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Atodiad A Egwyddorion Diogelu

Datganiad yn rhoi Egwyddorion Diogelu
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 yr 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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Atodiad B Modelau o BolisIau

i) Model o bolisi ar gyfer eglwys

Polisi Diogelu Plant ac Oedolion Agored i Niwed ar gyfer 
Eglwys Fethodistaidd .................................................. 
Cytunwyd ar y polisi hwn mewn Cyngor Eglwys a gynhaliwyd ar ............................................. 

Mae’r Eglwys Fethodistaidd, ynghyd â’r holl gymuned Gristnogol, yn credu bod 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 ac felly mae’n rhaid gwarchod pawb rhag niwed.

Mae Eglwys ............................................. wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn pob plentyn, pob 
unigolyn ifanc a phob oedolyn agored i niwed ac mae’n datgan bod anghenion plant neu bobl sy’n 
agored i niwed o’r pwys mwyaf.

Mae Eglwys ............................................. yn cydnabod nad oes neb ohonom yn anagored i niwed ond 
bod gennym ofal arbennig dros y rhai sydd yn fwy agored na’i gilydd i niwed oherwydd sefyllfaoedd neu 
anableddau neu drwy fod yn brin o allu. Cydnabyddir y gellir bod yn fwy agored i niwed am gyfnod yn 
unig neu yn barhaol, a gall hyn fod yn weladwy neu’n anweledig. Nid yw yn ein gwneud yn llai dynol ac 
fe geisir ymfalchïo yn noniau a grasusau pob un o bobl Duw.

Mae’r polisi hwn yn mynd i’r afael â diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed. Bwriedir iddo 
fod yn bolisi dynamig. Bwriedir iddo gefnogi’r Eglwys, i’w gwneud yn gymuned ddiogel, gefnogol a 
gofalgar ar gyfer plant, pobl ifanc, oedolion agored i niwed, y rhai sydd wedi goroesi camdriniaeth a’r rhai 
sy’n cael eu heffeithio gan gamdriniaeth.

Mae Eglwys ............................................. yn cytuno’n llwyr â datganiad y Cyfundeb, sy’n cael ei 
ailddatgan yn Creu Gofod Mwy Diogel 2007:

Fel pobl yr Eglwys Fethodistaidd rydym yn awyddus i ofalu am gyflawnrwydd pob unigolyn 
oddi mewn i bwrpas Duw ar gyfer pawb. Rydym yn ceisio diogelu pob aelod o gymuned yr 
eglwys, o bob oed.

Mae Eglwys ............................................. yn cydnabod mater mor ddifrifol yw cam-drin plant ac oedolion 
agored i niwed ac yn cydnabod y gall ddigwydd ar ffurf cam-drin corfforol, emosiynol, rhywiol, ariannol, 
ysbrydol neu sefydliadol, neu esgeulustod. Mae’n cydnabod sut y gall y pethau hyn effeithio ar bobl ac 
ar eu datblygiad, gan gynnwys eu datblygiad ysbrydol a chrefyddol. Mae’n derbyn ei chyfrifoldeb dros 
sicrhau bod pawb yn ddiogel dan ei gofal ac y cynhelir eu hurddas a’u hawl i wrandawiad. Mae’n derbyn 
ei chyfrifoldeb i gefnogi goroeswyr, troseddwyr, cymunedau a’r rhai sy’n malio amdanynt, gan wrando 
arnynt a gweithio tuag at iachâd gyda hwy. Mae’n cymryd o ddifrif yr angen i fynd ati i hyrwyddo lles pobl 
fel y gallwn oll gyflawni ein potensial llawn drwy ras Duw.
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Mae Eglwys ............................................. yn ymrwymo i ymateb yn ddi-oed i unrhyw honiad neu bryder 
y gall plentyn neu oedolyn agored i niwed fod wedi cael niwed, boed yn yr eglwys neu yn rhywle arall. 
Mae’n ymrwymo i herio camddefnydd o bŵer gan unrhyw un mewn safle ymddiriedaeth.

Mae Eglwys ............................................. yn ymrwymo i sicrhau y rhoddir ar waith Bolisi Diogelu’r 
Cyfundeb, deddfwriaeth y llywodraeth a chanllawiau ac arferion diogel yn y gylchdaith a’r eglwysi.

