni rwystrir gweinidog rhag 
datgelu manylion unrhyw drosedd neu 
dramgwydd a ddatgelir yn ystod ymgom 
fugeiliol neu gyffes yn y cyd-destun hwnnw. 
Mae’r gofynion ar gyfer rhannu gwybodaeth 
a nodir uchod yn ddilys.

Lle bynnag y bo modd, dylai gweinidogion 
ac eraill sy’n cymryd rhan mewn 
ymgomiau bugeiliol ar ran yr eglwys22 

egluro’r cyfyngiadau ar gyfrinachedd 
mewn perthynasau bugeiliol â’r rhai y 
maent yn cynnig gofal bugeiliol iddynt. Yn 
ddelfrydol dylai hyn ddigwydd ar ddechrau 
perthynas neu gyfarfod bugeiliol. Dylid 
dilyn trefn debyg ar gyfer Cyngor Ysbrydol 
a threfniadau goruchwylio neu fentora 
ffurfiol sydd yn digwydd ar ran neu drwy 
swyddogion yr eglwys.

Os mai’r mater dan sylw yw ymddygiad yr 
unigolyn ei hun, dylai’r gweinidog annog 
yr unigolyn i hysbysu’r heddlu neu ofal 
cymdeithasol plant amdano. At hynny, 
gallant gynnig mynd gyda’r unigolyn at yr 
awdurdodau. Os oes ar unigolyn eisiau 
trafod materion sy’n ymwneud â chyffes 
mewn ymgom fugeiliol er mwyn cael 
sicrwydd o faddeuant, mae’n bwysig ei 

22 Gan gynnwys ymwelwyr bugeiliol.

fod yn dangos tystiolaeth o edifeirwch a 
pharodrwydd i ymddwyn yn wahanol.

Dylai gweinidogion hefyd fod ymwybodol y 
gall troseddwyr a gafodd euogfarn weithiau 
gyflwyno gwybodaeth newydd. Nid oes 
unrhyw waharddiad yn y gyfraith i atal 
gweinidogion rhag trosglwyddo gwybodaeth 
o’r fath i’r awdurdodau.

Dylid trosglwyddo unrhyw wybodaeth 
berthnasol i’r awdurdodau er mwyn 
rhwystro camdriniaeth neu ddatrys trosedd.

6.5 Cam-drin yn awr neu yn y gorffennol
Yn ystod eu gwaith, yn enwedig gydag 
addoliad a gofal bugeiliol, bydd llawer o 
weinidogion, swyddogion eglwysig eraill 
a’r rhai sy’n cynnig cymorth bugeiliol yn yr 
eglwys, yn eu cael eu hunain yn clywed 
datgeliadau gan oedolion am gamdriniaeth 
a ddigwyddodd iddynt pan oeddent yn 
blant.

Nid oes unrhyw un drefn gywir ar gyfer 
delio â datgeliad a wneir gan oedolyn am 
gamdriniaeth a ddigwyddodd iddo yn y 
gorffennol. Bydd dymuniadau’r sawl sy’n 
datgelu’r gamdriniaeth yn bwysig iawn. 
Mae’n gymorth mawr ac yn llesol i rai 
oedolion pan fyddant ddim ond yn cael 
cyfle i siarad am eu profiadau â rhywun 
y maent yn ymddiried ynddo. Dylid rhoi 
blaenoriaeth i ofal bugeiliol y sawl sydd 
wedi cael ei gam-drin. Ni fydd bob amser 
angen atgyfeirio i sylw’r heddlu oni bai fod 
yr unigolyn yn dymuno hysbysu’r heddlu 
am y drosedd. Er hynny, dylid ei annog a’i 
helpu i wneud hyn. Ym mhob achos, dylid 
ymgynghori â Chyd-drefnydd Diogelu’r 
Dalaith.

Mae angen rhoi ar ddeall i’r goroeswr hefyd, 
os yw’n hysbys fod y camdriniwr honedig 
yn dal i weithio gyda phlant, yn gyflogedig 
neu’n wirfoddol, fod yn rhaid atgyfeirio’r 
mater i sylw’r Gwasanaethau Cymdeithasol. 
Gall y sawl sy’n clywed y gŵyn/datgeliad 
wneud hyn, neu’r cyd-drefnydd dioglelu 
plant – pa’r un bynnag, mae’n rhaid 
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hysbysu’r cyd-drefnydd diogelu plant. Os 
nad yw’r camdriniwr honedig yn gweithio 
gyda phlant ond yn gofalu amdanynt, 
yna dylai’r sawl sy’n clywed y gŵyn/
datgeliad neu’r cyd-drefnydd diogelu plant 
atgyfeirio’r mater i sylw gofal cymdeithasol 
plant. Mae’n rhaid bod yn ofalus wrth 
amseru’r hysbysiad, er mwyn cynorthwyo’r 
goroeswr sy’n mynd ati i ddatgelu’r hyn a 
ddigwyddodd ond gan osgoi, os oes modd 
yn y byd, creu ymdeimlad fod popeth wedi’i 
gymryd o’i ddwylo yn llwyr. Dylid sicrhau 
cymorth ac ymgynghori bob amser. Ni 
ddylai neb geisio ymdopi â hyn ar ei ben ei 
hun.

Mewn rhai achosion, ni fydd modd cael hyd 
i’r sawl y gwneir yr honiad amdano neu 
efallai y bydd wedi marw. Er hynny bydd 
angen i’r eglwys edrych i mewn i’r hyn a 
wnaed ganddi bryd hynny ac ystyried a 
oedd yn briodol yng ngoleuni’r hyn oedd yn 
hysbys ac arferion da. Dylid cadw cofnod 
a’i ffeilio mewn lle priodol. Dylid ymgynghori 
â Chyd-drefnydd Diogelu’r Dalaith er mwyn 
cael cyngor.

6.6 Adolygiadau Achosion Difrifol
Mae’n ofynnol dan y gyfraith i Fyrddau 
Lleol Diogelu Plant gynnal Adolygiad Achos 
Difrifol os bydd plentyn yn marw neu’n 
dioddef anaf difrifol, a’i bod yn hysbys, 
neu fod amheuaeth, fod camdriniaeth neu 
esgeulustod yn ffactor. Diben Adolygiadau 
Achosion Difrifol yw:
 sefydlu a oes gwersi i’w dysgu o’r achos 

am y modd y mae gweithwyr proffesiynol 
a sefydliadau yn lleol yn cydweithio i 
ddiogelu a hyrwyddo lles plant

 deall yn glir beth yw’r gwersi hynny, beth 
a wneir yn eu cylch, a beth y mae disgwyl 
iddo newid o ganlyniad

 yn sgil hyn, gwella’r cydweithio rhwng 
asiantaethau a diogelu a hyrwyddo lles 
plant yn well.

Nid ymchwiliad yw Adolygiad Achos Difrifol 
er mwyn gwybod sut y bu farw plentyn neu 
pwy sy’n euog. Mater i’r crwner yw sut y bu 
rhywun farw a mater i’r llys troseddol yw 

pwy sy’n euog, i’w penderfynu fel y bo’n 
briodol.

Efallai y gwahoddir gweinidogion a 
swyddogion eglwysig eraill i gyfrannu at 
Adolygiad Achos Difrifol os oeddent yn 
adnabod y plentyn unigol yn ddigon da. 
Dylent gydweithredu. Dylent ymgynghori 
â Chyd-drefnydd Diogelu’r Dalaith neu 
Ymgynghorydd y Cyfundeb, a all roi cyngor 
ynglŷn â’r broses.

6.7 Chwythu’r chwiban
Er mwyn cyflawni eu hymrwymiad i 
ddiogelu a hyrwyddo lles plant, dylai pob 
sefydliad sy’n gweithio gyda phlant fod â 
gweithdrefnau priodol ar gyfer chwythu’r 
chwiban, ynghyd â diwylliant lle mae 
pobl yn teimlo y gallant drafod materion 
perthynol i ddiogelu a hyrwyddo lles plant. 
Dylid bod yn arbennig o ymwybodol fod 
plant mewn gofal preswyl, ysbyty neu 
garchar yn fwy agored i niwed, ond mae 
chwythu’r chwiban yn rhywbeth y gellir ei 
wneud ym mhob sefyllfa.

Yn ogystal â sefyllfaoedd lle canfyddir 
risg efallai, gall chwythu’r chwiban fod 
yn angenrheidiol er mwyn tynnu sylw at 
broblemau mwy cyffredinol o ran arferion, 
perfformiad neu ymddygiad annerbyniol.

Mae Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 
yn rhoi amddiffyniad cyfreithiol i weithwyr 
rhag cael eu diswyddo neu eu cosbi 
oherwydd iddynt ddatgelu’n gyhoeddus rai 
mathau o bryder difrifol. Er nad yw’r Ddeddf 
yn rhoi’r un amddiffyniad i wirfoddolwyr, 
dylai eglwysi gymryd yr un safbwynt i’w 
hamddiffyn hwythau.

Dylid annog gwirfoddolwyr ac aelodau 
cynulleidfa i gydnabod eu bod fel unigolion 
yn gyfrifol am ddwyn materion sy’n achosi 
pryder i sylw’r gweinidog, yr Arolygwr, 
Cyd-drefnydd Diogelu’r Eglwys neu aelod 
o’r Cyngor Eglwys. Gellir hefyd gysylltu â 
Chadeirydd y Dalaith neu Gyd-drefnydd 
Diogelu’r Dalaith.
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7.1 Cyflwyniad
Mae’r adran hon yn ystyried y sefyllfa 
pan wneir honiad bod swyddog eglwysig, 
rhywun sy’n gyflogedig, aelod neu 
wirfoddolwr sydd yn gweithio gyda phlant:
 wedi ymddwyn mewn modd a niweidiodd 

blentyn neu a allai fod wedi’i niweidio
 efallai wedi cyflawni tramgwydd troseddol 

yn erbyn plentyn neu mewn perthynas â 
phlentyn

 wedi ymddwyn mewn modd sy’n dangos 
nad yw’n addas i weithio gyda phlant.

Gall honiadau llai difrifol na’r uchod fod 
serch hynny yn ymddygiad amhriodol ac os 
felly bydd angen i’r cyflogwr/goruchwyliwr/
rheolwr llinell ystyried beth y dylid ei wneud, 
hynny yw rhoi cyngor, goruchwyliaeth a 
hyfforddiant, defnyddio prosesau disgyblu 
neu gyfuniad o’r rhain.

Pan ystyrir honiad, gall yr ystyriaeth fod 
mewn hyd at dair rhan:
 ymchwiliad gan yr heddlu i dramgwydd 

troseddol posibl
 ymholiadau ac asesiad gan wasanaethau 

plant yr awdurdod lleol er mwyn gwybod 
a oes ar blentyn angen amddiffyniad neu 
wasanaethau 

 cyflogwr yn ystyried camau disgyblu 
mewn perthynas â’r unigolyn.

Mae’n rhaid hysbysu Gwasanaethau 
Plant yr Awdurdod Lleol am bob honiad 
o’r fath ac mae’n rhaid ymgynghori hefyd 
â Chyd-drefnydd Diogelu’r Dalaith. Gall 
Gwasanaethau Plant yr Awdurdod Lleol 
drefnu i’r awdurdodau statudol gynnal 
ymchwiliad, ar yr un pryd o bosibl ag 
ymchwiliad disgyblu gan y cyflogwr.

I ddibenion y drefn hon, nid yw’n gwneud 
unrhyw wahaniaeth ai cyflogedig ynteu 
gwirfoddolwr yw’r unigolyn. Os mai 
gweinidog ydyw, yna mae’n rhaid i 

Gadeirydd y Dalaith, Ymgynghorydd 
Diogelu’r Cyfundeb a’r aelod o’r Tîm 
Cyfundebol sydd â chyfrifoldeb am y broses 
Cwynion a Disgyblu chwarae eu rhan yn y 
drefn.

7.2 Atal Dros Dro

7.2.1 Lleygwyr cyflogedig
Fel rhagofal efallai y bydd angen atal dros 
dro unigolyn a gyflogir, ar y raddfa gyflog 
sy’n briodol ar gyfer staff cyflogedig (cyflog 
llawn, fel rheol) hyd nes cynhelir ymchwiliad 
pellach a gwrandawiad:
 os gallai eu presenoldeb rwystro 

ymchwiliad priodol rhag digwydd
 os gallai eu presenoldeb beri risg 

annerbyniol nes bydd y mater wedi’i 
ddatrys. Er enghraifft, gallai fod a wnelo 
ag achos prima facie o golli arian parod 
neu eiddo, trais yn erbyn plentyn neu 
gydweithiwr ac yn y blaen.

Mewn achosion lle bo achos prima facie 
o gamymddwyn difrifol, dylid ymgynghori 
bob amser â’r Ymgynghorydd Cyflogaeth 
Leyg23 a Swyddfa Datblygu a Phersonél y 
Cyfundeb, os mai swyddog cyflogedig sydd 
dan sylw, a Chyd-drefnydd Diogelu’r Dalaith 
os yw’r honiad yn ymwneud â phlentyn neu 
risg i blant. Mewn achosion o’r fath mae’n 
hanfodol fod gan y rheolwr llinell sy’n atal 
y gweithiwr a gyflogir gan yr eglwys, yr 
awdurdod priodol i atal rhywun ar ran y 
Cyngor Eglwys neu gorff arall sy’n cyflogi 
ac y dilynir y drefn ar gyfer camymddwyn 
difrifol neu honiad o gamymddwyn difrifol ar 
gyfer y garfan honno o staff/deiliaid swyddi.

Os yw’r camymddwyn honedig yn cynnwys 
cam-drin yn rhywiol neu honiadau eraill o 
gam-drin plant lle ceir risg y gall y sawl yr 
honnir iddo gyflawni’r drosedd ddinistrio 

23 Mae’r holl weithdrefnau ar gyfer cyflogi lleygwyr, gan 
gynnwys gweithdrefnau disgyblu, ar gael ar wefan yr Eglwys 
Fethodistaidd.

7 Y drefn i’w dilyn os bydd pryderon ynglyn a 

gweithwyr neu aelodau eglwysig o safbwynt diogelu
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tystiolaeth, mae’n hanfodol cysylltu â’r 
heddlu cyn hysbysu’r sawl yr honnir iddo 
gyflawni’r drosedd. Mae’n rhaid rhoi cyfle i’r 
heddlu ymchwilio.

Pan gaiff y gweithiwr ei atal dros dro, dylid 
ei holi a yw’n gwneud unrhyw waith arall, 
am gyflog neu yn wirfoddol, gyda phlant. 
Dylid ei hysbysu y bydd angen rhoi gwybod 
i’w gyflogwr arall a dylid gwneud hynny. 
Bydd yr ymchwiliad yn dilyn ond, lle bo 
materion yn cael eu hatgyfeirio i sylw’r 
heddlu, mae’n rhaid rhoi blaenoriaeth i’w 
hymchwiliad hwy a bydd unrhyw ymchwiliad 
mewnol yn dilyn ar ôl i’r heddlu orffen â’r 
mater ac iddo fynd i’r llys.

Dylid dilyn y gweithdrefnau Cwynion a 
Disgyblaeth sydd i’w gweld yn Adran 11 
yn y Rheolau Sefydlog ym mhob achos 
y mae a wnelo ag aelodau eglwysig onid 
ydynt hefyd yn gyflogedig. Os ydynt, 
cyfraith cyflogaeth sydd fel rheol yn cael 
blaenoriaeth.

7.2.2 Gweinidogion ac aelodau o’r eglwys
Ar gyfer gweinidogion ac aelodau o’r 
Eglwys Fethodistaidd, bydd angen 
dilyn darpariaethau’r drefn Cwynion a 
Disgyblaeth sydd i’w gweld yn Rheolau 
Sefydlog yr Eglwys Fethodistaidd. Mae gan 
bob Cylchdaith Swyddog Cwynion Lleol ac 
ar gyfer y dalaith bydd Cadeirydd y Dalaith 
fel rheol yn cyflawni’r swyddogaeth hon. Os 
mai am y bobl hyn y mae’r gŵyn yn cael 
ei gwneud, mae’n rhaid ymgynghori ag 
aelodau’r Tîm Cyfundebol sydd yn  gyfrifol 
am y broses Cwynion a Disgyblaeth.

D.S. Rhaid atgyfeirio i sylw’r asiantaeth 
statudol briodol cyn gynted â phosibl hefyd 
faterion yn ymwneud â chamdriniaeth neu 
niwed, ymddygiad amhriodol, bwlio neu 
esgeuluso’n barhaus weithdrefnau diogelu 
neu iechyd a diogelwch gyda phlant neu 
bobl ifanc.  Efallai y bydd yr heddlu’n 
awgrymu pa amseru sydd fwyaf priodol ar 
gyfer atal. Mae’n rhaid dilyn eu cyngor.

