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Adran 3 
 

Hyrwyddo ymarfer mwy diogel – oedolion mewn perygl 
 
Mae’r canllawiau canlynol yn ymwneud ag oedolion mewn perygl (oedolion agored i niwed cynt) yn 
benodol, ac maent yn ategu’r wybodaeth “Hyrwyddo ymarfer mwy diogel mewn plwyfi ac ardaloedd 
gweinidogaeth” y cyfeirir ati yn Adran 1. 

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn ceisio darparu cymuned ddiogel, gynhwysol ar gyfer pawb sy’n 
dymuno cymryd rhan ym mywyd yr eglwys, a chreu amgylchedd sy’n eu helpu i dyfu’n ysbrydol ac 
yn gofalu amdanynt mewn ffordd gyfrifol. Gall oedolyn fod yn “oedolyn mewn perygl” ar unrhyw 
adeg o’i fywyd, ond ni fydd hyn yn para am byth o reidrwydd.  

Mae oedolyn mewn perygl yn unigolyn dros 18 oed sydd angen gwasanaethau gofal cymunedol, neu 
y gall fod angen gwasanaethau gofal cymunedol arno, oherwydd anabledd meddwl neu anabledd 
arall, oedran neu salwch ac sy’n methu gofalu amdano ei hun, neu y gall fethu gofalu amdano ei hun, 
neu nad yw’n gallu ei amddiffyn ei hun yn erbyn niwed sylweddol neu gam-fanteisio difrifol. Hefyd, 
gall unigolyn fod mewn perygl oherwydd lleihad parhaol neu dros dro yn ei allu corfforol, 
meddyliol neu emosiynol yn sgil digwyddiadau bywyd, er enghraifft, profedigaeth neu gamdriniaeth 
neu drawma blaenorol. Mae’r eirfa yn cynnwys diffiniad llawn o’r term ‘oedolyn mewn perygl’. 
(Atodiad 5) 

Drwy weinidogaeth a chyswllt ag oedolion mewn perygl mewn llawer o leoliadau, mae gan yr 
Eglwys yng Nghymru gyfrifoldeb penodol i sicrhau bod pawb yn cael eu trin ag urddas a pharch, ac 
i adnabod arwyddion camdriniaeth a gofal gwael.   

Mae’r datganiad polisi hwn a’r canllawiau ymarfer da wedi’u bwriadu ar gyfer pob aelod o’r eglwys 
sydd â rhywfaint o gyfrifoldeb am ofal bugeiliol eraill. Y bwriad yw cynorthwyo cymuned yr eglwys 
i ddeall anghenion oedolion mewn perygl er mwyn helpu i wella gofal bugeiliol. 
 
 
Egwyddorion ymarfer da  
	
Dylai pawb sy’n gweithio gydag oedolion mewn perygl wneud y canlynol: 

 sicrhau eu bod yn gyfarwydd â pholisi diogelu’r Eglwys yng Nghymru;  

 bod yn esiampl dda i eraill; 

 parchu’r unigolyn a’i holl alluoedd bob amser a thrin pawb ag urddas a pharch; 

 peidio â gwneud rhagdybiaethau, er enghraifft, dylid gofyn i rywun a ddylid defnyddio ei 
enw cyntaf neu ei deitl a’i gyfenw wrth ei gyfarch; 

 dangos parch wrth ymweld â phobl, gan gofio cnocio cyn mynd i mewn i adeilad neu 
ystafell a bod yn ymwybodol o hyd ymweliadau. Nid yw ymweliadau unigol yn cael eu 
hannog, ond os oes rhaid ymweld â rhywun heb gwmni, dylai’r ymwelydd roi gwybod i 
rywun arall lle y mae bob amser a dylid osgoi ymweld â rhywun yn y nos ac eithrio 
mewn argyfwng; 

 gweithio i barchu a chynnal hawliau pawb beth bynnag fo’u hethnigrwydd, rhywedd, 
rhywioldeb, nam neu anabledd, oedran, crefydd neu gefndir diwylliannol; 

 cofio bod oedolyn mewn perygl yn parhau i fod yn oedolyn ac na ddylid ei drin fel 
plentyn. Dylai dewisiadau unigolyn gael eu cydnabod hyd yn oed os ydynt yn 
ymddangos yn beryglus, ac ni ddylid byth gorfodi unigolyn i gymryd rhan mewn 
gweithgaredd. Mae’n bwysig sicrhau bod unigolion yn deall y dewisiadau sydd ar gael 
iddynt yn llawn;   