Mae Eglwys ............................................. yn ymrwymo i ddarparu cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar 
gyfer pobl leyg ac ordeiniedig, a fydd yn sicrhau bod pobl yn deall eu swyddogaethau a’u cyfrifoldebau, 
ac yn hyderus i’w cyflawni, o ran diogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion a all fod yn agored i niwed.

Mae Eglwys ............................................. yn falch o waith y rhai sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion 
agored i niwed ac yn diolch amdano, gan gydnabod y cyfrifoldeb sydd arnom ni oll i ddiogelu oedolion 
agored i niwed sydd ar ein safle.

Mae Eglwys ............................................. yn penodi ............................................. (enw) yn Gynrychiolydd 
Diogelu Oedolion yr Eglwys a ………………………… (enw)  yn Gyd-drefnydd Diogelu Plant yr Eglwys ac 
yn cefnogi’r unigolyn/unigolion hyn yn ei/eu swyddogaeth sef:

i) cefnogi a chynghori’r gweinidog a swyddogion yr eglwys wrth iddynt gyflawni eu 
swyddogaethau

ii) darparu pwynt cyswllt i roi cyngor ar faterion diogelu
iii) cydgysylltu â Chyd-drefnwyr y Gylchdaith a’r Dalaith
iv) hyrwyddo’r arferion gorau o ran diogelu yn yr eglwys leol, gyda chefnogaeth gweinidogion y 

gylchdaith.

a) Diben
Diben y polisi diogelu hwn yw sicrhau bod gweithdrefnau wedi’u sefydlu a bod pobl yn glir ynglŷn â’r 
swyddogaethau a’r cyfrifoldebau mewn perthynas ag oedolion agored i niwed sydd dan ein gofal ac 
sy’n defnyddio ein safle. Dylid ei ddarllen ynghyd â Llawlyfr Diogelu’r Eglwys Fethodistaidd (2010).

b) Arferion Da
Rydym yn credu mai ystyr arferion da yw:
i) Trin pawb â pharch ac urddas.
ii) Na ddylai’r rhai sy’n gweithredu ar ran yr Eglwys gyfarfod na gweithio ar eu pennau’u hunain 

gyda phlentyn neu oedolyn agored i niwed lle nad oes modd i neb weld beth a wneir, oni bai 
fod hyn yn angenrheidiol am resymau bugeiliol – os felly, gwneir nodyn ysgrifenedig a’i gadw, i 
nodi’r dyddiad, yr amser a lleoliad yr ymweliad.

iii) Y bydd safle’r eglwys yn cael ei asesu i sicrhau ei fod yn ddiogel ar gyfer plant ac oedolion 
agored i niwed ac fe roddir yr adroddiad asesu risg yn ysgrifenedig bob blwyddyn i’r Cyngor 
Eglwys. Bydd yn cynnwys gweithdrefnau diogelwch tân. Bydd y Cyngor Eglwys yn ystyried i ba 
raddau y mae’r safle a’r offer yn addas neu a ddylid eu gwneud yn fwy addas.

iv) Y bydd unrhyw gludiant a drefnir gan yr eglwys ar gyfer plant neu oedolion agored i niwed, yn 
cael ei archwilio er mwyn sicrhau bod y cerbyd yn addas ac wedi’i yswirio a bod y gyrrwr a’i 
gydymaith yn bobl addas.

v) Y cydnabyddir bod hyrwyddo diogelu yn cynnwys gwneud y tasgau hynny sy’n galluogi holl 
bobl Duw i gyflawni eu potensial llawn. Bydd y Cyngor Eglwys yn cymryd camau i ystyried i ba 
raddau y mae’n llwyddo yn hyn o beth.

Diben y pethau hyn yw diogelu’r rhai sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion a all fod yn 
agored i niwed.
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c) Penodi a hyfforddi gweithwyr
Penodir gweithwyr ar ôl iddynt gael datgeliad boddhaol gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol. 
Disgwylir i bob gweithiwr dderbyn hyfforddiant sylfaenol mewn diogelu, yn ystod blwyddyn gyntaf 
ei benodiad. Fe ystyrir pa hyfforddiant arall sydd ei angen ar bob gweithiwr (e.e. hylendid bwyd, 
cymorth cyntaf, codi a chario, ac yn y blaen) a bydd pob gweithiwr yn cael adolygiad blynyddol, a 
gynhelir gan aelod a enwir o’r Cyngor Eglwys a gweithiwr arall o fewn y sefydliad.