7.2.3 Gwirfoddolwyr eraill nad ydynt yn 
aelodau
Dylid dilyn yr arferion gorau, fel yr hyn 
a ddisgrifir yng nghanllawiau’r Cyngor 
Datblygu Gweithlu Plant, Recruiting 
Safely24.

7.3 Tor-ymddiried
Mae trosedd o’r enw ‘tor-ymddiried’ yn bod, 
sy’n berthnasol i’r rhai sy’n gweithio yn y 
sector statudol (e.e. addysg) lle cafwyd eu 
bod wedi cael perthynas rywiol â rhywun 
16 neu 17 oed. Nid yw’r drosedd hon yn 
berthnasol i’r sector gwirfoddol.

Mae ymddygiad o’r fath yn gwbl amhriodol, 
hyd yn oed os nad yw gweithiwr ieuenctid 
ond ychydig bach yn hŷn. Maent yn 
weithiwr/arweinydd a gallai hyn fod yn 
gamddefnydd o hawl. Os yw rhywun mewn 
unrhyw swydd sydd yn dal cyfrifoldeb 
yn torri ymddiried yn y modd hwn, dylid 
ystyried mesurau disgyblu yn ei erbyn am 
gamymddwyn neu gamymddwyn difrifol. 
Os bu gorfodaeth mewn perthynas o’r 
fath gyda rhywun o unrhyw oedran, dylid 
atgyfeirio hyn i sylw’r heddlu oherwydd 
gallai fod yn fater troseddol.

7.4 Cyngor gan y cwmni yswiriant
Dylid hysbysu Rheolwr Hawliadau’r cwmni 
yswiriant ar unwaith. Gall yr arolygwr, 
Cadeirydd y Dalaith, Cyd-drefnydd Diogelu’r 
Dalaith, y gweinidog neu gyflogai arall 
wneud y dasg hon. Dylid gofyn am gyngor 
ynglŷn â sefyllfa’r yswiriant ac unrhyw 
gamau y mae angen eu dilyn er mwyn ei 
ddiogelu. Bydd angen hysbysu’r Rheolwr 
Hawliadau am y datblygiadau hefyd. Dylai 
unrhyw un a gyhuddir o gam-drin hysbysu 
ei gwmni yswiriant yntau os yw wedi’i 
yswirio.

7.5 Cefnogaeth fugeiliol
Yn ystod yr ymchwiliad, bydd ar y plentyn 
neu’r unigolyn ifanc a’u teulu angen 
cefnogaeth. Dylid cael hyd i rywun arall i 
gefnogi’r troseddwr honedig. Ni ddylai’r bobl 
sy’n rhoi’r gefnogaeth fod ag unrhyw ran yn 

24 www.cwdcouncil.org.uk
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yr ymchwiliad na’r gweithdrefnau disgyblu a 
gellir dewis rhywun o’r tu allan i’r gylchdaith 
neu’r dalaith er mwyn sicrhau eu bod yn 
ddi-duedd. Mae’r heddlu’n cynghori ei bod 
yn bwysig na ddylai’r unigolion hyn drafod 
yr honiad â’i gilydd fel na fydd tystiolaeth yn 
cael ei llygru. Yn achos honiadau yn erbyn 
gweinidog, bydd angen i’r Arolygwr neu 
Gadeirydd y Dalaith reoli’r modd y mae’r 
ymchwiliad yn effeithio ar y gylchdaith25 ac 
weithiau ar gylchdeithiau cyfagos.

7.6 Cyfathrebu/ymholiadau’r cyfryngau
Mewn sefyllfaoedd fel hyn, mae angen 
gofal bugeiliol sensitif bob amser ac 
mae hyn hefyd yn wir am y gynulleidfa 
a’r gymuned yn fwy cyffredinol. Bydd 
y gofal hwn yn cynnwys goruchwylio’r 
gwaith o gyfleu gwybodaeth yn briodol 
am y sefyllfa i’r gynulleidfa. Dylid gofyn i 
Swyddfa Gyfathrebu’r Cyfundeb am gyngor 
ynglŷn â hynny. (Dylid rhoi gwybodaeth i 
Swyddfa Gyfathrebu’r Cyfundeb a dyna 
pwy ddylai ddelio ag unrhyw ymholiadau 
gan y cyfryngau. Ni ddylid rhyddhau unrhyw 
wybodaeth i’r cyfryngau na pharatoi dim 
byd i’w gylchredeg na’i gyhoeddi yn yr ardal 
dan sylw oni chafodd ei awdurdodi gan 
Swyddfa Gyfathrebu’r Cyfundeb.)

At hynny, dylid hysbysu Ymgynghorydd 
Diogelu’r Cyfundeb am unrhyw sefyllfa sydd 
yn mynd i lys troseddol neu dribiwnlys, neu 
a ddaw’n hysbys i’r cyfryngau.

7.7 Achosion troseddol
Gall ymchwiliad arwain at amryw o wahanol 
weithredoedd. Efallai y dangosir nad oes 
gan yr unigolyn achos i’w ateb neu efallai 
y bydd yn cael ei gyhuddo o drosedd ac y 
gofynnir i Wasanaeth Erlyn y Goron ystyried 
ei erlyn. Efallai y bydd yr unigolyn yn 
cyffesu bod yr honiad yn wir ac yn derbyn 
rhybuddiad gan yr heddlu.

Er mwyn i Wasanaeth Erlyn y Goron 
awdurdodi erlyn, mae’n rhaid iddynt gredu 
bod mwy na 50% o siawns y ceir euogfarn 

25 Gweler Deirdre Offord: Betrayals of Trust: Addressing 
the Impact on Congregations When Leaders Abuse Their 
Positions, Grove Books, 2009.

a hefyd ei bod er budd i’r cyhoedd iddynt 
erlyn.26 

Os yw’n ymddangos yn debygol, neu os 
yw’n hysbys, y bydd achos troseddol yn 
cael ei ddwyn, yna mae unrhyw gamau 
disgyblu ar wahân i atal dros dro, yn cael 
eu gohirio fel rheol nes i’r achos hwnnw 
ddod i ben. Mae’n rhaid ystyried amddiffyn 
buddiannau dioddefwyr lle bo perygl y bydd 
cysylltiad trwy weithgareddau’r eglwys.

Dylid atgyfeirio ceisiadau i ddarparu 
deunydd o ffeiliau yn y llys i sylw Swyddog 
Cyfreithiol y Tîm Cyfundebol er mwyn osgoi 
datgelu gwybodaeth bersonol yn amhriodol, 
a allai fod wedi’i diogelu o dan Ddeddf 
Diogelu Data 1998.

Dylai gweinidogion ac eraill fod yn 
ymwybodol o’r risgiau posibl os darperir 
geirda cymeriad mewn materion troseddol. 
Dylent osgoi gwneud sylwadau ar faterion 
yr ymchwilir iddynt oni bai bod y tîm sy’n 
ymchwilio yn eu gwahodd i wneud hyn 
mewn cyfarfod ffurfiol neu drafodaeth 
gyfrinachol â Chyd-drefnydd Diogelu’r 
Dalaith. Dylent eu cyfyngu eu hunain 
i ffeithiau sy’n hysbys a gwybodaeth 
uniongyrchol.

Dylid gofyn i’r asiantaethau statudol 
sy’n ymgymryd â’r ymchwiliad ddarparu 
adroddiad y gellir ei ddefnyddio mewn 
camau disgyblu, pan wneir penderfyniadau 
eraill neu er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol. 
Dylai eu hymgynghorwyr cyfreithiol fod 
wedi cytuno â’r adroddiad a dylai gynnwys 
unrhyw ddatganiadau y mae’r partïon 
wedi cytuno y gellir eu defnyddio at y 
diben hwn, ynghyd ag adroddiad ffeithiol 
ar yr ymchwiliad ac asesiad o unrhyw risg 
sy’n parhau i fod. Mae’n gymorth os gall 
Cyd-drefnydd Diogelu’r Dalaith gytuno 
ar delerau’r adroddiad ar ddechrau’r 
ymchwiliad.

Mae llawer o resymau pam na fydd achos 
penodol yn dod i’r llys, efallai, neu pam 

26 Efallai y bydd y Llywodraeth newydd yn newid y 
ddarpariaeth hon – Mai 2010



DIOGELU PLANT A PHOBL IFANC

32

DIOGELU PLANT A PHOBL IFANC

33

y ceir dyfarniad ‘di-euog’ mewn achos 
troseddol. Nid yw hynny’n golygu nad oes 
pryder yn dal i fod. Efallai fod tystiolaeth o 
hyd o ymddygiad amhriodol neu annoeth 
y mae angen rhoi sylw iddo. Dylid gofyn 
am gyngor gan yr asiantaethau statudol 
ynglŷn ag unrhyw risg sy’n parhau i blant. 
Efallai y bydd yn dal i fod yn briodol mewn 
rhai amgylchiadau, ac yn unol â chyngor 
cyfreithiol, parhau â chamau disgyblu. Os 
oes materion sy’n peri pryder ac sy’n dal 
heb eu datrys, dylid cynnal asesiad risg 
proffesiynol er mwyn ceisio penderfynu 
a yw’n ddiogel i’r unigolyn barhau mewn 
gwaith sy’n dod ag ef neu hi i gysylltiad 
â phlant. Gan ddibynnu ar ganlyniad yr 
asesiad, efallai y bydd angen cyflwyno trefn 
i osod amodau; hyfforddi a goruchwylio; 
atgyfeirio’r unigolyn i sylw’r Awdurdod 
Diogelu Annibynnol; symud yr unigolyn 
i swydd arall; neu derfynu ei gyflogaeth. 
Dylid cynnwys Cyd-drefnydd Diogelu’r 
Dalaith bob amser yn y penderfyniadau 
anodd hyn.

7.8 Ymddiswyddo a chytundebau 
cyfaddawdu
Os bydd unigolyn yn ymddiswyddo neu’n 
rhoi’r gorau i gynnig ei wasanaeth, ni ddylai 
hynny rwystro dilyn honiad ymhellach. 
Mae’n bwysig gwneud pob ymdrech i ddod 
i gasgliad ym mhob achos pan fo honiad 
wedi’i wneud sy’n effeithio ar ddiogelwch 
neu les plant, gan gynnwys unrhyw honiad 
lle bo’r unigolyn dan sylw yn gwrthod 
cydweithredu yn y broses. Lle bynnag y 
bo modd, dylid rhoi cyfle llawn i’r unigolyn 
ateb yr honiad a gwneud sylwadau arno. 
Dylai’r broses barhau, i gofnodi’r honiad 
ac unrhyw dystiolaeth sy’n ei gefnogi, ac 
i farnu a ellir ystyried ei fod wedi’i brofi ar 
sail yr holl wybodaeth sydd ar gael, hyd yn 
oed os na ellir gwneud hyn neu os nad yw’r 
unigolyn yn cydweithredu. Efallai y bydd yn 
anodd dod i gasgliad yn yr amgylchiadau 
hyn, ac efallai na fydd yn bosibl rhoi unrhyw 
gosb os daw cyfnod rhybudd unigolyn i ben 
cyn i’r broses gael ei chwblhau, ond mae’n 
bwysig dod i gasgliad a chofnodi’r casgliad 
hwnnw lle bynnag y bo modd.

Yn yr un modd, ni chaniateir defnyddio yn 
yr achosion hyn ‘gytundebau cyfaddawdu’ 
honedig – sef bod unigolyn yn cytuno i 
ymddiswyddo, y corff eglwysig perthnasol 
yn cytuno i beidio â chymryd camau 
disgyblu, a’r ddwy ochr yn cytuno ar eiriad 
i’w ddefnyddio mewn unrhyw eirda yn y 
dyfodol. Beth bynnag, ni fydd cytundeb 
o’r fath yn rhwystro’r heddlu rhag cynnal 
ymchwiliad llawn lle bo hynny’n briodol, 
ac ni all wrth-wneud dyletswydd statudol 
cyflogwr i atgyfeirio mater i sylw’r Awdurdod 
Diogelu Annibynnol neu Disclosure 
Scotland lle bo’r amgylchiadau’n golygu fod 
hynny’n angenrheidiol.

7.9 Cadw cofnodion ynglŷn â phryderon
Mae’n bwysig bod cyrff eglwysig yn cadw 
crynodeb clir a chynhwysfawr o unrhyw 
honiadau a wneir, manylion am y modd yr 
edrychwyd i mewn i honiadau a’u datrys, ac 
unrhyw beth a wnaed a phenderfyniadau 
y daethpwyd iddynt. Dylid cadw’r rhain yn 
ffeil bersonél gyfrinachol yr unigolyn a dylid 
rhoi copi i’r unigolyn, ac eithrio gwybodaeth 
am drydydd partïon na chafwyd caniatâd 
i’w datgelu. Dylid cadw gwybodaeth o’r 
fath yn y ffeil am gyfnod amhenodol. Diben 
y cofnod yw sicrhau y bydd modd rhoi 
gwybodaeth fanwl gywir mewn ymateb i 
unrhyw ymholiadau diffuant neu unrhyw 
gais am eirda yn y dyfodol. Bydd yn fodd i 
roi eglurhad mewn achosion lle bo datgeliad 
cofnodion troseddol yn y dyfodol yn datgelu 
gwybodaeth gan yr heddlu yn dweud bod 
honiad wedi’i wneud ond nad oedd yr 
honiad wedi arwain at erlyn nac euogfarn. 
Bydd hefyd yn golygu na chynhelir ail 
ymchwiliad yn ddiangen os bydd honiadau 
yn brigo i’r wyneb eto ar ôl cyfnod o amser, 
fel sydd weithiau yn digwydd.

Er mwyn i honiad gael ei ddisgrifio fel 
un a wnaed ar gam, mae’n rhaid bod â 
thystiolaeth sy’n gwrthbrofi’r honiad. Mae 
hyn yn golygu bod yr honiad  yn ddi-sail.

Er mwyn i honiad gael ei ddisgrifio fel un 
a wnaed yn faleisus, mae’n rhaid bod â 
thystiolaeth sydd nid yn unig yn gwrthbrofi’r 
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honiad ond hefyd yn profi bwriad pendant i 
dwyllo.

Nid yw honiad nas profwyd yr un fath â 
honiad a wnaed ar gam. Y cyfan y mae’n ei 
olygu yw nad oes digon o dystiolaeth i brofi 
na gwrthbrofi’r honiad. Gan hynny, nid yw’r 
term yn awgrymu bod unigolyn yn euog nac 
yn ddi-euog.

Mae’n bwysig cadw cofnodion lle cafwyd 
bod honiad yn un nas profwyd, yn un a 
wnaed ar gam neu a wnaed yn faleisus, 
fel y bydd cofnod ar gael bod yr honiad yn 
hysbys ac yr ymatebwyd iddo.
Pan ddaw ymchwiliad neu achos i ben, 
dylid paratoi crynodeb gan nodi’r honiad, 
yr ymholiadau a wnaed a’r canlyniad. Dylid 
rhoi gwybodaeth, a ystyriwyd yn ofalus, i’r 
unigolyn dan sylw yn ysgrifenedig. Yn unol 

â’r hyn sy’n briodol ac yn bosibl o fewn 
cyfyngiadau cyfrinachedd a’r angen i beidio 
â chyfaddawdu prosesau statudol posibl, 
dylid ei rhoi hefyd i’r unigolyn sy’n gwneud 
yr honiad ac i’r dioddefwr neu’r goroeswr.

Os caiff ffeiliau eu chwynu pan fydd yr 
unigolyn yn gadael yr eglwys, dylid gofalu 
cadw’r deunydd a nodir yma.

7.10 Atgyfeirio i sylw cynlluniau fetio 
a gwahardd (Awdurdod Diogelu 
Annibynnol/Diogelu Carfanau Agored i 
Niwed)
Fel y nodwyd uchod, un canlyniad posibl 
pan ymchwilir i bryder yw bod angen 
atgyfeirio i sylw’r Awdurdod Diogelu 
Annibynnol (Diogelu Carfanau Agored i 
Niwed yn yr Alban). Amlinellir y broses hon 
yn ein polisi arall, ‘Recriwtio’n Ddiogel’.
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8.1 Cyflwyniad
Mae oedolyn (neu blentyn, yn wir) sydd yn 
datgelu camdriniaeth mewn cyflwr bregus. 
Yn anad dim, mae arno angen rhywun i 
wrando arno - a’i gredu. Efallai y bydd 
arno angen cael ei ‘glywed’ mewn 
gwahanol gyd-destunau a thros gyfnod 
o sawl blwyddyn.