Hyrwyddo ymarfer mwy diogel – oedolion mewn perygl Adran 3	

Issue 1 – 4/16 2 

 grymuso oedolion mewn perygl i’w diogelu eu hunain. Dylid gwrando arnynt, eu credu, 
rhoi cyngor a gwybodaeth berthnasol iddynt a’u cynnwys mewn penderfyniadau sy’n 
effeithio arnynt i’r graddau y bo hynny’n bosibl; 

 darparu cymorth er mwyn sicrhau bod unigolyn yn gallu byw mor annibynnol â phosibl. 
Mae pobl ag anghenion ychwanegol yn gallu byw bywydau egnïol a bodlon, ond mae’n 
bosibl y bydd angen cymorth ac adnoddau ar rai pobl i allu gwneud hynny. Dylech 
barchu annibyniaeth yr unigolyn a pheidio â’i annog i fod yn ddibynnol arnoch chi; 

 peidio â darparu gofal bugeiliol sydd y tu hwnt i gyfrifoldeb a/neu allu unigolyn; 

 gwrthod ymdrin â materion ariannol unigolyn oni bai bod dyletswydd gyfreithiol i 
wneud hynny; 

 peidio â derbyn anrhegion materol neu ariannol. Pe bai gwrthod anrheg yn peri gofid 
neu dramgwydd i’r unigolyn, dylid hysbysu’r clerig neu’r Swyddog Diogelu Taleithiol 
cyn gynted â phosibl. Bydd hyn yn osgoi unrhyw gyhuddiad neu ddryswch maes o law; 

 mae’n bwysig ystyried yr iaith sy’n cael ei defnyddio, goslef y llais ac iaith y corff. Dylid 
defnyddio iaith gadarnhaol a phriodol bob amser, ac os oes angen, dylid gofyn am 
gyngor os oes gan yr unigolyn anghenion cyfathrebu penodol; 

 defnyddio cyffyrddiad yn briodol a pharchu ffiniau unigolyn. Mae modd defnyddio 
cyffyrddiad i gyfleu anwyldeb, cyfeillgarwch a chysur. Dylai fod yn briodol, ac yn 
gyffredinol, dylai gael ei gychwyn gan yr oedolyn ar sail ei anghenion;  

 ystyried diogelwch oedolion mewn perygl, ac ystyried eich diogelwch eich hun, gan 
amddiffyn eich hun yn erbyn honiadau o ymddygiad amhriodol. Dylai ymddygiad fod yn 
agored, yn dryloyw ac yn atebol. Dylid cofio bod gweithredoedd sy’n seiliedig ar 
fwriadau da yn gallu cael eu camddehongli gan eraill;  

 dylid rhoi’r lefel uchaf o breifatrwydd a chyfrinachedd sy’n bosibl o dan yr amgylchiadau 
i oedolion, ond ni ddylid addo cadw cyfrinachau. Mae’n bwysig cynnig gofal a chymorth 
priodol, felly wrth wrando ar broblem unigolyn neu gynnig cyngor iddo, dylid dewis 
lleoliad a safle priodol i gynnal sgwrs o’r fath. Os oes modd, dylid hysbysu arweinwyr 
eraill am y cyfarfod a sicrhau bod pobl eraill yn bresennol. Dylid osgoi sefyllfaoedd a 
allai danseilio perthynas o ymddiriedaeth; 

 bod yn ofalus wrth ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol; 

 peidio byth â bychanu camdriniaeth neu ddiystyru gofidiau. Mae’n rhaid cymryd 
honiadau a phryderon yn ymwneud â chamdriniaeth o ddifrif. Mae’n rhaid ysgrifennu 
nodiadau gofalus am yr hyn a gafodd ei weld neu ei glywed a rhoi gwybod am y 
digwyddiad yn syth. Nodi, cofnodi, adrodd; 

 peidio byth â bod ofn gofyn am gymorth a chyngor gan arweinwyr neu staff mwy 
profiadol. Mae modd ymgysylltu â’r Swyddog Diogelu Taleithiol a gofyn am ei gyngor, a 
dylid cysylltu ag ef. 

 
 
Cymryd rhan mewn gweithgareddau	
 
Mae’n rhaid sicrhau cydsyniad yr unigolyn cyn ymgymryd â gweithgareddau ag ef. Cydsyniad llafar 
fydd hwn fel arfer.   

Mae gan sefydliadau gyfrifoldeb i asesu risg y gweithgareddau a ddarperir. Mae templed asesu risg 
yn cael ei ddefnyddio fel rhestr wirio i sicrhau bod y problemau a’r risgiau posibl sy’n deillio o 
weithgaredd wedi cael eu hystyried, ac i helpu i gynllunio camau neu gamau gweithredu priodol. 
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Gall gwiriad anffurfiol cyn dechrau gweithgaredd fod yn ddigonol, ond ar gyfer gweithgareddau 
grŵp sydd wedi’u trefnu, mae cwblhau asesiad risg ysgrifenedig yn ymarfer da fel arfer. 

Os oes modd, dylai pob gweithgaredd grŵp o dan arweiniad yr eglwys gynnwys rhywun sydd â 
chymhwyster Cymorth Cyntaf.  

 

Diwedd 