ch) Ymwelwyr bugeiliol
O ran diogelu, bydd ymwelwyr bugeiliol yn derbyn cefnogaeth yn eu swydd a darperir hyfforddiant 
sylfaenol mewn diogelu iddynt pan gânt eu penodi.

d) Canllawiau ar gyfer gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed
Darperir llyfryn, i’w adolygu’n flynyddol a’i roi i bawb sy’n gweithio gydag oedolion agored i niwed, 
yn amlinellu arferion a systemau da. Adolygir y llyfryn yn flynyddol ar yr un pryd â’r polisi hwn 
[Gall Cynghorau Eglwys ddarparu eu deunydd eu hunain neu ddefnyddio llyfrynnau addas gan y 
Cyfundeb].2 

dd) Digwyddiadau ecwmenaidd
Pan fydd digwyddiadau ecwmenaidd yn cael eu cynnal ar safle’r eglwys, cyfrifoldeb y Cyngor 
Eglwys hwn yw diogelu.

e)	 Digwyddiadau	gyda	grwpiau	eglwysig	y	tu	allan	i’r	safle
Sicrheir bod digon o staff ar gael mewn digwyddiadau o’r fath. Hysbysir  
........................................ (enw) am y digwyddiad.

f)	 Grwpiau	eraill	ar	safle’r	eglwys
Os llogir yr adeilad at ddefnydd rhai o’r tu allan, fe roddir copi o’r polisi hwn a’r llyfryn i’r sawl sy’n 
llofnodi’r cytundeb llogi [a ddylai gynnwys Ffurflen Ddiogelu E]3 . Bydd yr ysgrifennydd llogi yn 
ystyried gwahanol ddefnyddwyr yr adeilad pan logir ystafelloedd.4

ff) Trefn gwyno
Gobeithio y bydd cwynion fel rheol yn cael eu trin yn fewnol gan y mudiadau. Fodd bynnag, gellir 
gwneud cwyn i unigolyn a benodir gan y Cyngor Eglwys, sef, ar hyn o bryd,  
........................................ (enw). Os gwneir cwyn i rywun arall, dylid ei throsglwyddo i  
........................................ (enw) a fydd yn trefnu i gyfarfod â’r sawl sy’n cwyno a cheisio datrys y 
gŵyn. Os nad oes modd ei datrys, fe ystyrir dilyn trefn gwyno’r Eglwys Fethodistaidd a bydd hyn yn 
golygu siarad yn y lle cyntaf â’r Swyddog Cwynion Lleol sef ............................................. (enw).

g) Adolygu
Bydd y Cyngor Eglwys yn adolygu’r polisi hwn yn flynyddol. Dyddiad yr adolygiad nesaf yw  
........................................ 

2 Nid ydynt wedi’u darparu eto ar gyfer oedolion agored i niwed.
3 I’w cael yn ‘Recriwtio’n Ddiogel yn yr Eglwys Fethodistaidd’ 2010.
4 Megis y cod ymarfer neu’r canllawiau byr.
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ng) Cysyniadau a diffiniadau allweddol
i) Oedolion Agored i Niwed: unrhyw oedolyn 18 oed neu hŷn sydd, oherwydd anabledd 

meddyliol neu ryw anabledd arall, oed, afiechyd neu sefyllfa arall, mewn cyflwr parhaol 
neu dros dro lle na all ofalu amdano/amdani ei hun, neu ei (h)amddiffyn ei hun rhag niwed 
sylweddol neu gam-fanteisio.

ii) Diogelu ac amddiffyn plant neu oedolion agored i niwed rhag camdriniaeth; sicrhau na fydd 
dim byd yn amharu ar eu hiechyd a sicrhau gofal diogel ac effeithiol.

iii) Amddiffyn oedolion/plant – sef rhan o ddiogelu a hyrwyddo lles. Mae’r term yn cyfeirio at yr 
hyn a wneir er mwyn amddiffyn plant/oedolion penodol sy’n dioddef neu sydd mewn perygl o 
ddioddef niwed sylweddol, gan gynnwys esgeulustod.

iv) Cam-drin ac esgeuluso – gall ddigwydd mewn teulu, mewn cymuned ac mewn sefydliad. 
Gall gael ei gyflawni gan rywun neu rywrai sy’n adnabyddus i’r plentyn neu’r oedolyn agored i 
niwed, neu gan ddieithriaid; gall gael ei gyflawni gan oedolyn neu gan blentyn. Gall olygu peri 
niwed neu fethu â rhwystro niwed rhag digwydd.