Gall y sefyllfa fugeiliol fod yn gymhleth iawn 
pan fydd oedolyn yn datgelu camdriniaeth 
(e.e. unigolyn ifanc yn ei ugeiniau yn 
cyhuddo gweithiwr eglwysig o’i gam-drin 
yn rhywiol pan oedd yn iau o lawer). Yn yr 
amgylchiadau hyn, byddai’n briodol pennu 
pobl i roi cymorth i’r gwahanol bartïon, 
er enghraifft goroeswr arall i roi cymorth 
i’r sawl sy’n gwneud yr honiadau. Lle bo 
unigolyn ifanc yn datgelu camdriniaeth, 
efallai y bydd angen cymorth ar wahân, neu 
wahanol fathau o gymorth, ar ei deulu ac ar 
yr unigolyn ifanc ei hun.

Pan fydd goroeswr yn datgelu camdriniaeth 
gan rywun sy’n parhau i fod â mynediad 
at blant fel rhan o’i swyddogaeth neu, er 
enghraifft, fel rhiant neu nain neu daid, 
mae’n hanfodol annog y goroeswr yn dyner 
i ddatgelu’r mater i’r awdurdodau mor fuan 
ag y bo modd. Mae’n debyg y bydd angen 
i’r sawl sy’n gydymaith iddo ar yr adeg hon 
fynd gyda’r goroeswr pan fydd yn datgelu. 
At hynny, mae’n rhaid i’r cydymaith, y sawl 
sydd â gofal bugeiliol neu’r cynrychiolydd 
diogelu weithredu er mwyn rhoi gwybod 
i’r awdurdodau a dylid ceisio cydsyniad y 
goroeswr hyd y bo modd. (Gweler hefyd 
adran 6.4)

Gweler Adroddiad y Gynhadledd 
Fethodistaidd ‘Tracing Rainbows through 
the Rain’27 (2006) am drafodaeth lawnach ar 
y materion hyn a beth y gall yr Eglwys 

27 Adroddiad ar gael i’w lawrlwytho oddi ar 
www.methodistchurch.org.uk

ei wneud i helpu goroeswyr a rhoi cymorth 
priodol iddynt.

8.2 Beth i’w wneud? – Crynodeb 
Nid yw pobl yn gallu gwella’n gyflym ar ôl 
cael eu cam-drin. Mae’n hanfodol:
 Nad yw goroeswyr yn cael eu gwthio 

i faddau’n rhy fuan. Mae maddau i’r 
sawl sydd wedi eu cam-drin yn broses 
gymhleth ac mae’n bosibl gwneud llawer 
o niwed os disgwylir i rywun faddau yn 
ddiamod a hynny ar unwaith.

 Peidio â gosod goroeswyr mewn safle 
lle byddant yn teimlo’n fwy euog nag o’r 
blaen. Mae goroeswyr yn tueddu i deimlo 
mai arnynt hwy roedd y bai eu bod wedi 
cael eu cam-drin, yn enwedig lle cawsant 
eu cam-drin gan fwy nag un person.

 Bod goroeswyr yn cael eu derbyn fel y 
maent, waeth pa mor llawn dicter ydynt. 
Gellir ystyried dicter yn un cam ar y ffordd 
i iachâd – o leiaf os ydynt yn ddig maent 
yn dechrau derbyn bod y gamdriniaeth 
wedi effeithio arnynt yn ddifrifol a gall 
hynny fod yn fan cychwyn da i symud 
tuag at iachâd.

 Bod goroeswyr yn cael ymdeimlad bod 
y rhai yng nghymuned yr eglwys sy’n 
gwybod am y gamdriniaeth yn ‘cyd-
deithio’ â hwy ar y ffordd tuag at wellhad. 
Gall y daith fod yn un faith iawn ac mae’n 
rhaid cael rhywrai i gynorthwyo.

8.3 Adnoddau bugeiliol ac adnoddau eraill
Gall goroeswyr gael budd o dderbyn 
cwnsela proffesiynol os yw ar gael. 
Hefyd gall ymuno â grŵp hunangymorth 
ddarparu’r math o gymorth sydd ei angen 
yn y tymor hir. Gall goroeswyr roi cymorth 
nerthol ac effeithiol i oroeswyr eraill.

Mae ar oroeswyr angen amser i weithio ar 
eu teimladau a gallu derbyn:
 nad arnynt hwy roedd y bai
 nad ydynt wedi cyflawni pechod 

anfaddeuol

8 Gofalu am oedolion sydd wedi goroesi 
camdriniaeth yn blant
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 nad oes angen iddynt deimlo euogrwydd 
a chywilydd

 fod Duw yn eu caru’n ddiamod.

Gall eglwysi a gweinidogion ddarparu 
cymorth bugeiliol sylweddol oddi mewn 
i’r adnoddau sydd ar gael eisoes, ar 
yr amod y cedwir o fewn ffiniau. Bydd 
angen iddynt sylweddoli pa bryd y mae 

anghenion goroeswyr yn mynd y tu hwnt 
i’w harbenigedd hwy a’r adnoddau sydd 
ar gael ar lefel eglwys leol. Mae angen 
dilyn arferion bugeiliol da mewn perthynas 
â phawb sydd wedi goroesi camdriniaeth 
yn blant. Nid yw ymchwilio i achosion na 
chwnsela proffesiynol neu therapi yn rhan 
o arbenigedd yr Eglwys ac mae’n rhaid 
ceisio’r rhain o ffynonellau priodol eraill.
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9.1 Cyflwyniad
Y rheswm y rhoddir arferion da ar gyfer 
gweinidogaethu a darparu gofal bugeiliol i’r 
rhai sy’n peri risg yw er mwyn eu galluogi i 
addoli a bod yn rhan o gymuned eglwysig 
yn fwy diogel.

Ar gyfer y rhai sydd ag euogfarn neu 
rybuddiad am drosedd rhywiol yn erbyn 
plentyn, mae Rheol Sefydlog 010 yn gosod 
gwaharddiadau penodol rhag dal rhai 
swyddi, swyddogaethau neu gyfrifoldebau 
yn yr Eglwys. Crëwyd y broses isod i ategu 
Rheol Sefydlog 010 ond gellir ei defnyddio i 
reoli pawb sy’n peri risg i blant.

9.2 Arferion Da – Cyfamod Gofal
Roedd yr adroddiad ar Yr Eglwys a 
Throseddwyr Rhyw yn argymell sefydlu 
grwpiau ‘Cymorth a Monitro’ i’w rheoli 
mewn eglwysi/cylchdeithiau. (Mae i’w weld 
yn Rheol Sefydlog 69f a Rhan 2, Adran 12 
y canllawiau yn yr Arferion Cyfansoddiadol 
a Disgyblaeth. Mae copi ohono i’w weld yn 
Atodiad D.)

Dylid galw’r trefniadau hyn yn ‘Gyfamod 
Gofal’ a dylid eu sefydlu yn amlinellol fel 
rhan o drefniadau diogelu pob eglwys. 
Mae’r grŵp ar gael wedyn i ymateb yn 
gyflym pryd bynnag y bo angen.

Prif elfennau Cyfamod Gofal:
 Cyfnod cyn rhyddhau lle bo’n berthnasol/

bosibl.
 Sefydlu grŵp bach ar lefel eglwys a/neu 

gylchdaith.
 Asesu risg – efallai na fydd yn asesiad 

risg ffurfiol, proffesiynol ond dylai ddilyn 
trefn debyg lle bo modd.

 Ysgrifennu contract – gyda’r unigolyn dan 
sylw, yn ddelfrydol.

 Cyfarfod yn rheolaidd ac adolygu 
aelodaeth y grŵp a’r hyfforddiant a’r 
cymorth sydd ar ei gyfer.

 Adolygu’r contract – yn rheolaidd – o 
leiaf unwaith y flwyddyn, neu pan fydd 
amgylchiadau’n newid.

 Hyfforddiant a chymorth i aelodau’r grŵp.
 Adroddiad blynyddol ar bob achos i fynd i 

Gyd-drefnydd Diogelu’r Dalaith.

9.3 Cytundeb/contract y Cyfamod Gofal
Yng nghanllawiau Rheol Sefydlog 69f,28 a 
hefyd yn Rhan 2, Adran 12 y canllawiau29 

cynigir fframwaith ar gyfer y cytundeb. 
Mae’r canllawiau hyn i’w hadolygu yn 2011, 
ond pwyntiau ychwanegol yw’r isod ac nid 
ydynt yn disodli’r canllawiau fel y maent yn 
sefyll.

Meysydd ychwanegol a all fod angen sylw 
wrth ddatblygu contract/cytundeb sy’n 
gweithio:
 Digwyddiadau preswyl, yn enwedig rhai ‘i 

bob oed’.
 Digwyddiadau mewn eglwys neu fudiad 

eglwysig arall, yn y gylchdaith neu yn 
genedlaethol. Da o beth yw cael cytundeb 
ar y cyd yn yr amgylchiadau hyn.

 Cael hyd i eglwys neu gylchdaith arall 
pan fo dioddefwyr/goroeswyr yn yr eglwys 
flaenorol/bresennol.

 Cyfleoedd i ddatblygu gallu’r gwrthrych 
i fod yn ddisgybl yn ddiogel ac unwaith 
y bydd wedi dangos cydweithrediad ac 
ymddiriedaeth yn y cytundeb.

Materion sensitif neu anodd i’r Arolygwr/
gweinidog â gofal bugeiliol a’r grŵp eu 
hystyried:
 Mynnu bod eglwys yn gwneud 

darpariaeth ar gyfer troseddwr rhyw, pan 
fu i’r eglwys neu weinidog ei wrthod yn 
llwyr.

28  Yn y Rheolau Sefydlog – Arferion Cyfansoddiadol a 
Disgyblaeth.

29  Hefyd yn yr Arferion Cyfansoddiadol a Disgyblaeth – yn y 
cefn

9 Gweinidogaethu i’r rhai sy’n peri risg
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 Datblygu contract lle bo gan unigolyn 
hanes o ‘hen faterion’, euogfarnau neu 
rybuddiadau ond lle bo angen rhyw fath o 
gontract.

 Penderfynu ym mha achosion y gellir 
gwneud trefniadau llai manwl.

 Cynnal diddordeb ac egni’r grŵp monitro.
 Addoliad/aelodaeth, yn enwedig lle bo 

dioddefwyr/goroeswyr yn yr un eglwys.
 Cadw’r contract i fynd am flynyddoedd ac 

efallai degawdau.
 Darparu hyfforddiant ar gyfer aelodau’r 

grŵp a’r eglwys yn ehangach ar y pethau 
hyn.

 Datblygu gallu’r gwrthrych i fod yn 
ddisgybl dros flynyddoedd lawer.

9.4 Y Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer 
Diogelu’r Cyhoedd (MAPPA)
Mae canllawiau’r Trefniadau 
Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd 
yn nodi fod yn rhaid i gymunedau crefyddol 
sefydlu trefniadau effeithiol, i’w galluogi 
i sicrhau eu bod yn gallu amddiffyn eu 
cymuned tra’n caniatáu i droseddwr rhyw 
gadw’i hawl i addoli mewn modd diogel 
lle bo modd. Mae’n rhaid cynnal asesiad 
risg, y dylid ei wneud ar y cyd gyda’r 
heddlu, y gwasanaeth prawf a/neu’r 
gwasanaethau cymdeithasol a chyda Chyd-
drefnydd Diogelu’r Dalaith. Bydd gweinidog 
neu arweinydd eglwysig addas yn cael 
gwybodaeth gan yr asiantaethau statudol 
fel y gall wneud trefniadau goleuedig. Mae’n 
bwysig sicrhau cydweithrediad rhwng yr 
eglwys a’r asiantaethau bob amser. Efallai y 
bydd angen trafod protocol ffurfiol weithiau 
ar gyfer rhannu gwybodaeth rhwng y 
Dalaith a’r ardal heddlu berthnasol a’r ardal 
berthnasol dan y gwasanaeth prawf; fodd 
bynnag, mae canllawiau cenedlaethol yn 
argymell na ddylai hyn fod yn angenrheidiol.

Dylai caplaniaid carchardai fod yn 
ymwybodol o’r canllawiau a sicrhau bod 
cyswllt effeithiol rhyngddynt a Chyd-
drefnydd Diogelu’r Dalaith pan fydd 
troseddwr rhyw yn dod o’r carchar ac yn 
dymuno addoli mewn eglwys. Efallai y 
bydd angen trafod pa eglwys sy’n addas 

yng ngoleuni anghenion troseddwr neu yng 
ngoleuni ei amgylchiadau neu’r gymuned. 
Trafodir y contract y cyfeirir ato yn y 
canllawiau isod yn yr adran nesaf.

Mae’r rhan berthnasol o ganllawiau’r 
Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer 
Diogelu’r Cyhoedd fel a ganlyn:

Mae’n hanfodol ein bod yn cynorthwyo 
cymunedau crefyddol i sefydlu trefniadau 
effeithiol, i’w galluogi i sicrhau eu bod yn 
gallu amddiffyn eu cymuned tra’n caniatáu 
i’r troseddwr gadw’i hawl i addoli mewn 
modd diogel. Dylid rhoi digon o wybodaeth 
i’r man addoli a’r arweinydd crefyddol fel y 
gallant amddiffyn eu cynulleidfa.

Pan fo Troseddwr Rhyw Cofrestredig, sydd 
wedi cyflawni troseddau yn erbyn plant, 
neu droseddwyr eraill sy’n peri risg o niwed 
i blant a/neu i ddioddefwyr eraill penodol, 
yn dymuno parhau i arfer ei grefydd, trwy 
fynychu gwasanaethau a/neu fod yn rhan 
o’i gymuned ffydd, mae’n rhaid i’r rheolwr 
troseddwr/achos sicrhau ei fod wedi asesu 
yn llawn y risg posibl o niwed y gallai hyn ei 
achosi.

Dylid trafod bob amser â’r troseddwr 
yr angen i amddiffyn rhag niwed blant/
dioddefwyr penodol (oni bai fod hyn 
yn achosi mwy o risg i’r dioddefwr) 
a all hefyd fod yn bresennol mewn 
gwasanaethau a/neu ddigwyddiadau. Mae 
angen i’r troseddwr fod yn ymwybodol 
y bydd gwybodaeth yn cael ei datgelu 
i’r sefydliad crefyddol ac y bydd angen 
iddo ef (y troseddwr) gytuno a llofnodi 
‘contract’ ymddygiad. Lle bo troseddwr 
yn anfodlon gwneud hynny, dylai’r 
Rheolwr Troseddwr a’r heddlu ystyried a 
ddylid ceisio amod cyfyngol ar drwydded 
neu mewn Gorchymyn Atal Troseddau 
Rhywiol er mwyn rhwystro’r troseddwr 
rhag bod mewn man addoli. Rhaid 
cofnodi beth a benderfynwyd [h.y. rhaid i’r 
Rheolwr Troseddwr gofnodi] ar y Gofrestr 
Troseddwyr Treisgar a Throseddwyr Rhyw] 
a’r cofnod rheoli achos.
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Rhaid rhoi gwybod i’r rheolwr troseddwr/
achos os torrir y ‘contract’ â’r troseddwr 
mewn unrhyw fodd.30

Sylwer y gellir ceisio Gorchmynion Atal 
Troseddau Rhywiol hefyd er mwyn 
rheoli yn ogystal â rhwystro cyfranogiad 
troseddwr mewn man addoli. Mewn 
achosion priodol dylai Cyd-drefnydd 
Diogelu’r Dalaith ystyried gyda’r heddlu 
a ddylid ceisio hynny a sut y dylai gael ei 
ddrafftio. Os bydd hyn yn digwydd, dylid 

30  Canllawiau MAPPA, Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli 
Troseddwyr, Uned Gwarchod y Cyhoedd 2009, 6.5, 70 
(wedi’u cyfieithu)

enwi’r Arolygwr fel swyddog goruchwylio ar 
gyfer y man addoli.

Pan dynnir sylw at droseddwr cyn iddo gael 
ei ryddhau, dylai Cyd-drefnydd Diogelu’r 
Dalaith drafod gyda’r gwasanaeth prawf 
a ddylid cynnwys amodau arbennig yn y 
drwydded.

