
Dyma y mae’r Eglwys hon yn ymrwymo i’w wneud:
 ●  Creu amgylchedd diogel a diwylliant  

lle bydd croeso i bawb a phawb yn teimlo y gall 
siarad yn agored ynghylch pryderon  
mewn perthynas â diogelu

 ●  Cynnig gofal bugeiliol i ddioddefwyr a 
goroeswyr camdriniaeth, ac eraill sydd wedi 
cael eu heffeithio gan faterion diogelu

 ●  Ymateb yn brydlon a phriodol i bob pryder neu 
honiad mewn perthynas â diogelu, waeth beth 
fo statws y bobl dan sylw na’r amgylchiadau

 ●  Cynnal asesiadau risg a chymryd  
camau i sicrhau y diogelir pawb  
lle gall unigolion beri risg i blant, pobl  
ifanc ac oedolion sydd efallai yn fregus

 ●  Rhoi gofal bugeiliol i’r rhai y mynegwyd pryder 
y gallent fod yn euog o gam-drin neu y gwnaed 
honiadau yn eu herbyn

 ●  Recriwtio’n ddiogel a chefnogi pawb  
sydd â chyfrifoldeb am blant ac oedolion  
yn yr Eglwys

 ●  Hyrwyddo arferion da diogelu trwy  
gyfrwng hyfforddiant, canllawiau, polisi a 
gweithdrefnau effeithiol

Diogelu
Datganiad Polisi

Mae’r Eglwys yn trysori pob bod 
dynol am fod pawb yn rhan o 
greadigaeth Duw. Mae gan bawb 
hawl i gael ei amddiffyn rhag 
niwed ac i gael ei drin yn deg

Cyfrifoldeb Pawb yw Diogelu



Cysylltiadau mewn Argyfwng

Heddlu 999 

Awdurdod Lleol

Llinellau Cymorth

Heddlu Di-argyfwng  .......  101

NSPCC  .............................  0808 800 5000

Childline  ..........................  0800 1111

Action on Elder Abuse  ...  0808 808 8141

Family Lives  ....................  0808 800 2222

National Domestic  
Abuse Helpline  ...............  0808 2000 247

Samariaid  ........................  116 123

Llinellau Cymorth Lleol

Gwybodaeth am Ddiogelu

Mae’r eglwys hon yn dilyn polisiau, 
gweithdrefnau a chanllawiau’r Eglwys 
Fethodistaidd

www.methodist.org.uk/safeguarding

Gallwch gael copi o bolisi diogelu’r  
eglwys hon yma:

Cyfeirio pryderon diogelu, 
cymorth a chyngor
Swyddogion Diogelu Lleol 

Gweinidog â gofal bugeiliol 

Diogelu
Cysylltiadau
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