Dyddiad ................................................ 

Llofnod ................................................ Cadeirydd y Cyngor Eglwys
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ii) Model o bolisi ar gyfer cylchdaith

Polisi Diogelu Plant ac Oedolion Agored i Niwed ar gyfer 
Cylchdaith .................................................. 
Cytunwyd ar y polisi hwn yn y Cyfarfod Cylchdaith a gynhaliwyd ar ............................................. Bydd yn 
cael ei adolygu ar ............................................. 

Mae’r Eglwys Fethodistaidd, ynghyd â’r holl gymuned Gristnogol, yn credu bod 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 ac felly mae’n rhaid gwarchod pawb rhag niwed.

Mae Cylchdaith ............................................. yn cydnabod nad oes neb ohonom yn anagored i niwed 
ond bod gennym ofal arbennig dros y rhai sydd yn fwy agored na’i gilydd i niwed oherwydd sefyllfaoedd 
neu anableddau neu drwy fod yn brin o allu. Cydnabyddir y gellir bod yn fwy agored i niwed am gyfnod 
yn unig neu yn barhaol, a gall hyn fod yn weladwy neu’n anweledig. Nid yw yn ein gwneud yn llai dynol 
ac fe geisir ymfalchïo yn noniau a grasusau pob un o bobl Duw.

Mae Cylchdaith ............................................. wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn pob plentyn, pob 
unigolyn ifanc a phob oedolyn agored i niwed ac mae’n datgan bod anghenion plant neu bobl sy’n 
agored i niwed o’r pwys mwyaf.

Mae’r polisi hwn yn mynd i’r afael â diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed. Bwriedir iddo 
fod yn bolisi dynamig. Bwriedir iddo gefnogi’r Eglwys, i’w gwneud yn gymuned ddiogel, gefnogol a 
gofalgar ar gyfer plant, pobl ifanc, oedolion agored i niwed, y rhai sydd wedi goroesi camdriniaeth a’r rhai 
sy’n cael eu heffeithio gan gamdriniaeth.

Mae Cylchdaith ............................................. yn cytuno’n llwyr â datganiad y Cyfundeb, sy’n cael ei 
ailddatgan yn Creu Gofod Mwy Diogel 2007:

Fel pobl yr Eglwys Fethodistaidd rydym yn awyddus i ofalu am gyflawnrwydd pob unigolyn 
oddi mewn i bwrpas Duw ar gyfer pawb. Rydym yn ceisio diogelu pob aelod o gymuned yr 
eglwys, o bob oed.

Mae Cylchdaith ............................................. yn cydnabod mater mor ddifrifol yw cam-drin plant ac 
oedolion agored i niwed ac yn cydnabod y gall ddigwydd ar ffurf cam-drin corfforol, emosiynol, rhywiol, 
ariannol, ysbrydol neu sefydliadol, neu esgeulustod. Mae’n cydnabod sut y gall y pethau hyn effeithio ar 
bobl ac ar eu datblygiad, gan gynnwys eu datblygiad ysbrydol a chrefyddol. Mae’n derbyn ei chyfrifoldeb 
dros sicrhau bod pawb yn ddiogel dan ei gofal ac y cynhelir eu hurddas a’u hawl i wrandawiad. Mae’n 
derbyn ei chyfrifoldeb i gefnogi goroeswyr, troseddwyr, cymunedau a’r rhai sy’n malio amdanynt, gan 
wrando arnynt a gweithio tuag at iachâd gyda hwy. Mae’n cymryd o ddifrif yr angen i fynd ati i hyrwyddo 
lles pobl fel y gallwn oll gyflawni ein potensial llawn drwy ras Duw.