Mae’n debygol y bydd trefniadau rheoli yn 
parhau i fod yn angenrheidiol hyd yn oed 
wedi i ymyrraeth statudol ddod i ben.
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Atodiad A Y fframwaith statudol ac adroddiadau 
perthnasol gan yr Eglwys

A1.1 Disgwyliadau statudol

Mae’r llywodraeth yn credu bod rhai nodweddion allweddol yn amlwg mewn trefniadau effeithiol 
a wneir i ddiogelu plant a hyrwyddo eu lles.31 Bydd y trefniadau hyn yn helpu asiantaethau i greu 
a chynnal diwylliant ac ethos yn y sefydliad sydd yn adlewyrchu pwysigrwydd diogelu plant a 
hyrwyddo eu lles. Ar lefel sefydliad, neu yn strategol, mae’r nodweddion allweddol hyn yn golygu:

 bod yr uwch reolwyr yn ymrwymo i gydnabod pwysigrwydd diogelu a hyrwyddo lles plant
 gwneud datganiad clir, sydd ar gael i’r holl staff, ynglŷn â chyfrifoldeb yr asiantaeth tuag at blant
 cael llinell atebolrwydd glir yn y sefydliad ar gyfer gwaith i ddiogelu a hyrwyddo lles plant
 ystyried yr angen i ddiogelu a hyrwyddo lles plant wrth ddatblygu gwasanaethau, gan holi barn 

plant a theuluoedd lle bo hynny’n briodol
 hyfforddi’r holl staff sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd neu (yn unol â phrif swyddogaethau’r 

asiantaeth) staff a ddaw i gysylltiad â phlant a theuluoedd, ynglŷn â diogelu a hyrwyddo lles 
plant

 sefydlu trefniadau recriwtio diogel
 gweithio’n effeithiol gydag asiantaethau eraill er mwyn diogelu a hyrwyddo lles plant
 rhannu gwybodaeth yn effeithiol.

A1.2 Deddfwriaeth, statudau’r llywodraeth a chanllawiau

Lloegr

Mae llawer o statudau, canllawiau, rheoliadau ac offerynnau statudol sydd yn ymwneud â diogelu 
plant. Mae’n faes sy’n newid yn gyflym ac mae dogfennau newydd yn cael eu cyhoeddi o hyd. 
Nodir yma rai o’r dogfennau pwysicaf.

Working Together to Safeguard Children, Llywodraeth EM, 2010. Dyma’r ddogfen bwysicaf 
sy’n cynnig canllawiau. Mae’n rhwymo’r sefydliadau statudol perthnasol ac yn cael ei hystyried 
yn arfer da mewn mudiadau gwirfoddol. Cynigir canllawiau penodol ar gyfer mudiadau ffydd 
ac mae’r rhain i’w gweld yn y ddogfen hon. Mae’r Eglwys, o fewn ei strwythurau cenedlaethol, 
Cyfundebol, taleithiol a chylchdeithiol, yn grŵp o fudiadau gwirfoddol. Fodd bynnag, mae’r rhan 
fwyaf o ysgolion eglwysig yn cyfrif fel rhan o’r sector statudol.32 Mae gwahanol ganllawiau atodol i 
Working Together wedi cael eu cyhoeddi ar nifer o faterion arbenigol. Nid yw’r rhain i gyd yn cael 
eu rhestru yma.

Guidance for Safer Working Practice for Adults who work with Children and Young People, Yr 
Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd, ar gyfer Ymgynghorwyr Rheoli Honiadau, 2007. Canllawiau 
anstatudol yw’r rhain nad ydynt yn disodli canllawiau neu godau ymarfer a ddarparwyd gan 
gyflogwyr neu gyrff cenedlaethol.

31  Statutory guidance on making arrangements to safeguard and promote the welfare of children under section 11 of the Children 
Act 2004, Yr Adran Addysg a Sgiliau 2007. Mae’r canllawiau hyn yn rhwymo asiantaethau statudol penodol a enwir ac maent yn 
cael eu hystyried yn arfer da mewn mudiadau gwirfoddol.

32  Gweler adran 4.6.
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Recruiting Safely: Safer recruitment guidance helping to keep children and young people safe, 
Cyngor Datblygu Gweithlu Plant (Children’s Workforce Development Council), 2009. Bwriedir y 
canllawiau hyn yn benodol ar gyfer mudiadau gwirfoddol a chyflogwyr bach. Mae fersiwn llawn a 
fersiwn cryno ar gael.

Safe from Harm, cylchlythyr y Swyddfa Gartref, 1993. Er i ddogfennau eraill ddod yn ei le i raddau 
helaeth, nid yw wedi’i dynnu’n ôl na’i ddisodli’n ffurfiol.

Safeguarding Children and Safer Recruitment in Education, Yr Adran Addysg a Sgiliau, 2006.  
Dyma’r ddogfen ar gyfer ysgolion sy’n cyfateb i Working Together.

Safeguarding Children from Abuse Linked to Belief in Spirit Possession, Yr Adran Addysg a 
Sgiliau, 2007.

Deddfau Plant 1989 a 2004.

Deddf Mabwysiadu a Phlant, 2002.

Deddf Plant a Mabwysiadu, 2006.

Deddf Troseddau Rhywiol, 2003. Mae’r ddeddf hon yn cydgyfnerthu’r gyfraith ar droseddau 
rhywiol, gan gynnwys troseddau yn erbyn plant, gan ddisodli deddfwriaeth flaenorol yn y maes 
hwn.

Canllawiau’r Cynllun Fetio a Gwahardd, y Swyddfa Cofnodion Troseddol a’r Awdurdod Diogelu 
Annibynnol, [cyhoeddwyd canllawiau ym Mawrth 2010 – disgwylir canllawiau pellach].

What to do if you’re worried a child is being abused, Yr Adran Addysg a Sgiliau, 2006. Canllawiau 
anstatudol ar yr hyn y dylid ei wneud mewn achosion unigol. Mae fersiwn llawn a fersiwn cryno ar 
gael.

Deddf Diogelu Data, 1998. Mae canllawiau manwl ar gael gan y Comisiynydd Gwybodaeth.

MAPPA guidance, Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, 2009. Canllawiau ar Drefniadau Amlasiantaethol 
ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd, i reoli troseddwyr rhyw a threisgar yn y gymuned.

Deddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llysoedd, 2000. Mae atodlen 4 yn rhestr 
gynhwysfawr o droseddau yn erbyn plant. Fe’i diwygiwyd ac fe ychwanegwyd ati yn Neddf 
Troseddau Rhywiol 2003.33 

Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf, 2006. Y ddeddf hon a sefydlodd yr Awdurdod Diogelu 
Annibynnol.

33  Mae cyfeirnod ar gael.
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Yr Alban
Canllawiau cenedlaethol drafft ar gyfer Amddiffyn Plant yn yr Alban

Getting it right for every child (GIRFEC) 2008.
Deddf Amddiffyn Carfanau Agored i Niwed (Yr Alban) 2007.
http://www.scotland.gov.uk/Topics/People/Young-People/children-families/pvglegislation

a

http://www.disclosurescotland.co.uk/pdf/protecting-vulnerable-groups-scheme.pdf

Cymru

Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004, Llywodraeth Cynulliad Cymru, 
2007.

Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan, a gynhyrchwyd ar ran holl Fyrddau Lleol Diogelu 
Plant Cymru.

Diogel Rhag Niwed: Diogelu Plant Mewn Mudiadau Gwirfoddol a Chymunedol yng Nghymru. 
Cyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2007.

Diogelu Plant mewn Addysg, Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008.

Canllawiau Interim ar Ddiogelu Plant Rhag Cael eu Cam-drin Mewn Cysylltiad â Chred Mewn 
Meddiant gan Ysbrydion (Dogfen Saesneg yn unig), Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008.

A2 Dogfennau perthnasol gan yr Eglwys Fethodistaidd ac Eglwysi eraill

Constitution, Practice and Discipline of the Methodist Church, sy’n cael ei ddiweddaru bob tro y 
mae’r Gynhadledd Fethodistaidd yn cyfarfod

The Church and Sex Offenders, Y Gynhadledd Fethodistaidd, 2000.

Time for Action: Sexual abuse, the Churches and a new dawn for survivors, Eglwysi Ynghyd ym 
Mhrydain ac Iwerddon, 2002.

Domestic Abuse, Methodist Conference report and Guidelines, 2005.

Tracing Rainbows through the Rain, adroddiad y Gynhadledd Fethodistaidd, 2006.

Creating Safer Space, adroddiad y Gynhadledd Fethodistaidd, 2007.

Diogelu plant a phobl ifanc, argraffiad diwygiedig, 2010.

Diogelu oedolion pan fyddant yn agored i niwed, argraffiad diwygiedig, 2010.

Adnoddau pellach
Gweler y rhestr sy’n cael ei diweddaru ar wefan yr Eglwys Fethodistaidd, tudalennau Diogelu.
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Atodiad B Rhestr Wirio ar gyfer Diogelu yn yr 
eglwys leol
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Polisi’r Cyngor Eglwys
Beth arall sydd ei 
angen?

Pwy sydd am 
weithredu?

Adolygu’r hyn a 
wnaed – dyddiad 
a nodiadau

1 Trosolwg:
a) cynllun gweithredu
b) amserlen adolygu
c) dyrannu’r cyfrifoldeb
ch) trafod materion cydraddoldeb ac amrywiaeth

2 Trefniadau recriwtio diogelach:
a) cofnodion o’r prosesau fetio – h.y. cofnodion 

troseddol a chofrestru gyda’r Awdurdod 
Diogelu Annibynnol/cynllun aelodaeth 
Amddiffyn Carfanau Agored i Niwed.

b) ffurflenni cofrestru, geirda, gwirio pwy yw 
pobl

c) pwy sy’n gyfrifol am y gweithgaredd a’r 
gwirfoddolwyr

ch) adolygu cyfnodau prawf, adolygiadau 
blynyddol, hyfforddi a datblygu

d) y cod ymarfer – dosbarthu a thrafod

3 Cynllunio gweithgareddau:
a) cymarebau staff a chydbwysedd
b) asesiadau risg ysgrifenedig
c) adolygu asesiadau risg
ch) cyfrifoldeb am ddigwyddiadau achlysurol
d) offer
dd) cludiant
e) caniatâd gan rieni, gan gynnwys ar gyfer 

ffotograffiaeth
f) e-ddiogelwch

4 Hyfforddi a datblygu:
a) cyfnod cynefino
b) trefniadau ar gyfer goruchwylio timau
c) goruchwyliaeth neu gefnogaeth unigol
ch) adolygu anghenion hyfforddi a chynllunio

5 Ymateb i ddigwyddiadau:
a) llyfr digwyddiadau
b) cymorth cyntaf
c) rhifau ffôn swyddog amddiffyn plant yr 

heddlu lleol a Gofal Cymdeithasol Plant
ch) cyfrifoldeb am atgyfeirio
d) cyfrifoldeb am roi gwybod i eraill ar sail 

‘angen i wybod’ – gan gynnwys Grŵp 
Diogelu’r Dalaith, y Comisiwn Elusennau a’r 
cwmni yswiriant fel y bo angen.

6 Pwy arall sydd angen gwybod am y polisi
a) ble mae’n cael ei arddangos/ble mae ar gael
b) cysylltiadau ecwmenaidd lleol
c) rhai sy’n llogi adeiladau

Unrhyw beth arall – i’w ychwanegu yma

Llofnod:

Dyddiad adolygu:
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Atodiad C Rhestr cyfrifoldebau/gweithredu ar lefel 
Cylchdaith, Eglwys a Thalaith

1. Cyfrifoldebau ar lefel Eglwys

Cyfrifoldebau/Gweithredu Pwy sy’n gyfrifol

Cyfrifoldeb cyffredinol dros roi polisïau Diogelu ar waith Gweinidog â gofal bugeiliol, 
ynghyd â’r Arolygwr

Dilyn arferion da a chynnig gofal bugeiliol yn unol â hynny, 
ym mhob achos o gam-drin plant a thrawma, gan gynnwys 
darpariaeth fugeiliol ar gyfer anghenion goroeswyr camdriniaeth a 
gweinidogaeth ofalus ar gyfer y rhai sy’n peri risg i blant

Gweinidog â gofal bugeiliol, 
ynghyd â’r Arolygwr

Sicrhau y dilynir gweithdrefnau ‘Recriwtio’n Ddiogel’ (gan gynnwys 
ffurflenni cofrestru a gweithdrefnau fetio) ar gyfer pawb sy’n 
gweithio gyda phlant, pobl ifanc a hefyd y rhai sy’n gweithio gydag 
oedolion agored i niwed, ac y cedwir cofnodion

Gweinidog â gofal bugeiliol

Sicrhau bod pawb sy’n dal swydd yn ymwybodol o delerau Rheol 
Sefydlog 010 ynglŷn â dal swydd, dyletswydd neu gyfrifoldeb, a 
bod systemau wedi’u sefydlu ar gyfer troseddwyr rhyw yn unol â 
Rheol Sefydlog 690

Gweinidog â gofal bugeiliol

Sicrhau bod pob swyddog yn deall gofynion y polisïau Diogelu a’u 
bod yn mynychu hyfforddiant priodol

Gweinidog â gofal bugeiliol

Penodi un aelod o’r Cyngor Eglwys i fod yn gyfrifol am gyd-drefnu 
rhoi’r polisi Diogelu ar waith

Gweinidog â gofal bugeiliol

Penodi Cyd-drefnydd Diogelu (nid oes angen iddo fod yn aelod o’r 
Eglwys ond dylai fod â sgiliau addas a bod yn gefnogol i’r Eglwys)

Cyngor Eglwys

Sicrhau bod copïau o’r llawlyfrau Diogelu ar gael i bob aelod o’r 
Cyngor Eglwys eu gweld. Bydd y dogfennau hyn hefyd ar gael o 
wefan yr Eglwys Fethodistaidd

Ysgrifennydd y Cyngor Eglwys

Rhoi copi o’r llawlyfr Diogelu hwn i bawb sy’n gweithio gyda phlant 
a phobl ifanc, arweinydd y clwb ieuenctid ac yn y blaen

Ysgrifennydd y Cyngor Eglwys/ 
Arolygydd yr Ysgol Sul

Rhoi copi i bawb sy’n cyflawni dyletswyddau sy’n cael eu heffeithio 
ganddo

Ysgrifennydd y Cyngor Eglwys

Cynnwys Diogelu ar agenda’r Cyngor Eglwys Gweinidog â gofal bugeiliol

Cadw copïau o unrhyw ffurflenni, llythyrau a gweithdrefnau a 
gwblheir yn ystod recriwtio a chofrestru, gan eu cadw’n gyfrinachol

Ysgrifennydd y Cyngor Eglwys/
Gweinidog â gofal bugeiliol

Ffurfio gweithgor, gan gynnwys pobl sy’n gweithio gyda phlant a 
phobl ifanc, i baratoi ac adolygu’r polisi Diogelu bob blwyddyn, 
ynghyd â’r cynllun gweithredu ar gyfer yr Eglwys

Cyngor Eglwys

Paratoi polisi drafft a’i gyflwyno i’r Cyngor Eglwys Gweithgor

Mabwysiadu’r polisi a’r cynllun gweithredu Cyngor Eglwys
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Gwybod pa ffynonellau posibl sydd ar gyfer cael cyngor cyfreithiol Blaenoriaid/Cyd-drefnydd Diogelu

Trafod sut i roi gwybod am y polisi a’r cynlluniau gweithredu Blaenoriaid ac eraill

Sicrhau y dilynir hyfforddiant Gweinidog â gofal bugeiliol a 
blaenoriaid

Cofnodi pwy sydd wedi mynychu hyfforddiant a phryd Ysgrifennydd y Cyngor Eglwys/
Gweinyddwr/Cyd-drefnydd 
Diogelu

Atgoffa’r rhai sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i ailymgeisio 
am ddatgeliadau cofnodion troseddol bob pum mlynedd neu os 
byddant yn newid eu swydd neu eu cyfrifoldeb, pa un bynnag sy’n 
digwydd gyntaf, a phryd i ymgeisio am gofrestriad neu aelodaeth 
o’r cynllun fetio perthnasol

Ysgrifennydd y Cyngor Eglwys/
Gweinidog â gofal bugeiliol/Cyd-
drefnydd Diogelu

Cynnal goruchwyliaeth ac adolygiadau o weithwyr gyda phlant a 
phobl ifanc yn rheolaidd

Gweinidog â gofal bugeiliol

Monitro’r modd y gweinyddir ac y rhoddir ar waith weithdrefnau 
Diogelu yn rheolaidd

Gweinidog â gofal bugeiliol

Hysbysu Tîm Diogelu’r Dalaith, y cwmni yswiriant a’r Comisiwn 
Elusennau, fel y bo gofyn, am ddigwyddiadau

Gweinidog â gofal bugeiliol

Sicrhau y dilynir y canllawiau ar gyfer creu gwefan – cyhoeddir y 
rhain ar www.methodist.org.uk/safeguarding 

Gweinidog â gofal bugeiliol/
Cyngor Eglwys 
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2. Cyfrifoldebau Cyfarfodydd Cylchdaith

Cyfrifoldeb Pwy sy’n gyfrifol

Datblygu polisi ar Ddiogelu a chynllun gweithredu sydd yn 
cadarnhau, annog a chefnogi pob plentyn a phob unigolyn ifanc a’r 
gwaith a wneir gyda hwy

Arolygwr

Anfon copïau o bolisi’r gylchdaith ar Ddiogelu at Ysgrifennydd pob 
Cyngor Eglwys

Ysgrifennydd y Cyfarfod 
Cylchdaith

Sicrhau bod gan bob eglwys yn y gylchdaith bolisïau Arolygwr

Cynorthwyo’r rhai sydd â gofal bugeiliol i gyflawni eu cyfrifoldeb o 
ran rhoi Diogelu ar waith

Arolygwr

Sicrhau bod pawb sy’n dal swydd yn y gylchdaith (gan gynnwys 
pregethwyr cynorthwyol) yn cwblhau Ffurflenni Diogelu a 
gweithdrefnau fetio cyn iddynt gael eu penodi (neu eu cymeradwyo 
i fynd ‘ar brawf’) ac y cedwir cofnodion.