Mae Cylchdaith ............................................. yn ymrwymo i ymateb yn ddi-oed i unrhyw honiad neu 
bryder y gall plentyn neu oedolyn agored i niwed fod wedi cael niwed, boed yn yr eglwys neu yn rhywle 
arall. Mae’n ymrwymo i herio camddefnydd o bŵer gan unrhyw un mewn safle ymddiriedaeth. Mae’n 
ymrwymo i ddarparu gofal bugeiliol goleuedig i’r rhai sydd mewn angen, gan gynnwys goruchwylio’r rhai 
sydd wedi cyflawni troseddau.
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Mae Cylchdaith ............................................. yn ymrwymo i sicrhau y rhoddir ar waith Bolisi Diogelu’r 
Cyfundeb, deddfwriaeth y llywodraeth a chanllawiau ac arferion diogel yn y gylchdaith a’r eglwysi.

Mae Cylchdaith ............................................. yn ymrwymo i ddarparu cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant 
ar gyfer pobl leyg ac ordeiniedig, a fydd yn sicrhau bod pobl yn deall eu swyddogaethau a’u 
cyfrifoldebau, ac yn hyderus i’w cyflawni, o ran diogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion a all fod yn 
agored i niwed.

Diben
Diben y polisi diogelu hwn yw sicrhau bod gweithdrefnau wedi’u sefydlu a bod pobl yn glir ynglŷn â’r 
swyddogaethau a’r cyfrifoldebau mewn perthynas â phlant ac oedolion agored i niwed sydd dan ein gofal 
ac sy’n defnyddio ein safle. Dylid ei ddarllen ynghyd â Llawlyfr Diogelu’r Eglwys Fethodistaidd (2010).

Mae Cylchdaith ............................................. yn penodi ............................................. (enw) yn Gyd-
drefnydd Diogelu Oedolion a ………………………… (enw)  yn Gyd-drefnydd Diogelu Plant ac yn 
cefnogi’r unigolyn/unigolion hyn yn ei/eu swyddogaeth.

a) Swyddogaethau a chyfrifoldebau 
Arolygwr
1. Sicrhau bod gan bob eglwys bolisïau diogelu priodol a chyfredol.
2. Cefnogi’r rhai sydd â gofal bugeiliol er mwyn iddynt gyflawni eu cyfrifoldebau wrth roi ar waith 

bolisïau ac arferion diogelu.
3. Sicrhau y darperir cefnogaeth fugeiliol i’r rhai sy’n ymdrin â materion cam-drin ac sy’n rheoli 

troseddwyr rhyw.
4. Sicrhau bod cyfleoedd hyfforddi ar gael i bawb sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion agored i 

niwed, i staff y gylchdaith ac i aelodau’r eglwysi lleol yn y gylchdaith.
5. Sicrhau bod y Cyfarfod Cylchdaith yn penodi Cyd-drefnydd Diogelu Oedolion a Chyd-drefnydd 

Diogelu Plant ac y rhoddir manylion y rhai a benodwyd i swyddfa’r Dalaith.
6. Sicrhau bod y Cyfarfod Cylchdaith yn adolygu’r polisi hwn yn flynyddol.
7. Cefnogi’r Cyd-drefnydd Diogelu Oedolion a’r Cyd-drefnydd Diogelu Plant yn eu gwaith, gan 

sicrhau eu bod yn cael adnoddau i’w galluogi i gyflawni eu swyddogaethau.

Goruchwylwyr Cylchdaith
Sicrhau bod y gweithdrefnau y cytunwyd arnynt wedi cael eu sefydlu, ar gyfer digwyddiadau 
cylchdeithiol ac ecwmenaidd sy’n cynnwys plant neu oedolion agored i niwed.

Cyd-drefnydd Diogelu Oedolion y Gylchdaith a Chyd-drefnydd Diogelu Plant y Gylchdaith
1. Cefnogi a chynghori Arolygwr y Gylchdaith a Goruchwylwyr y Gylchdaith wrth iddynt gyflawni 

eu swyddogaethau.
2. Bod ar gael a rhoi cyngor ar faterion diogelu.
3. Cydgysylltu â Grŵp neu Grwpiau Diogelu’r Dalaith.
4. Gyda chymorth yr Arolygwr, sicrhau yr ymchwilir i unrhyw ddigwyddiadau a honiadau neu eu 

bod yn cael eu hatgyfeirio yn ôl yr angen. 

b) Gweithdrefnau ar gyfer digwyddiadau cylchdeithiol sy’n cynnwys plant neu oedolion agored i 
niwed
Mae’n hollbwysig nad yw digwyddiadau cylchdeithiol sy’n cynnwys plant neu oedolion agored i 
niwed yn llithro trwy’r rhwyd am nad oes un eglwys unigol yn gyfrifol amdanynt.
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c) Cyfrifoldeb y rhai sy’n cynllunio ac arwain y digwyddiad
Mae’n rhaid i bawb sy’n arwain a rhedeg y digwyddiad fod yn ymwybodol o’r drefn. Dylai’r 
digwyddiad fod wedi’i gynllunio’n effeithiol, gan roi sylw i’r materion isod:

 Asesiadau risg ac addasrwydd y gweithgaredd a’r safle.
 Penodi tîm i ofalu am y digwyddiad, gan gynnwys swyddogion ar gyfer diogelu a chymorth 

cyntaf. Dylai anghenion arbennig o safbwynt iechyd neu allu fod wedi’u hystyried.
 Nifer y plant neu oedolion agored i niwed sydd dan sylw.
 Cludiant, gan ddilyn canllawiau o ran arferion da.

ch) Cysyniadau a diffiniadau allweddol

i) Oedolion Agored i Niwed: unrhyw oedolyn 18 oed neu hŷn sydd, oherwydd anabledd 
meddyliol neu ryw anabledd arall, oed, afiechyd neu sefyllfa arall, mewn cyflwr parhaol 
neu dros dro lle na all ofalu amdano/amdani ei hun, neu ei (h)amddiffyn ei hun rhag niwed 
sylweddol neu gamfanteisio.

ii) Diogelu ac amddiffyn plant neu oedolion agored i niwed rhag camdriniaeth; sicrhau na fydd 
dim byd yn amharu ar eu hiechyd a sicrhau gofal diogel ac effeithiol.

iii) Amddiffyn oedolion/plant – sef rhan o ddiogelu a hyrwyddo lles. Mae’r term yn cyfeirio at yr 
hyn a wneir er mwyn amddiffyn plant/oedolion penodol sy’n dioddef neu sydd mewn perygl o 
ddioddef niwed sylweddol, gan gynnwys esgeulustod.

iv) Cam-drin ac esgeuluso – gall ddigwydd mewn teulu, mewn cymuned ac mewn sefydliad. 
Gall gael ei gyflawni gan rywun neu rywrai sy’n adnabyddus i’r plentyn neu’r oedolyn agored i 
niwed, neu gan ddieithriaid; gall gael ei gyflawni gan oedolyn neu gan blentyn. Gall olygu peri 
niwed neu fethu â rhwystro niwed rhag digwydd.

Dyddiad ................................................ 

Llofnod ................................................ Cadeirydd y Cyfarfod Cylchdaith
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iii) Model o bolisi ar gyfer talaith

Polisi Diogelu Plant ac Oedolion Agored i Niwed ar gyfer 
Talaith .................................................. 
Mae’r Eglwys Fethodistaidd, ynghyd â’r holl gymuned Gristnogol, yn credu bod 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 ac felly mae’n rhaid gwarchod pawb rhag niwed.

Mae Talaith ............................................. yr Eglwys Fethodistaidd wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn 
pob plentyn, pob unigolyn ifanc a phob oedolyn agored i niwed ac mae’n datgan bod anghenion plant 
neu bobl sy’n agored i niwed o’r pwys mwyaf.

Mae Talaith ............................................. yr Eglwys Fethodistaidd yn cytuno’n llwyr â datganiad y 
Cyfundeb, sy’n cael ei ailddatgan yn Creu Gofod Mwy Diogel 2007:

Fel pobl yr Eglwys Fethodistaidd rydym yn awyddus i ofalu am gyflawnrwydd pob unigolyn 
oddi mewn i bwrpas Duw ar gyfer pawb. Rydym yn ceisio diogelu pob aelod o gymuned yr 
eglwys, o bob oed.

Mae Talaith ............................................. yr Eglwys Fethodistaidd yn cydnabod nad oes neb ohonom 
yn anagored i niwed ond bod gennym ofal arbennig dros y rhai sydd yn fwy agored na’i gilydd i niwed 
oherwydd sefyllfaoedd neu anableddau neu drwy fod yn brin o allu. Cydnabyddir y gellir bod yn fwy 
agored i niwed am gyfnod yn unig neu yn barhaol, a gall hyn fod yn weladwy neu’n anweledig. Nid yw yn 
ein gwneud yn llai dynol ac fe geisir ymfalchïo yn noniau a grasusau pob un o bobl Duw.