Arolygwr

Sicrhau bod pawb sy’n dal swydd yn y gylchdaith yn ymwybodol o 
delerau Rheol Sefydlog 010 ynglŷn â dal swydd, dyletswydd neu 
gyfrifoldeb, a bod systemau wedi’u sefydlu ar gyfer troseddwyr 
rhyw yn unol â Rheol Sefydlog 690

Arolygwr

Sicrhau bod grwpiau neu ddigwyddiadau cylchdeithiol yn dilyn 
polisi a gweithdrefnau Diogelu. (Gyda grwpiau sy’n cyfarfod yn 
rheolaidd, dylid dilyn y canllawiau ar gyfer Cynghorau Eglwys)

Goruchwylwyr y Gylchdaith

Penodi a darparu adnoddau ar gyfer Cyd-drefnydd Diogelu Arolygwr a’r Cyfarfod Cylchdaith

Cynnwys gwybodaeth mewn cyhoeddiadau o eiddo’r gylchdaith, 
gan gynnwys unrhyw wefan

Y sawl sy’n gyfrifol am hyn

Sicrhau bod mentrau hyfforddi yn cael eu datblygu a’u cyflawni a 
bod deiliaid swyddi yn eu mynychu

Goruchwylwyr y Gylchdaith

Sicrhau y cedwir cofnodion digonol o bresenoldeb pob 
gwirfoddolwr a phob un a gyflogir, mewn hyfforddiant, a bod 
cofnodion o bryderon yn ymwneud â diogelu yn cael eu cadw am 
gyfnod amhenodol

Arolygwr

Hysbysu eglwysi sy’n bartneriaid ecwmenaidd a sicrhau bod 
ganddynt drefn ar gyfer dilyn arferion da ac atgyfeirio34

Arolygwr

Goruchwylio ac adolygu’r rhai sy’n gweithio gyda phlant a phobl 
ifanc yn rheolaidd

Arolygwr

Monitro ac adolygu’n rheolaidd y modd y gweinyddir y materion 
hyn, y polisi a’r modd y mae’n cael ei roi ar waith

Arolygwr

34

34 Gweler y rhestr wirio ecwmenaidd (partneriaeth ecwmenaidd leol) ar Ddiogelu ar wefan Eglwysi Ynghyd yn Lloegr.
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3. Cyfrifoldeb Synod y Dalaith

Cyfrifoldeb Pwy sy’n gyfrifol

Datblygu polisi ar Ddiogelu sydd yn cadarnhau, yn annog ac yn 
cefnogi pawb sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc

Cadeirydd y Dalaith

Rhoi polisi Diogelu’r dalaith ar waith, yn gyffredinol Cadeirydd y Dalaith

Cefnogi’r holl arolygwyr a’r gweinidogion cylchdaith wrth iddynt 
roi’r polisi Diogelu ar waith

Cadeirydd y Dalaith

Cydgysylltu’n glòs â’r Swyddogion Hyfforddi a Thîm Diogelu’r 
Dalaith er mwyn sicrhau y darperir hyfforddiant digonol

Cadeirydd y Dalaith

Sicrhau bod pawb sy’n dal swydd mewn cylchdaith yn ymwybodol 
o delerau Rheol Sefydlog 010 ynglŷn â dal swydd, dyletswydd neu 
gyfrifoldeb, a bod systemau wedi’u sefydlu ar gyfer troseddwyr 
rhyw yn unol â Rheol Sefydlog 690

Cadeirydd y Dalaith

Darparu copïau o lawlyfrau Diogelu ar gyfer Cynghorau/Pwyllgor 
Polisi’r Dalaith

Ysgrifennydd y Synod

Cynnwys datganiad ynglŷn â Rheol Sefydlog 010(2) ar agendâu 
Pwyllgor Polisi’r Dalaith a’r Is-bwyllgor Cyflogi Lleygwyr

Cadeirydd y Dalaith/Ysgrifennydd 
y Synod

Sicrhau bod gan yr Ymgynghorydd/Is-bwyllgor Cyflogi Lleygwyr 
gopi o’r llawlyfr ‘Recriwtio’n Ddiogel’ a’u bod yn rhoi sylw i faterion 
Diogelu gan gynnwys ‘Recriwtio’n Ddiogel’

Cadeirydd y Dalaith

Sicrhau, lle bo cyflogeion neu wirfoddolwyr yn gweithio ar lefel 
talaith, eu bod yn cwblhau’r gweithdrefnau recriwtio a fetio 
lle bo hynny’n berthnasol, ac y cedwir cofnodion ynglŷn â’r 
swyddogaethau hyn

Cadeirydd y Dalaith/Ysgrifennydd 
y Synod

Sefydlu Tîm Ymgynghorol Diogelu ar gyfer y Dalaith (plant a 
phobl ifanc), i gynnwys unigolion sydd â phrofiad a chymwysterau 
addas, gan gynnwys Cynullydd a Chadeirydd35

Cadeirydd y Dalaith/Ysgrifennydd 
y Synod

Anfon polisi’r dalaith at Ysgrifenyddion yr holl Gyfarfodydd 
Cylchdaith, ynghyd â gwybodaeth am Dîm Diogelu’r Dalaith

Ysgrifennydd y Synod

Sicrhau bod pob cylchdaith a phob eglwys yn creu eu polisïau eu 
hunain ac yn eu rhoi ar waith

Cadeirydd y Dalaith

Lle bo grwpiau neu ddigwyddiadau taleithiol ar gyfer plant a 
phobl ifanc, sicrhau bod polisi’r dalaith yn cael ei roi ar waith. 
(Os cynhelir grwpiau rheolaidd, dylid dilyn y cyfarwyddyd ar gyfer 
Cynghorau Eglwys.) 

Cadeirydd y Dalaith/Ysgrifennydd 
y Synod

Sicrhau bod y rhai a etholir yn gynrychiolwyr i’r Gynhadledd yn 
cydymffurfio â thelerau Rheol Sefydlog 010

Cadeirydd y Dalaith

Cynnwys gwybodaeth am bolisi’r Dalaith a sut i gysylltu â’r Tîm 
Diogelu yng nghyhoeddiadau’r Dalaith

Ysgrifennydd y Synod

Monitro ac arfarnu polisi’r Dalaith a’r modd y mae’n cael ei roi ar 
waith bob blwyddyn

Cadeirydd y Dalaith a Phwyllgor 
Polisi’r Dalaith
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35 Gellir cyfuno’r tîm hwn â Thîm Ymgynghorol Diogelu Oedolion y Dalaith – gweler y llawlyfr ‘Diogelu Oedolion agored i niwed yn 
yr Eglwys Fethodistaidd’.
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4. Cyfrifoldebau’r Tîm Cyfundebol

Cyfrifoldeb Pwy sy’n gyfrifol

Sicrhau bod y polisi Diogelu yn cael ei roi ar waith, ei fonitro a’i 
arfarnu a bod yr Eglwys Fethodistaidd yn cydymffurfio â’r Gyfraith

Aelodau penodedig o’r tîm sydd 
â chyfrifoldeb am roi polisïau a 
gweithdrefnau ar waith, ynghyd 
ag Ysgrifennydd y Gynhadledd

Datblygu polisi yng ngoleuni dealltwriaeth ac arferion newidiol yn 
yr Eglwys Fethodistaidd

Aelodau penodedig o’r tîm 
ynghyd ag Ysgrifennydd y 
Gynhadledd

Ymateb i fentrau’r llywodraeth mewn perthynas ag amddiffyn plant Ymgynghorydd Diogelu’r 
Cyfundeb

Cydweithio ag enwadau eraill i sefydlu a chefnogi polisi a’r arferion 
gorau

Ymgynghorydd Diogelu’r 
Cyfundeb

Goruchwylio rhoi’r strategaeth hyfforddi ar waith, a chodi 
ymwybyddiaeth

Ymgynghorydd Diogelu’r 
Cyfundeb

Darparu’r wybodaeth angenrheidiol i gynorthwyo dulliau cyfathrebu 
a systemau

Ymgynghorydd Diogelu’r 
Cyfundeb ynghyd â’r swyddfa 
Cyfathrebu, gan gynnwys 
Cyhoeddiadau

Sicrhau y datblygir ac y cyflwynir mentrau hyfforddi Disgyblion a Gweinidogaethau, 
ynghyd â Swyddogion Hyfforddi 
ac Ymgynghorydd Diogelu’r 
Cyfundeb

Hyrwyddo arferion da o ran gweithdrefnau diogelu ym mhob maes 
ym mywyd yr Eglwys; monitro ac arfarnu rhoi’r rhain ar waith a’r 
gweithdrefnau

Cadeiryddion y Taleithiau a Thîm 
y Cyfundeb

Adolygu, diwygio a mabwysiadu Rheolau Sefydlog priodol Pwyllgor Cyfraith a 
Ffurflywodraeth a’r Gynhadledd

Y rhai a ddylai fod yn ymwybodol o ddarpariaethau polisi a 
gweithdrefnau’r Eglwys Fethodistaidd ar Ddiogelu [Gweler 
hefyd y rhestr wirio Diogelu ar gyfer Partneriaethau Ecwmenaidd 
Lleol, ar wefan Churches Together]

Partneriaid Ecwmenaidd Lleol

Digwyddiadau rhanbarthol/cenedlaethol MAYC, y Cyngor 
Ieuenctid, a’r cynlluniau cyfranogi a gwaith a noddir gan y 
Cyfundeb

Swyddfa Plant ac Ieuenctid yr 
Eglwys Fethodistaidd
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ATODIAD CH Cod Arferion Gwaith Diogelach

1. Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Unigol

2. Canllawiau ychwanegol ar gyfer arweinwyr grwpiau

3. Ymateb i bryderon ynglŷn ag amddiffyn plant
- risg ar fin digwydd
- beth i’w wneud os ydych yn amau bod risg i blentyn neu fod plentyn wedi cael ei gam-drin

4. Canllawiau ar gyfer arferion da mewn gweithgareddau dan nawdd yr eglwys ar gyfer plant a 
phobl ifanc
- anghenion arbennig
- cydsyniad
- cofrestru
- lefelau staffio a argymhellir
- amgylchedd diogel
- e-ddiogelwch
- cludo plant ar ran yr eglwys
- rhifau ffôn pwysig

Terminoleg a ddefnyddir yn y Cod hwn:
 mae’r gair ‘plentyn’ yn cyfeirio at unrhyw blentyn neu unigolyn ifanc dan 18 oed.
 defnyddir y term ‘arweinydd grŵp’ i gyfeirio at y sawl sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros grŵp neu 

weithgaredd, ac sydd yn atebol i’r Cyngor Eglwys/cyfarfod Cylchdaith.

I gael canllawiau ac adnoddau i’ch helpu i ddilyn arferion da, a ffurflenni y gallwch eu lawrlwytho yn 
ddi-dâl ar gyfer gwaith gyda phlant, ewch i: www.childrenandyouth.org.uk 

10
 A

to
di

ad
 C

H



DIOGELU PLANT A PHOBL IFANC

50

DIOGELU PLANT A PHOBL IFANC

51

1. Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Unigol

Dylech:
 Drin pob plentyn a phob unigolyn ifanc â pharch ac urddas.
 Sicrhau bod eich ieithwedd, eich goslef ac iaith eich corff yn dangos parch.
 Gweithio bob amser gydag oedolyn arall neu lle y gall oedolyn arall eich gweld.
 Sicrhau bod oedolyn arall yn gwybod os bydd angen mynd â phlentyn i’r toiled. Dylid trefnu 

egwyliau toiled ar gyfer plant ifanc.
 Sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gwybod gyda phwy y gallant siarad os bydd angen iddynt siarad 

â rhywun ynglŷn â phryder personol.
 Ymateb yn gynnes i blentyn sydd angen cysur ond gwneud yn siŵr fod oedolion eraill o gwmpas.
 Os bydd angen cyswllt corfforol mewn unrhyw weithgaredd, sicrhau bod y plentyn a’r rhieni yn 

ymwybodol o hyn ac o natur y cyswllt ymlaen llaw.
 Rhoi unrhyw Gymorth Cyntaf angenrheidiol gyda phobl eraill o’ch cwmpas.
 Cael cydsyniad ar gyfer tynnu unrhyw ffotograffau/gwneud fideos, neu ddangos neu arddangos y 

rhain.
 Cofnodi unrhyw ddigwyddiadau sy’n peri pryder a rhoi’r wybodaeth i’ch Arweinydd Grŵp. 

Llofnodwch a dyddiwch y cofnod.
 Dylech bob amser rannu pryderon am blentyn neu am ymddygiad gweithiwr arall â’ch arweinydd 

grŵp a/neu’r cynrychiolydd diogelu.

Ni ddylech:
 Fod y cyntaf i wneud cyswllt corfforol. Y plentyn ddylai wneud hyn gyntaf (e.e. er mwyn cael cysur, 

gweler uchod).
 Amharchu preifatrwydd plentyn wrth ymolchi neu fynd i’r toiled.
 Chwarae gemau corfforol gwyllt neu rywiol-bryfoclyd.
 Defnyddio unrhyw fath o gosb gorfforol.
 Bod yn awgrymog mewn modd rhywiol am blentyn neu wrtho, hyd yn oed mewn hwyl.
 Cyffwrdd â phlentyn yn amhriodol neu’n hyf.
 Gwneud bwch dihangol o blentyn, grŵp neu oedolyn, neu wneud hwyl am eu pen neu eu gwrthod.
 Caniatáu i gyfoedion gam-drin e.e. trwy seremonïau derbyn, gwneud hwyl am ben rywun neu fwlio.
 Dangos ffafriaeth i un plentyn neu grŵp.
 Caniatáu i blentyn neu unigolyn ifanc fynnu gormod o sylw gennych, sydd yn amlwg yn gorfforol 

neu rywiol ei natur.
 Rhoi lifftiau i blant neu bobl ifanc ar eu pennau’u hunain neu ar eich pen eich hun.
 Smocio baco yng ngŵydd plant.
 Yfed alcohol pan fyddwch yn gyfrifol am bobl ifanc.
 Rhannu llofft â phlant.
 Gwahodd plentyn i’ch tŷ ar ei ben ei hun.
 Trefnu digwyddiadau cymdeithasol gyda phlant (ac eithrio aelodau’r teulu) ar wahân i 

ddigwyddiadau a drefnir gan grŵp.
 Caniatáu i oedolion nad ydych yn eu hadnabod fod gyda phlant. Dylai ymwelwyr fod yng nghwmni 

rhywun yr ydych yn ei adnabod bob amser.
 Caniatáu i ddieithriaid roi lifftiau i blant.

Cyffwrdd
Dylai grwpiau a gweithgareddau dan nawdd yr eglwys ddarparu amgylchedd cynnes lle gall plant a 
phobl ifanc gael eu meithrin ac ar yr un pryd dylid osgoi pob ymddygiad amhriodol a gofalu nad oes 
risg y gwneir unrhyw honiadau. Mae cam-drin plant yn niwed difrifol iawn ac felly mae’n annhebygol 
y gellid camddehongli unrhyw fath o gyswllt corfforol sy’n digwydd yn ystod gwaith gyda phlant ac 
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ieuenctid fel camdriniaeth. Mae’n rhaid i bob gwirfoddolwr weithio gydag oedolyn arall neu lle y gall 
oedolyn arall ei weld.

Yn achlysurol iawn, efallai y bydd angen atal plentyn neu unigolyn ifanc sydd yn ei niweidio ei hun 
neu eraill. Defnyddiwch gyn lleied o rym ag sy’n bosibl a rhowch wybod i’r rhieni cyn gynted ag y 
gallwch. Dylid cofnodi pob digwyddiad o’r fath a dylid rhoi’r wybodaeth i Gynrychiolydd Diogelu’r 
Eglwys neu’r Gylchdaith.

Dylai pob cyswllt corfforol fod yn ymateb priodol i anghenion y plentyn ac nid anghenion yr oedolyn. 
Mae’n rhaid i gydweithwyr fod yn barod i gefnogi ei gilydd a gweithredu neu godi llais os ydynt yn 
meddwl bod unrhyw oedolyn yn ymddwyn yn amhriodol.

2. Canllawiau ychwanegol ar gyfer arweinwyr grwpiau

Yn ogystal â’r uchod, dylai’r arweinydd grŵp:
 Sicrhau y dilynir unrhyw ofynion o ran iechyd a diogelwch
 Gwneud asesiadau risg a chymryd camau priodol gan gadw cofnod
 Cadw a diweddaru cofrestr a ffurflenni cydsyniad
 Bod yn ymwybodol, bob amser, beth sy’n digwydd a phwy sy’n bresennol
 Creu cyfle i blant siarad – yn ffurfiol neu’n anffurfiol
 Cydgysylltu â’r cynrychiolydd diogelu a thrafod arferion da ar gyfer diogelu
 Rhoi gwybod bob amser i’r cynrychiolydd diogelu am unrhyw bryderon penodol sy’n codi o 

safbwynt diogelu. Bydd y cynrychiolydd diogelu yn cydgysylltu â chyd-drefnydd diogelu’r dalaith.
 Cydgysylltu â’r cyngor eglwys/cyfarfod cylchdaith.

3. Ymateb i bryderon ym maes amddiffyn plant

Peidiwch â cheisio delio ag unrhyw bryder ym maes amddiffyn plant ar eich pen eich hun. Dywedwch 
bob amser wrth eich arweinydd grŵp a/neu gynrychiolydd diogelu. Cytunwch rhyngoch pwy fydd yn 
gwneud beth a phryd.

Os nad ydych yn siŵr a yw plentyn yn cael ei gam-drin, neu os ydych yn bryderus am blentyn a 
bod arnoch angen rhywun i siarad ag ef, dylech gysylltu â’ch arweinydd grŵp a/neu gynrychiolydd 
diogelu. Gall Swyddog Dyletswydd Gwasanaethau Plant yr Awdurdod Lleol hefyd roi cyngor i chi.

Gwnewch nodiadau bob amser ynglŷn â digwyddiad neu ddatgeliad ym maes amddiffyn plant, 
mor fanwl gywir ag sy’n bosibl ac mor fuan ag sy’n bosibl. Dylid nodi beth sydd wedi digwydd, ym 
mha gyd-destun, ac unrhyw beth oedd yn ymddangos yn arbennig o arwyddocaol. Dyfynnwch 
eiriau’r plentyn yn union lle bo modd. Ceisiwch nodi o’r gofrestr enw llawn y plentyn, ei oed/dyddiad 
geni, ei gyfeiriad, ei rif ffôn a’i feddyg teulu. Cofiwch lofnodi’r cofnod ac ychwanegu eich enw, eich 
swyddogaeth, dyddiad y digwyddiad a dyddiad gwneud y cofnod.

Gofalwch fod yr holl nodiadau’n cael eu cadw mewn lle diogel.

Os bydd plentyn yn gofyn am gael siarad yn gyfrinachol, peidiwch ag addo cyfrinachedd – mae 
gennych ddyletswydd i atgyfeirio plentyn/unigolyn ifanc sy’n wynebu risg i sylw’r asiantaethau 
statudol. Eglurwch bob amser y bydd yn rhaid i chi gael pobl eraill i helpu, efallai.

 Peidiwch â chynhyrfu.
 Gwrandewch yn ofalus ar y plentyn.
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 Daliwch i gadw cyswllt llygaid.
 Gadewch i’r plentyn siarad ond peidiwch â phwyso arno i roi gwybodaeth a pheidiwch â gofyn 

cwestiynau arweiniol.
 Dywedwch wrth y plentyn nad arno ef y mae’r bai am unrhyw beth a ddigwyddodd.
 Sicrhewch y plentyn ei fod wedi gwneud y peth iawn yn dweud wrthych.
 Gadewch i’r plentyn wybod y bydd yn rhaid dweud wrth bobl eraill a pham.
 Ceisiwch egluro beth fydd yn digwydd nesaf mewn ffordd y gall y plentyn ddeall.
 Sicrhewch y plentyn y bydd yn parhau i dderbyn cymorth yn ystod yr amser anodd sydd i ddod.

Risg ar fin digwydd
 Os canfyddwch blentyn mewn sefyllfa lle mae ar fin bod mewn perygl, dylech weithredu ar unwaith 

er mwyn sicrhau diogelwch y plentyn. Ceisiwch gymorth yr heddlu ac yna gwnewch atgyfeiriad i 
Wasanaethau Plant yr Awdurdod Lleol.

 Os bydd ar blentyn angen sylw meddygol ar frys, dylid ceisio hynny ar unwaith ac yn uniongyrchol 
gan y gwasanaethau brys. Dylid rhoi gwybodaeth lawn ar hyd yr amser i’r rhieni os ydynt ar gael.

Beth i’w wneud os ydych yn amau bod plentyn yn wynebu risg neu ei fod wedi cael ei gam-drin
 Cytunwch â’ch arweinydd grŵp neu eich cynrychiolydd diogelu, pwy sydd am wneud yr atgyfeiriad.
 Gwnewch atgyfeiriad ar unwaith dros y ffôn, i Wasanaethau Plant yr Awdurdod Lleol. Cyn gynted 

ag y siaradwch â rhywun, dywedwch yn glir eich bod yn gwneud atgyfeiriad amddiffyn plant.
 Disgrifiwch y digwyddiad neu’r datgeliad a rhowch wybodaeth am y plentyn a’r teulu, e.e. enw’r 

plentyn, ei ddyddiad geni, ei gyfeiriad, ei rif ffôn a’i feddyg teulu (os ydych yn gwybod).
 Yn dilyn eich galwad ffôn, llenwch ffurflen atgyfeirio (mae ar gael weithiau ar wefan yr Awdurdod 

Lleol) neu ysgrifennwch lythyr. Oni chewch ateb cyn pen 48 awr, holwch pam.
 Cofiwch, lle bynnag y bo modd, y dylid hysbysu’r plentyn a’r teulu am yr atgyfeiriad a dylid cael eu 

cydsyniad oni bai bod hyn am olygu risg pellach i les y plentyn neu rywun arall. Os oes gennych 
bryderon difrifol, ni ddylai’r ffaith na chafwyd cydsyniad eich rhwystro rhag atgyfeirio. Bydd y 
Gweithiwr Cymdeithasol ar ddyletswydd yn rhoi cyngor i chi ynghylch hyn os bydd angen.

 Byddwch yn barod i gael trafodaethau pellach â’r tîm gwaith cymdeithasol neu dîm ymchwilio’r 
heddlu.

 Dywedwch os nad ydych yn dymuno i’ch manylion chi gael eu datgelu i’r teulu.
 Pan wneir atgyfeiriad y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch y Tîm Gwaith Cymdeithasol Brys neu, 

mewn argyfwng, yr heddlu.

4. Canllawiau ar gyfer arferion da mewn gweithgareddau i blant a phobl ifanc dan nawdd yr 
eglwys

Anghenion arbennig
Dylech groesawu plant a phobl ifanc sydd ag anghenion arbennig i ymuno â’r grŵp. Ceisiwch wneud 
y safle, y toiledau a’r mynediad yn addas i bobl sydd ag anabledd. Holwch y rhieni sut orau i ddiwallu 
anghenion arbennig y plentyn, a pheidiwch ag ystyried mai cyfrifoldeb rhieni’r plentyn yn unig yw 
hyn. Os oes safle’n cael ei ddylunio neu ei ailwampio, achubwch y cyfle i feddwl pa anghenion 
arbennig allasai fod gan blant ac oedolion yn y dyfodol; mae cyngor ar gael. Mae deddfwriaeth 
anabledd yn mynnu bod sefydliadau’n cymryd camau rhesymol i ddiwallu anghenion pobl sydd ag 
anabledd ac mae hyn yn cynnwys plant.

Cydsyniad
Mae angen i’r cydsyniad fod gan riant neu unigolyn sydd â chyfrifoldeb rhiant. Gall fod gan y plentyn/ 
unigolyn ifanc os yw’n ddigon hen ac yn deall digon am y mater dan sylw. Er enghraifft, er y bydd 
angen cydsyniad y rhieni bob amser ar gyfer gwyliau preswyl gyda grŵp, byddai rhywun yn ei 
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arddegau fel rheol yn gallu rhoi cydsyniad i’r ffotograffau a dynnwyd ar y gwyliau gael eu harddangos 
yn yr eglwys. Dylech gofnodi pwy sydd wedi rhoi cydsyniad ar gyfer unrhyw weithgaredd penodol.

Cofrestru
Dylid cwblhau Ffurflen Gofrestru ar gyfer pob plentyn neu unigolyn ifanc sydd yn mynychu grwpiau 
neu weithgareddau. Dylid diweddaru’r ffurflen bob blwyddyn a dylai gynnwys yr isod:

 Enw a chyfeiriad
 Dyddiad geni
 Manylion cyswllt mewn argyfwng
 Gwybodaeth feddygol
 Unrhyw anghenion arbennig gan gynnwys gweithgareddau na all y plentyn gymryd rhan ynddynt
 Cydsyniad ar gyfer triniaeth feddygol frys
 Cydsyniad ar gyfer ffotograffau/fideos os yw’n berthnasol

Dylid sicrhau cydsyniad ar wahân ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau achlysurol e.e. nofio, ac 
ar gyfer mynd allan i lefydd, i ffwrdd am benwythnos ac ati.

Mae’n rhaid cadw pob manylion personol a’r holl ffurflenni cydsyniad mewn lle diogel.

Mae’n rhaid i unrhyw grŵp sy’n cynnwys plant dan 6 oed ac sy’n cyfarfod yn rheolaidd am fwy na 
dwyawr ar unrhyw un diwrnod neu am fwy na 14 diwrnod y flwyddyn, gofrestru eu grŵp. Cysylltwch â 
swyddfa leol AGGCC i gael cyngor.

Lefelau staffio a argymhellir
Mae isafsymiau’r lefelau staffio a argymhellir ar gyfer grwpiau plant i’w gweld isod. Efallai y bydd 
angen rhagor o gymorth os byddwch yn mynd â phlant allan, yn gwneud gweithgareddau corfforol 
neu os yw’r amgylchiadau yn mynnu hynny.

0 – 2 oed 1 unigolyn i bob 3 o blant 1 : 3

2 – 3 oed 1 unigolyn i bob 4 o blant 1 : 4

3 – 8 oed 1 unigolyn i bob 8 o blant 1 : 8

Dros 8 oed 1 unigolyn ar gyfer yr 8 plentyn cyntaf, yna 1 unigolyn 
ychwanegol am bob 12 o blant

 Dylai pob grŵp fod ag o leiaf 2 oedolyn ac fe argymhellir y dylid cael un gwryw ac un fenyw o leiaf.
 Os yw grwpiau bach yn yr un ystafell neu ystafelloedd cyfagos gyda mynediad agored rhyngddynt, 

mae’n bosibl cael un oedolyn yn unig i bob grŵp, gan ddibynnu ar natur y gweithgaredd.
 Os oes pobl ifanc sy’n cael eu hannog i ddatblygu eu sgiliau arwain trwy helpu, dylai gweithiwr 

penodedig eu goruchwylio bob amser, gyda chyfrifoldeb dros sicrhau y dilynir arferion da a 
gweithdrefnau diogelu a bod y gwaith a wnânt yn addas i’w hoedran a’u dealltwriaeth.

 Mae’n rhaid i oedolion sy’n cynorthwyo ar un neu ddau o achlysuron fod yn atebol i weithiwr 
penodedig. Ar ôl hynny, dylent ddod yn rhan o’r tîm a chael eu penodi’r briodol trwy’r broses 
recriwtio arferol.
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Amgylchedd Diogel
Arddangoswch rif ffôn Childline mewn lle amlwg lle gall plant a phobl ifanc ei weld a rhif Llinell Rhieni 
a Mwy ar gyfer rhieni.

Gwnewch asesiad risg ar gyfer pob gweithgaredd ac un manylach ar gyfer gweithgaredd anarferol 
neu os ydych yn mynd o’r man cyfarfod arferol.

Dylid gwirio’r Yswiriant, yr Offer Cymorth Cyntaf a’r rhagofalon tân a dylid gwneud Gwiriad Iechyd a 
Diogelwch yn rheolaidd, gan gyfeirio at y safonau gofynnol isod:

Man Cyfarfod
 Dylai mannau cyfarfod fod yn gynnes ac wedi’u goleuo a’u hawyru’n dda. Dylid eu cadw’n lân a 

heb annibendod o gwmpas.
 Dylid gorchuddio socedi trydan.
 Dylai toiledau a basnau ymolchi dwylo fod ar gael yn rhwydd gyda chyfleusterau sychu glanwaith.
 Dylid sicrhau bod digon o le ac offer ar gael ar gyfer unrhyw weithgaredd y bwriedir ei gynnal.
 Os oes bwyd yn cael ei baratoi’n rheolaidd ar gyfer plant ar y safle, bydd angen i Swyddog Iechyd 

yr Amgylchedd archwilio’r cyfleusterau a bydd angen cael Tystysgrif Trin a Hylendid Bwyd.
 Dylid cadw ciniawau parod plant mewn oergell. Dylai diodydd fod ar gael bob amser.
 Mae’n rhaid i grwpiau gael mynediad at ffôn fel y gallant ffonio am gymorth petai angen.
 Dylai oedolion fod yn ymwybodol o’r drefn tân. Dylid gwirio offer diffodd tân yn rheolaidd a dylid 

gosod canfodyddion mwg ym mhob rhan o’r safle. Dylid cynnal ymarfer tân yn rheolaidd.
 Dylid annog plant a phobl ifanc i beidio â cherdded ar eu pennau’u hunain wrth fynd a dod i’ch safle 

ar hyd llwybrau tywyll neu rai heb eu goleuo’n dda.
 Dylai Offer Cymorth Cyntaf a llyfr damweiniau fod ar gael ar y safle. Dylid storio cynnwys yr Offer 

Cymorth Cyntaf mewn cynhwysydd diddos a dylai fod wedi’i farcio’n glir. Dylai pob grŵp bennu un 
gweithiwr i fod yn gyfrifol am wirio’r cynnwys ar adegau rheolaidd.

 Dylid annog yr holl staff a phob gwirfoddolwr i wybod rhywfaint am Gymorth Cyntaf a dylai’r eglwys 
neu’r gylchdaith annog pobl i fynd ar hyfforddiant Cymorth Cyntaf. Dylid llunio rhestr o’r rhai sydd â 
chymhwyster Cymorth Cyntaf a chadw’r rhestr hon fel y bydd ar gael.

 Dylid cofnodi pob damwain mewn Llyfr Damweiniau.

E-ddiogelwch
 Sicrhewch fod pob cyfathrebu a wneir yn electronig yn digwydd mewn modd priodol a phroffesiynol.
 Os ydych yn defnyddio e-dechnoleg fel gweithgaredd grŵp, sicrhewch fod gweithiwr sydd yn 

oedolyn yn gwybod ac yn deall beth sy’n digwydd o fewn y grŵp.
 Peidiwch â ffurfio unrhyw berthynas â phlentyn (heblaw aelodau eich teulu) trwy safle rhwydweithio 

cymdeithasol.
 Cadwch gofnod o bob cyswllt electronig ag unigolion neu grwpiau gan gynnwys negeseuo a 

thecstio.

Cludo plant ar ran yr eglwys

Gyrwyr
 Dylai pawb sy’n gyrru pan fydd plant yn mynd mewn ceir ar weithgareddau a drefnir gan yr eglwys, 

fod â thrwydded yrru lawn a glân ers dros ddwy flynedd.
 Pan ddefnyddir gyrwyr nad ydynt yn weithwyr gyda phlant, dylent gael eu recriwtio ar gyfer y dasg 

trwy’r broses recriwtio arferol.
 Dylai unrhyw yrrwr sydd ag ardystiad o 6 phwynt neu ragor ar eu trwydded hysbysu arweinydd y 

grŵp a/neu gynrychiolydd diogelu’r eglwys/cylchdaith.
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 Ni ddylai unrhyw yrrwr sydd ag euogfarn heb dreulio ar gyfer unrhyw drosedd ddifrifol ar y ffordd 
gludo plant ar ran yr eglwys.

 Mae’n rhaid i yrwyr fod mewn cyflwr iawn bob amser h.y. heb orflino; heb fod dan ddylanwad 
alcohol; heb fod yn cymryd sylweddau anghyfreithlon; heb fod dan ddylanwad meddyginiaeth a all 
eu gwneud yn gysglyd.