Mae Talaith ............................................. yr Eglwys Fethodistaidd yn cydnabod mater mor ddifrifol yw 
cam-drin plant ac oedolion agored i niwed ac yn cydnabod y gall ddigwydd ar ffurf cam-drin corfforol, 
emosiynol, rhywiol, ariannol, ysbrydol neu sefydliadol, neu esgeulustod. Mae’n cydnabod sut y gall 
y pethau hyn effeithio ar bobl ac ar eu datblygiad, gan gynnwys eu datblygiad ysbrydol a chrefyddol. 
Mae’n derbyn ei chyfrifoldeb dros sicrhau bod pawb yn ddiogel dan ei gofal ac y cynhelir eu hurddas a’u 
hawl i wrandawiad. Mae’n derbyn ei chyfrifoldeb i gefnogi goroeswyr, troseddwyr, cymunedau a’r rhai 
sy’n malio amdanynt, gan wrando arnynt a gweithio tuag at iachâd gyda hwy. Mae’n cymryd o ddifrif yr 
angen i fynd ati i hyrwyddo lles pobl fel y gallwn oll gyflawni ein potensial llawn drwy ras Duw.

Mae Talaith ............................................. yr Eglwys Fethodistaidd yn ymrwymo i ymateb yn ddi-oed i 
unrhyw honiad neu bryder y gall plentyn neu oedolyn agored i niwed fod wedi cael niwed, boed yn yr 
eglwys neu yn rhywle arall. Mae’n ymrwymo i herio camddefnydd o bŵer gan unrhyw un mewn safle 
ymddiriedaeth.

Mae Talaith ............................................. yr Eglwys Fethodistaidd yn ymrwymo i sicrhau y rhoddir 
ar waith Bolisi Diogelu’r Cyfundeb, deddfwriaeth y llywodraeth a chanllawiau ac arferion diogel yn y 
cylchdeithiau a’r eglwysi.

Mae Talaith ............................................. yr Eglwys Fethodistaidd yn ymrwymo i ddarparu cefnogaeth, 
cyngor a hyfforddiant ar gyfer pobl leyg ac ordeiniedig, a fydd yn sicrhau bod pobl yn deall eu 
swyddogaethau a’u cyfrifoldebau, ac yn hyderus i’w cyflawni, o ran diogelu a hyrwyddo lles plant ac 
oedolion a all fod yn agored i niwed. Mae’n cadarnhau swyddogaeth Grŵp Diogelu’r Dalaith.
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Diben
Diben y polisi diogelu hwn yw sicrhau bod gweithdrefnau wedi’u sefydlu a bod pobl yn glir ynglŷn â’r 
swyddogaethau a’r cyfrifoldebau mewn perthynas â phlant ac oedolion agored i niwed sydd dan ein gofal 
ac sy’n defnyddio ein safle. Dylid ei ddarllen ynghyd â Llawlyfr Diogelu’r Eglwys Fethodistaidd (2010).

a) Swyddogaethau a chyfrifoldebau 
Cadeirydd y Dalaith
 Cefnogi Arolygwyr Cylchdeithiau wrth iddynt roi polisïau diogelu ar waith.
 Sicrhau bod Arolygwyr Cylchdeithiau yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau yn y maes hwn ac y byddant 

yn gofalu bod cyfleoedd hyfforddi ar gael.
 Defnyddio arbenigedd a chyngor Grŵp Diogelu’r Dalaith ac, fel y bo’n briodol, swyddogion y 

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

Gweithredu Bydd Cadeirydd y Dalaith yn cefnogi Grŵp/Grwpiau Diogelu’r Dalaith yn y maes hwn 
pan ofynnir am gymorth.

 Bydd pob Arolygwr yn llenwi ffurflen archwilio/monitro yn dilyn Cyfarfod Cylchdaith cyntaf pob 
blwyddyn gyfundebol, i gadarnhau bod polisïau wedi’u sefydlu yn y gylchdaith ac ym mhob eglwys 
a bod y rhain wedi cael eu hadolygu’n flynyddol. Bydd yr Arolygwr yn anfon copïau o’r polisïau at 
Grŵp Diogelu’r Dalaith pan fydd Grŵp Diogelu’r Dalaith yn gofyn amdanynt.