Ceir Preifat
 Ni ddylid cludo plant a phobl ifanc mewn ceir preifat heb gael cydsyniad eu rhieni neu’r sawl 

sy’n gofalu amdanynt ymlaen llaw. Mae hyn yn berthnasol hefyd i lifftiau a drefnir yn ffurfiol i 
weithgareddau’r eglwys neu oddi yno.

 Dylai pob car sy’n cludo plant fod ag yswiriant cynhwysfawr ar gyfer defnydd preifat a busnes. 
Dylai’r sawl sydd wedi’i yswirio sicrhau bod eu hyswiriant yn cynnwys rhoi lifftiau ar gyfer 
gweithgareddau dan nawdd yr eglwys.

 Dylai pob car sy’n cludo plant fod mewn cyflwr addas ar gyfer y ffordd.
 Mae’n rhaid i bob plentyn wisgo gwregys diogelwch addas a defnyddio seddi cyfnerthu addas. Os 

nad oes digon o wregysau diogelwch, ni ddylid cludo plant ychwanegol.
 Ni ddylai nifer y plant sydd yn mewn car fod yn fwy na nifer arferol y teithwyr ar unrhyw adeg.
 Dylid cael oedolyn arall yn ogystal â’r gyrrwr gyda’r plant. Petai raid i yrrwr drosglwyddo un plentyn 

ar ei ben ei hun mewn argyfwng, mae’n rhaid i’r  plentyn eistedd yng nghefn y car.

Bws Mini / Bws Pleser
 Dylai gweithwyr/ cynorthwywyr eistedd ymhlith y grŵp ac nid gyda’i gilydd.
 Os yw’r sŵn neu’r ymddygiad fel petai’n mynd allan o reolaeth, stopiwch y cerbyd nes i bawb 

dawelu.
 Cyn defnyddio bws mini, sicrhewch eich bod yn gwybod y rheoliadau diweddaraf ar gyfer ei 

ddefnyddio a’ch bod wedi rhoi cynnig ar ei yrru ymlaen llaw.
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RHIFAU FFÔN PWYSIG
(rhowch eich rhifau lleol i mewn)

ASIANTAETHAU LLEOL

Heddlu (pob ymholiad nad yw’n argyfwng)

Uned Amddiffyn Plant/Teuluoedd yr Heddlu Lleol

Gwasanaethau/Gofal Cymdeithasol Plant y 
Cyngor Lleol

Tîm Gwaith Cymdeithasol Brys Lleol

Ysbyty Cyffredinol Lleol

CHILDLINE 0800 1111

LLINELL RHIENI A MWY 0808 800 222

CYSYLLTIADAU’R DALAITH

Cyd-drefnydd Diogelu’r Dalaith

Ymgynghorydd Plant ac Ieuenctid y Dalaith

CYSYLLTIADAU’R EGLWYS A’R GYLCHDAITH 
(rhowch eich rhifau lleol i mewn):

Enw Swyddogaeth Ffôn

Arolygwr y gylchdaith

Gweinidog

Arweinydd/trefnydd y grŵp

Cynrychiolwyr Diogelu Plant: 
Y Gylchdaith – yr Eglwys Leol
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Atodiad D Cyfamod Gofal – y polisi Troseddwyr 
Rhyw sydd i’w weld yn yr Arferion 
Cyfansoddiadol a Disgyblaeth

Mae’r polisi hwn i’w adolygu’n ffurfiol yn 2011.

Rheolau Sefydlog
Adran 69 TROSEDDWYR RHYW YN CYMRYD RHAN YN YR EGLWYS LEOL

O ran gweithio gyda phlant a phobl ifanc, a phenodi i unrhyw swyddogaeth, swydd neu 
gyfrifoldeb neu ymrwymo dan gontract, gweler Rheol Sefydlog 010.

690 Trefniadau ar gyfer Cymryd Rhan
(1) Pan fydd rhywun a gafodd euogfarn neu a dderbyniodd rybuddiad syml neu amodol mewn perthynas 

â throsedd rywiol yn addoli mewn Eglwys Leol neu yn ceisio dod i gymryd rhan yn ei bywyd, ni 
chaniateir iddo/iddi wneud hynny heblaw yn unol â darpariaethau cymal (2) isod.

(2) (a) Mae’n rhaid i’r Eglwys Leol dan sylw, gan weithredu trwy’r gweinidog sydd â gofal bugeiliol, 
sefydlu grŵp bychan, a fydd yn cynnwys y gweinidog hwnnw, i ddarparu cefnogaeth addas 
ar gyfer yr unigolyn dan sylw. Wrth sefydlu’r grŵp, dylai’r gweinidog gydweithio lle bynnag y 
bo modd â’r Cyngor Eglwys neu, os na ellir gwneud hynny, â swyddogion yr eglwys. Ni fydd 
darpariaethau Rheol Sefydlog 607 yn berthnasol i’r grŵp.

(b) Mae’n rhaid i’r grŵp a sefydlir yn y modd hwn wneud asesiad risg (gyda chymorth o’r tu allan 
lle bo modd) er mwyn lleihau i’r eithaf y risg y mae’r unigolyn dan sylw yn ei achosi i eraill ac er 
mwyn penderfynu ar ba delerau y caiff yr unigolyn fynychu ar gyfer addoliad a chymryd rhan ym 
mywyd yr Eglwys Leol.

(c) Mae’n rhaid i’r unigolyn dan sylw gytuno i ymrwymo i gontract ysgrifenedig sy’n gosod allan y 
telerau a bennwyd yn unol â chymal (b) uchod ac mae’n rhaid iddo/iddi ac aelodau’r grŵp lofnodi 
a dyddio’r contract.

(3) Pan fydd contract ysgrifenedig wedi’i wneud gydag unigolyn o dan ddarpariaethau cymal (2) uchod, 
mae’n rhaid i’r grŵp adolygu ei delerau yn rheolaidd. Gall y grŵp fynnu unrhyw bryd bod yr unigolyn 
dan sylw yn cytuno i unrhyw amrywiad y mae’n credu sy’n angenrheidiol er mwyn osgoi risg.

(4) Rhaid dilyn y canllawiau a gymeradwyir o bryd i’w gilydd gan y Gynhadledd wrth gyflawni gofynion 
cymalau (2) a (3) uchod.

 Ar gyfer y canllawiau cyfredol, gweler Llyfr VI, Rhan 2, Adran 12.
(5) Ni ddylid rhoi unigolyn y mae cymal (1) uchod yn berthnasol iddo ar y rhestr gymunedol a gedwir 

gan yr Eglwys Leol yn unol â Rheol Sefydlog 054(7) cyn llofnodi contract yn unol â chymal (2) 
uchod.

691 Newidiadau yng Nghynrychiolwyr yr Eglwys.
Bydd aelodau unrhyw grŵp a sefydlir dan Reol Sefydlog 690(2)(a) uchod yn gyd-gyfrifol am sicrhau:
(i) bod y gweinidog sydd â gofal bugeiliol am yr Eglwys Leol yn ymwybodol o unrhyw amgylchiadau 

sy’n golygu bod angen, neu ei bod yn briodol, newid aelodaeth y grŵp; a
(ii) y trosglwyddir gwybodaeth ac y parheir i roi cefnogaeth fugeiliol pan fydd y gweinidog sydd â gofal 

bugeiliol am yr Eglwys Leol yn newid neu pan fydd unrhyw rai o aelodau eraill y grŵp yn newid.
Y gweinidog sydd â gofal bugeiliol fydd yn gwneud newidiadau i aelodaeth y grŵp a bydd Rheol Sefydlog 
690 (2)(a) yn ddilys hyd y mae’r amgylchiadau yn caniatáu.
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692 Trosglwyddo.
(1) Os bydd unigolyn y mae Rheol Sefydlog 690 yn berthnasol iddo ac y mae ei enw ar restr gymunedol 

Eglwys Leol (fel aelod neu fel arall) yn symud o un Gylchdaith i un arall, rhaid i’r gweinidog sydd 
â gofal bugeiliol am yr Eglwys Leol honno, wrth gyflawni ei gyfrifoldebau o dan Reol Sefydlog 
055, sicrhau bod y gweinidog neu’r gweinidog ar brawf sy’n derbyn yr unigolyn yn ymwybodol bod 
contract yn bodoli, a wnaed yn unol â Rheol Sefydlog 690, a beth yw ei delerau.

(2) Pan fydd gweinidog neu weinidog ar brawf yn derbyn hysbysiad fod unigolyn sy’n symud o un 
Gylchdaith i un arall wedi gwneud contract ag Eglwys Leol yn unol â Rheol Sefydlog 690, rhaid iddo 
sicrhau y cymhwysir darpariaethau’r Rheol Sefydlog honno unwaith eto os yw’r unigolyn dan sylw yn 
dymuno mynychu addoliad neu gymryd rhan ym mywyd Eglwys Leol yn y gylchdaith newydd.

(3) Os bydd unigolyn y mae Rheol Sefydlog 690 yn berthnasol iddo ac y mae ei enw ar restr gymunedol 
Eglwys Leol (fel aelod neu fel arall) yn rhoi’r gorau i fynychu addoliad neu gymryd rhan ym mywyd 
yr Eglwys Leol honno ond ei fod yn dymuno mynychu addoliad neu chwarae rhan mewn Eglwys 
Leol arall o fewn yr un Gylchdaith, rhaid i’r gweinidog sydd â gofal bugeiliol am yr Eglwys Leol gyntaf 
sicrhau bod y gweinidog sydd â gofal bugeiliol am yr ail Eglwys Leol yn ymwybodol fod contract yn 
bodoli, a wnaed yn unol â Rheol Sefydlog 690, a beth yw ei delerau, a rhaid i’r ail weinidog sicrhau y 
cymhwysir darpariaethau’r Rheol Sefydlog honno unwaith eto.

Canllawiau Rhan 2, Adran 12 Yr Eglwys a Throseddwyr Rhyw

Gweithdrefnau Angenrheidiol er mwyn i Droseddwyr Gymryd Rhan yng Nghymuned Eglwys

Fe fabwysiadodd Cynhadledd 2000 adroddiad o’r enw The Church and Sex Offenders.Yn yr adran ar 
y Goblygiadau Ymarferol yn yr adroddiad hwn, roedd nifer o weithdrefnau’n cael eu hawgrymu (Adran 
7b), y dylid eu dilyn lle bo troseddwr yn ceisio cymryd rhan yng nghymuned eglwys. Penderfynodd y 
Gynhadledd (Agenda Cynhadledd 2000, Penderfyniad 38/3(a)) y dylid mabwysiadu’r drefn oedd wedi’i 
nodi yn adran 7b yr adroddiad a dyna fyddai arfer yr Eglwys Fethodistaidd lle bo unigolyn a gafodd 
euogfarn neu rybuddiad ffurfiol mewn perthynas â throsedd rywiol yn ceisio dod yn rhan o gymuned 
eglwys leol. Roedd hefyd yn gofyn i’r Cyngor Methodistaidd ystyried a oedd angen nodi’r gweithdrefnau 
yn yr adran honno a’u gwneud yn rhan o’r Rheolau Sefydlog.

Mewn adroddiad pellach ar y materion hyn yn 2002, argymhellodd y Cyngor Methodistaidd y byddai’n 
briodol cyfeirio at y gweithdrefnau hynny yn y Rheolau Sefydlog ond eu cynnwys yn llawn yn yr Adran 
Ganllawiau hon. Mabwysiadodd Cynhadledd 2002 yr argymhelliad hwnnw ac felly mae Adran 7b wedi’i 
atgynhyrchu isod. Mae Adran 69 yn y Rheolau Sefydlog yn ymdrin â’r mater ac mae Rheol Sefydlog 
690(4) yn cyfeirio at y gweithdrefnau a nodir yma.

Cyfarwyddodd Cynhadledd 2008 y dylid newid iaith yr Adran hon er mwyn peidio â chyfeirio at y naill ryw 
na’r llall.

Mae’r rhybudd o gynnig* yn disgrifio’r eglwys fel ‘cymuned o gariad, maddeuant a chymod, sydd wedi 
ymrwymo i adfer pobl a chymunedau drylliog.’ Mae’n amlwg fod i’r rhybudd o gynnig ran i’w chwarae 
wrth gynnig cefnogaeth a gofal bugeiliol i’r rhai hynny yn yr Eglwys Leol a’r gymuned sydd wedi cyflawni 
troseddau rhywiol. At hynny, mae cyfran gymharol uchel o droseddwyr rhyw wedi cymryd rhan ym 
mywyd ac addoliad capel y carchar a byddent yn gobeithio parhau i gymryd rhan mewn addoliad a 
chymdeithas Gristnogol ar ôl cael eu rhyddhau. Yn wir, mae llawer o droseddwyr rhyw yn credu bod gan 
yr eglwys ran bwysig i’w chwarae er mwyn eu helpu i ailadeiladu eu bywydau. Fel pawb arall, mae gan 
droseddwyr o’r fath lawer i’w dderbyn ac i’w gyfrannu ym mywyd cymuned Eglwys Leol. Trwy gyfranogi 
yn addoliad a chymdeithas eglwys leol, mae ffydd yn gallu tyfu a datblygu. Er mwyn amddiffyn cymuned 
yr eglwys, goroeswyr, ac yn enwedig plant a phobl ifanc, a hefyd er mwyn amddiffyn y troseddwr (y mae’n 
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rhaid gofalu peidio â’i osod mewn sefyllfaoedd lle gallai fod yn agored i gyhuddiadau neu gael cyfle i 
aildroseddu) bydd yn bwysig cael dealltwriaeth glir ynglŷn â sail eu cyfranogiad mewn Eglwys Leol.

Awgrymwn y dylai eglwysi Methodistaidd fabwysiadu’r drefn isod:
i. Cyn rhyddhau’r troseddwr

Pan fydd y troseddwr ar fin cael ei ryddhau o’r carchar, bydd yn bwysig lle bynnag y bo modd i 
gaplan y carchar gysylltu â gweinidog yr Eglwys Leol a’r Gylchdaith lle mae’r troseddwr yn gobeithio 
ymsefydlu ar ôl cael ei ryddhau. Os yw’r gweinidog cylchdaith yn ymwybodol bod troseddwr rhyw 
ar fin cyrraedd ond ei fod heb glywed gan gaplan y carchar, dylai’r gweinidog geisio cysylltu â’r 
caplan a fydd efallai yn gallu disgrifio’r driniaeth a gafodd y troseddwr a’r math o raglen a sefydlir 
i’w helpu i ddychwelyd i’r gymuned. Efallai y bydd yn bosibl trefnu ymweliad fel y gall y gweinidog 
gyfarfod â’r caplan a’r troseddwr. Bydd yn hollbwysig hefyd i’r rhai sy’n gyfrifol yn yr Eglwys Leol 
fod mewn cysylltiad â’r panel rheoli risg lleol, swyddog prawf y troseddwr a’r heddlu, fel y bydd 
unrhyw gytundeb ynglŷn â chymryd rhan yn yr Eglwys Leol yn hysbys ac yn cael ei ystyried yn 
rhan o ddull amlasiantaeth ac amlddisgyblaeth o oruchwylio’r troseddwr wedi iddo gael ei ryddhau 
o’r carchar. Pan ddechreuir trafod ag asiantaethau seciwlar ac y ceisir cydweithio â hwy, efallai y 
gwelir peth amheuaeth ar y dechrau ac mae’n gallu bod yn gymorth rhoi copi o weithdrefn yr Eglwys 
Fethodistaidd i’r asiantaeth, neu hyd yn oed y cyfan o’r adroddiad hwn, er mwyn dangos bod yr 
Eglwys yn fodlon cydweithio ag asiantaethau eraill wrth gymryd cyfrifoldeb am droseddwyr rhyw ac 
am amddiffyn y rhai allai fod yn ddioddefwyr. [Gofynnodd Cynhadledd 2000 i’r Cyngor Methodistaidd 
ystyried sut y gallai’r weithdrefn gael ei chyhoeddi i’w defnyddio yn yr Eglwys ac ar ffurf a allai fod ar 
gael ar gyfer paneli rheoli risg, gwasanaethau prawf, yr heddlu ac asiantaethau eraill.]

Dylid gwneud yr un darpariaethau ar gyfer troseddwyr rhyw hysbys sydd eisoes yn byw yn y 
gymuned ac yn cymryd rhan ym mywyd yr eglwys.

ii. Sefydlu grŵp bychan o fewn yr eglwys
Dylid sefydlu grŵp bychan o ryw bump o bobl, gan gynnwys y gweinidog, pobl sydd wedi cytuno i 
gynnig cefnogaeth fugeiliol i’r troseddwr a bod gydag ef yn ystod addoliad a gweithgareddau eraill 
yr eglwys, rhywun sydd ag arbenigedd neu brofiad yn y maes hwn a rhywun i gynrychioli cymuned 
ehangach yr eglwys. Dylai’r grŵp ymgyfarwyddo ag unrhyw raglen therapiwtig y mae’r troseddwr 
wedi ei dilyn neu y bydd yn parhau i fod yn rhan ohoni. Dylai’r grŵp gyfarfod â’r troseddwr, ei 
swyddog prawf a phobl eraill briodol fel y gellir sefydlu terfynau clir er mwyn amddiffyn plant a phobl 
ifanc a lleihau’r tebygolrwydd y gwneir honiadau neu sylwadau drwgdybus ar gam. Ar ei orau, bydd 
grŵp o’r fath yn gweithio ochr yn ochr ag asiantaethau eraill gyda phob asiantaeth yn cyfrannu at 
ailsefydlu’r troseddwr.

iii. Cynnal asesiad risg
Un o dasgau cyntaf y grŵp bach fydd cynnal asesiad risg. Bydd hyn yn golygu edrych ar adeilad a 
gweithgareddau’r eglwys gyda’r bwriad o adnabod risgiau posibl y bydd angen gwarchod rhagddynt 
neu a allai olygu bod y troseddwr yn agored i honiadau. Efallai y bydd swyddog prawf y troseddwr 
neu aelod arall o’r panel rheoli risg yn fodlon helpu gyda’r asesiad hwn fel rhan o’u trefniadau ar 
gyfer y troseddwr. Ar ôl adnabod y risgiau posibl, mae angen i’r grŵp ystyried sut y gellir eu lleihau i’r 
eithaf, naill ai trwy newid arferion neu drwy fonitro neu gyfyngu’r modd y mae’r troseddwr yn cymryd 
rhan mewn unrhyw weithgareddau penodol. Bydd canlyniadau’r asesiad risg yn arwain at greu 
‘contract’ y cytunir arno gyda’r troseddwr.
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iv. Ysgrifennu contract
Pan fydd y terfynau a’r telerau ar gyfer cymryd rhan wedi’u trafod a’u cytuno â’r troseddwr, dylid eu 
hysgrifennu mewn contract (gweler isod). Er bod contract ysgrifenedig yn swnio’n ffurfiol iawn, gall 
troseddwyr rhyw fod yn ystrywgar iawn a gwthio terfynau. Mae contract ysgrifenedig yn egluro ar 
ba delerau y mae’r unigolyn yn cymryd rhan ym mywyd yr eglwys. Dylai’r contract gynnwys teulu a 
chymar yr unigolyn sydd hefyd efallai yn mynychu’r eglwys ac y mae angen iddynt gael gwybodaeth. 
Gallai ddechrau trwy nodi’r gefnogaeth a’r gofal bugeiliol y mae’r eglwys yn eu cynnig ac yna symud 
ymlaen at amodau eraill, fel rhai o’r isod er enghraifft:
* Ni fyddaf byth yn gadael i mi fy hun fod mewn sefyllfa lle byddaf ar fy mhen fy hun gyda phlant/

pobl ifanc
* Byddaf yn mynychu cyfarfodydd/grwpiau cartref yn unol â chyfarwyddiadau’r grŵp bach
* Byddaf yn eistedd lle dywedir wrthyf yn yr eglwys ac ni fyddaf yn mynd lle rwy’n agos at blant a 

phobl ifanc
* Ni fyddaf yn mynd i rai rhannau o’r adeilad a enwir gan y grŵp bach, nac i unrhyw fan lle mae 

gweithgareddau plant yn digwydd
* Byddaf yn gwrthod gwahoddiadau lle cynigir lletygarwch os oes plant yn y cartref
* Rwy’n derbyn y bydd ‘x’ ac ‘y’ yn eistedd gyda mi yn ystod gweithgareddau’r eglwys, gan fynd 

gyda mi pan fydd arnaf angen defnyddio cyfleusterau eraill. Byddant yn gwybod fy mod yn 
droseddwr Atodlen 1/wedi cofrestru gyda’r heddlu o dan delerau’r Ddeddf Troseddwyr Rhyw

* Rwy’n derbyn y bydd ‘z’ yn rhoi gofal bugeiliol i mi
* Rwy’n derbyn y bydd angen dweud am fy amgylchiadau wrth rai pobl er mwyn iddynt amddiffyn y 

plant/pobl ifanc sydd dan eu gofal
* Rwy’n derbyn y bydd angen cysylltu â’m swyddog prawf, a fydd yn cyfarfod ag arweinwyr yr 

eglwys neu aelodau o’r grŵp bach yn ôl yr angen
* Rwy’n deall, os na fyddaf yn cadw at yr amodau hyn, y gallaf gael fy ngwahardd rhag mynychu’r 

eglwys, ac mewn amgylchiadau o’r fath y gall arweinwyr yr eglwys ddewis rhoi gwybod i’r 
asiantaethau statudol (e.e. y gwasanaeth prawf a’r gwasanaethau cymdeithasol) ac unrhyw 
sefydliad arall perthnasol, a chynulleidfa’r eglwys

* Rwy’n deall y bydd unrhyw bryderon eraill yn cael eu cymryd o ddifrif ac y rhoddir gwybod 
amdanynt

* Rwy’n deall y bydd y contract hwn yn cael ei adolygu’n rheolaidd bob ___________ mis ac y bydd 
yn parhau am gyfnod amhenodol.

(addaswyd o Guidance to Churches: protecting children and appointing children’s workers, 
Gwasanaeth Ymgynghorol yr Eglwysi ar Amddiffyn Plant).

Mae angen i’r troseddwr a chynrychiolwyr yr eglwys lofnodi a dyddio’r ddogfen hon.

v. Y grŵp bach i gyfarfod yn rheolaidd
Dylai’r grŵp bach barhau i gyfarfod â’r unigolyn o bryd i’w gilydd er mwyn adolygu’r trefniant a rhoi 
sylw i unrhyw bryderon. Os nad yw’r unigolyn yn cadw o fewn y terfynau, neu os nad yw’r contract 
yn cael ei gadw mewn ffyrdd eraill, mae’n bwysig mynd i’r afael â’r broblem. (Mewn achosion 
eithafol, lle mae’n dal ati i beidio â chadw o fewn y terfynau, efallai y bydd angen gwahardd y 
troseddwr rhag dod i’r safle.) Pan fydd swyddogion neu weinidogion yn newid yn yr eglwys, bydd 
yn bwysig sicrhau bod pawb yn parhau i fod yn ymwybodol o’r sefyllfa ac y parheir i ddarparu 
cefnogaeth fugeiliol ar gyfer y troseddwr.
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vi. Gwneud pobl yn ymwybodol – pwy sydd angen gwybod beth?
Efallai na fydd troseddwr rhyw sy’n dod i ymuno â chynulleidfa yn dymuno i bobl wybod ei hanes. 
Un o’r materion pwysig ar gyfer y grŵp bach a’r troseddwr fydd cytuno pwy sydd angen gwybod 
beth. Heb gytundeb o’r fath, ni fydd yn bosibl i’r troseddwr ymuno â’r gynulleidfa. Mae angen i rai 
pobl allweddol, yn enwedig y rhai sy’n gyfrifol am arwain grwpiau plant a phobl ifanc, wybod bod yr 
unigolyn yn mynychu’r eglwys, na ddylai’r unigolyn gael cysylltiad â’r plant ac na ddylai byth fod ar 
ei ben ei hun gyda phlant a phobl ifanc.

Mae llawer i’w ddweud dros egluro’r amgylchiadau i’r gynulleidfa gyfan, er mwyn hyrwyddo 
dealltwriaeth a chefnogaeth ar gyfer yr unigolyn ond hefyd i sicrhau na fydd aelodau’r eglwys yn 
ddiarwybod yn caniatáu i blant gael cysylltiad â’r unigolyn dan sylw. Fodd bynnag, mae angen 
pwyso a mesur manteision hynny yn erbyn unrhyw angen am gyfrinachedd neu sensitifrwydd 
bugeiliol. Bydd yn bwysig cael cyngor gan yr asiantaethau statudol a’r panel rheoli risg. Mae’n rhaid 
pwyso a mesur yr angen i wybod yn erbyn y perygl y gall y troseddwr gael ei hel o’r gymuned (a 
fydd yn niweidiol iddo ac yn golygu mwy o berygl i blant eraill os penderfyna gadw proffil is y tro 
nesaf).

Dylem bob amser hyrwyddo ymwybyddiaeth o fewn yr eglwys o’r hyn fyddai’n digwydd petai 
troseddwr rhyw yn ymuno â’r gynulleidfa. Gellid egluro y gallai hyn ddigwydd weithiau ac, os felly, 
y bydd y drefn yn unol â’r hyn a ddisgrifir yn yr adroddiad hwn (h.y. hysbysir rhai pobl y mae angen 
iddynt wybod oherwydd eu bod yn gweithio gyda phlant yn yr eglwys; bydd yr eglwys yn cydgysylltu 
ag asiantaethau eraill sy’n ymwneud â hyn; bydd grŵp bach yn cysylltu â’r troseddwr; llunnir 
contract; adolygir y trefniadau yn rheolaidd.) Mae’r wybodaeth hon yn arbennig o bwysig i oroeswyr. 
Maent yn debygol o ofyn (ac mae angen iddynt wybod) sut y byddant yn cael eu cadw’n ddiogel. At 
bwy y gallant fynd i siarad os byddant yn teimlo’n ofnus, yn bryderus neu wedi eu brifo?

[* Mae’r ‘rhybudd o gynnig’ yn cyfeirio at benderfyniad a fabwysiadwyd gan Gynhadledd 1997 fel 
a ganlyn: Mae’r Gynhadledd yn cyfarwyddo’r Cyngor Methodistaidd i sefydlu gweithgor sydd ag 
arbenigedd a phrofiad perthnasol i ystyried sut y gellir rhoi cefnogaeth a gofal bugeiliol priodol a 
goleuedig i’r rhai yn yr Eglwys Leol a’r gymuned sydd wedi cyflawni troseddau rhywiol, ac i ddod ag 
argymhellion penodol i sylw’r Gynhadledd yn 1998.

Mae’r Gynhadledd yn gwneud hyn gan gydnabod, fel cymuned o gariad, maddeuant a chymod, sydd 
wedi ymrwymo i adfer pobl a chymunedau drylliog, fod yn rhaid bod yn sensitif i deimladau ac anghenion 
y rhai sydd eisoes wedi dioddef camdriniaeth a’r rhai a allai ei ddioddef, yn ogystal ag i anghenion 
troseddwyr.]
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Atodiad DD Hysbysu’r Comisiwn Elusennau am 
Achosion Difrifol – y gofynion

Crynodeb yw hwn o’r canllawiau ar wefan y Comisiwn Elusennau. Am ragor o fanylion gweler http://www.
charitycommission.gov.uk/investigations/rsinotes.asp#3

Dylid rhoi adroddiad hefyd i’r cwmni yswiriant pan fydd rhywbeth yn digwydd sy’n debygol o arwain at 
atebolrwydd, h.y. risg ariannol neu risg i enw da rhywun.

Polisi’r Eglwys Fethodistaidd yw y dylid hysbysu’r asiantaethau statudol yn gyntaf bob tro, yn enwedig os 
oes risg difrifol o niwed neu risg o niwed difrifol neu os bydd angen darganfod a oes risg o’r fath. Dylai 
hyn ddigwydd hyd yn oed os nad yw’r ffeithiau’n glir. Nid ein swyddogaeth ni yw edrych i mewn i faterion 
troseddol. Os ydych yn ansicr, mae’n rhaid i chi siarad â’r swyddog perthnasol, gofal cymdeithasol plant, 
yn y BILl neu LADO yn Lloegr.

Mae’n rhaid hysbysu (yn gyfrinachol) bartïon eraill gan gynnwys yr yswiriant a’r Comisiwn Elusennau, 
neu asiantaethau eraill sydd ‘angen gwybod’ yn ddi-oed, gan gynnwys Ymgynghorydd Diogelu’r 
Cyfundeb a Swyddfa’r Cyfryngau, lle bo angen. Dylid datgelu cyn lleied â phosibl o wybodaeth yn unol 
ag anghenion y parti arall ac yn unol â difrifoldeb y pryder. Gellir gwirio polisïau cyfrinachedd y Comisiwn 
Elusennau a’r cwmni Yswiriant.

Dylid gwneud hysbysiad fel rheol heb ddatgelu enwau llawn/manylion y bobl dan sylw.

Crynodeb o’r dyletswyddau gan y Comisiwn Elusennau:

Mae’n rhaid i ymddiriedolwyr gydymffurfio â dyletswyddau cyfreithiol ymddiriedolwyr elusen wrth 
weinyddu elusen. Mae gan ymddiriedolwyr ddyletswydd gyffredinol i gymryd camau rhesymol i asesu a 
rheoli risgiau i weithgareddau eu helusen, ei buddiolwyr, ei heiddo, ei gwaith neu ei henw da.

Ein nod yw sicrhau ein bod yn rheoleiddio elusennau mewn modd cymesur, gan ganolbwyntio ar risg. 
Rhoi gwybod am ddigwyddiadau difrifol yw un o’n harfau allweddol. Mae’n sicrhau y gallwn ddarparu 
cymorth mor fuan ag y bo’r modd, gan dargedu ein hadnoddau lle mae’r risgiau mwyaf yn bod a chan 
helpu elusennau i ailsefydlu eu hunain ar dir cadarn unwaith yn rhagor lle bo angen.

Datganiadau Ffurflenni Blynyddol 

Os oes gan eich elusen incwm o dros £25,000 mae’n rhaid i chi, fel rhan o’r Ffurflen Flynyddol, lofnodi 
datganiad yn dweud nad oes unrhyw ddigwyddiadau difrifol na materion eraill perthnasol i’ch elusen 
yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol y dylasech fod wedi tynnu ein sylw ni atynt. Mae’n drosedd o 
dan adran 11, Deddf Elusennau 1993, rhoi gwybodaeth gelwyddog neu gamarweiniol i’r Comisiwn. 
Os byddwch yn llofnodi’r datganiad ar y Ffurflen Flynyddol, byddwn yn cymryd eich bod trwy hyn yn 
cadarnhau nad oes unrhyw ddigwyddiadau difrifol y dylasech fod wedi dweud wrthym amdanynt.

Trwy roi gwybod am ddigwyddiadau difrifol, rydych yn dangos eich bod yn ymwybodol o anawsterau 
sydd wedi codi a’ch bod wedi gweithredu mewn modd priodol. Mae hyn yn bwysig iawn oherwydd mae 
diogelu asedion yr elusen a buddiolwyr yr elusen ymhlith y cyfrifoldebau allweddol. Os daw digwyddiad 
difrifol nad oeddech wedi rhoi gwybod amdano yn hysbys i ni yn ddiweddarach, gallwn ystyried 
gweithredu yn erbyn yr ymddiriedolwyr.
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Yr arferion gorau

Er mwyn dilyn yr arferion gorau, dylid rhoi gwybod i ni ar unwaith am unrhyw ddigwyddiad difrifol sydd 
wedi golygu neu a allai olygu colled ariannol sylweddol neu risg sylweddol i eiddo, gwaith, buddiolwyr 
neu enw da elusen, ac nid dim ond pan gwblheir y Ffurflen Flynyddol. Bydd hyn yn ein galluogi i gynnig 
cyfarwyddyd i chi cyn gynted ag y bo’r modd a bydd yn amddiffyn yr elusen a’i buddiolwyr.

Amheuon, honiadau a digwyddiadau lle cafodd buddiolwyr eu cam-drin

Dylech roi gwybod os bydd unrhyw un neu ragor o’r pethau isod yn digwydd:
 Digwyddiad lle caiff neu y cafodd buddiolwyr eich elusen eu cam-drin a hwythau dan ofal 

eich elusen, neu gan rywun sy’n gysylltiedig â’ch elusen fel ymddiriedolwr, aelod o’r staff neu 
wirfoddolwr.

 Digwyddiad lle cafodd rhywun ei gam-drin a hynny’n gysylltiedig â gweithgareddau’r elusen.
 Bod honiadau wedi’u gwneud bod digwyddiad o’r fath efallai wedi digwydd, waeth pryd y 

digwyddodd y gamdriniaeth honedig.
 Bod gennych sail i amau y gall digwyddiad o’r fath fod wedi digwydd.

Yn ogystal â hysbysu’r Comisiynwyr Elusennau, dylech hefyd hysbysu’r rheoleiddiwr perthnasol neu’r 
asiantaeth statudol sydd yn gyfrifol am ddelio â digwyddiadau o’r fath.

Sylweddolwn fod y sector yn amrywiol ac nad mater syml efallai yw diffinio’r buddiolwyr a’r bobl sydd yn 
gysylltiedig â’r elusen. Os nad ydych yn siŵr a ddylech roi gwybod am ddigwyddiad ai peidio, cysylltwch 
â ni os gwelwch yn dda.
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