 Sicrhau bod polisi’r dalaith yn cael ei roi ar waith pan gynhelir cyfarfodydd a digwyddiadau a 
drefnir gan y Dalaith.

 Cefnogi Grŵp Diogelu’r Dalaith er mwyn edrych i mewn i ddigwyddiadau a honiadau yn brydlon 
ac yn unol ag arferion da. 
Gweithredu Bydd hyn yn cael ei fonitro fel rhan o adroddiad Grŵp Diogelu’r Dalaith i Bwyllgor 
Polisi’r Dalaith.

 
Grŵp Diogelu’r Dalaith
 Sicrhau yr ymatebir i geisiadau am gymorth, cyngor, gwybodaeth a hyfforddiant.
 Sicrhau bod cefnogaeth ar gael wrth i bawb roi polisi’r Dalaith a’r Cyfundeb ar waith.
 Bydd Grŵp Diogelu Oedolion y Dalaith yn hyrwyddo hyfforddiant ar gyfer ymwybyddiaeth o ddiogelu 

oedolion drwy’r holl Dalaith a bydd yn sicrhau y rhoddir cyhoeddusrwydd i’r rhifau cyswllt ar ei gyfer.
 Bydd Grŵp Diogelu’r Dalaith yn sicrhau bod Cadeirydd, Arolygwyr a Phwyllgor Polisi’r Dalaith, yn 

derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau i’r polisi, yr arferion a’r canllawiau ar 
gyfer diogelu. Bydd aelod o Grŵp Diogelu’r Dalaith yn rhoi adroddiad i gyfarfod cyntaf Pwyllgor 
Polisi’r Dalaith ym mhob blwyddyn gyfundebol a bydd yr adroddiad yn cynnwys nodyn ynglŷn â 
monitro digwyddiadau a drefnir gan y Dalaith.

 Cychwyn rhaglenni ymwybyddiaeth ac arfer da.
 Cydweithio â grwpiau perthnasol eraill (e.e. Cyfundebol, Rhanbarthol a phartneriaid ecwmenaidd a 

chydweithwyr proffesiynol) gyda materion diogelu.
 Gyda chymorth Cadeirydd y Dalaith, sicrhau yr ymchwilir i unrhyw ddigwyddiadau a honiadau neu 

eu bod yn cael eu hatgyfeirio yn ôl yr angen.5 

b) Cysyniadau a diffiniadau allweddol
i) Oedolion Agored i Niwed: unrhyw oedolyn 18 oed neu hŷn sydd, oherwydd anabledd 

meddyliol neu ryw anabledd arall, oed, afiechyd neu sefyllfa arall, mewn cyflwr parhaol 
neu dros dro lle na all ofalu amdano/amdani ei hun, neu ei (h)amddiffyn ei hun rhag niwed 
sylweddol neu gamfanteisio.

ii) Diogelu ac amddiffyn plant neu oedolion agored i niwed rhag camdriniaeth; sicrhau na fydd 
dim byd yn amharu ar eu hiechyd a sicrhau gofal diogel ac effeithiol.

5 Sylwer mai cyfrifoldeb y Cadeirydd neu’r unigolyn perthnasol sydd â gofal bugeiliol yw gwneud hyn.
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iii) Amddiffyn oedolion/plant – sef rhan o ddiogelu a hyrwyddo lles. Mae’r term yn cyfeirio at yr 
hyn a wneir er mwyn amddiffyn plant/oedolion penodol sy’n dioddef neu sydd mewn perygl o 
ddioddef niwed sylweddol, gan gynnwys esgeulustod.

iv) Cam-drin ac esgeuluso – gall ddigwydd mewn teulu, mewn cymuned ac mewn sefydliad. 
Gall gael ei gyflawni gan rywun neu rywrai sy’n adnabyddus i’r plentyn neu’r oedolyn agored i 
niwed, neu gan ddieithriaid; gall gael ei gyflawni gan oedolyn neu gan blentyn. Gall olygu peri 
niwed neu fethu â rhwystro niwed rhag digwydd.

Dyddiad ................................................ 

Llofnod ................................................ Cadeirydd y Dalaith

Dyddiad adolygu ................................................ 
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