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Adran 14 
 

Mynegi pryderon am unigolyn sydd mewn swydd o ymddiriedaeth  
 
Mae’n hysbys bod y rhan fwyaf o achosion o gam-drin plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yn 
cael eu cyflawni gan unigolion y mae plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl yn eu hadnabod ac 
yn ymddiried ynddynt.  

Mae holl weithwyr yr eglwys, gan gynnwys clerigion, gweithwyr cyflogedig a gwirfoddolwyr yn cael 
eu hystyried gan yr Eglwys yng Nghymru yn unigolion sydd mewn swyddi o ymddiriedaeth yn yr 
eglwys, ac o ganlyniad mae disgwyl iddynt gydymffurfio â’r polisi a’r gweithdrefnau diogelu.  

Gall honiad neu bryder ymwneud â gweithgareddau yn yr eglwys, y cartref neu leoliad arall. Gall 
pryderon ymwneud â digwyddiad presennol neu rywbeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol. 
Mae’n bwysig cofio y gall digwyddiadau’r gorffennol fod yn berthnasol i ddiogelwch plant, pobl ifanc 
neu oedolion mewn perygl heddiw. Felly, pryd bynnag mae’r digwyddiad honedig wedi digwydd, 
dylid dilyn y weithdrefn a nodir yn Adran 1.  
 
 
Beth yw torri ymddiriedaeth? 
 
Mae unrhyw fath o gam-drin neu gam-fanteisio ar blentyn, person ifanc neu oedolyn mewn perygl yn 
achos o dorri ymddiriedaeth. Mae’n bwysig bod pobl sydd mewn swyddi o gyfrifoldeb, awdurdod ac 
ymddiriedaeth yn ofalus iawn i sicrhau nad yw’r ymddiriedaeth hon yn cael ei thorri. 

Mae’r diffiniad o dorri ymddiriedaeth yn ehangach na honiad yn ymwneud â niwed arwyddocaol 
neu’r tebygolrwydd o niwed arwyddocaol i blentyn neu oedolyn mewn perygl. Mae’n ymwneud â 
sefyllfaoedd lle mae pryderon wedi’u mynegi ynglŷn â’r posibilrwydd bod niwed wedi digwydd. 
Mewn unrhyw achos o dorri ymddiriedaeth, hyd yn oed os nad oes cyhuddiad, mae’n bwysig nodi 
y bydd angen gofyn i’r awdurdodau statudol am gyngor.   

Byddai ymddygiad o’r fath yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:  

 fethu cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau diogelu gan gynnwys methu rhoi gwybod 
am bryderon diogelu yn brydlon, neu atal, rhwystro neu lesteirio eraill rhag mynegi 
unrhyw bryderon posibl yn ymwneud â materion diogelu; 

 cyfeillio plentyn, person ifanc neu oedolyn mewn perygl drwy gynnig neu roi cymhellion 
iddo fel anrhegion, danteithion, arian neu gyffuriau, neu drwy ddatblygu perthynas o 
ymddiriedaeth â’i deulu, neu drwy ddefnyddio’r rhyngrwyd ac ati i ddatblygu perthynas 
er mwyn cam-drin neu gam-fanteisio ar yr unigolyn; 

 meithrin perthynas ddwys o natur rywiol â pherson ifanc dros 16 oed ond llai na 18 
oed; 

 derbyn arian neu eitemau drud fel anrhegion er budd personol; 

 datgelu unrhyw wybodaeth bersonol am eraill heb eu cydsyniad e.e. cyfeiriad (personol, 
e-bost neu negeseua), rhif ffôn neu fanylion banc, oni bai bod y mater yn ymwneud â 
diogelu; 

 anfon negeseuon neu roi negeseuon ar unrhyw wefan cyfryngau cymdeithasol, neu 
ddefnyddio TGCh mewn unrhyw ffordd arall, er mwyn bygwth, dychryn, bychanu, cam-
drin neu aflonyddu ar unrhyw unigolyn neu grŵp.   

 
Mae’n bosibl y bydd y pryderon yn ymddangos yn gymharol ddibwys, fel methu cydymffurfio â 
pholisi a gweithdrefnau diogelu, neu mae’n bosibl y bydd yn amlwg bod trosedd wedi’i chyflawni.  
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Er y gall gweithredoedd unigolyn fod yn seiliedig ar fwriadau da, mae’n bwysig sicrhau nad ydynt yn 
cael eu camddehongli. Mae’n hynod bwysig cynnig gofal a chymorth priodol. Mae angen bod yn 
ofalus iawn wrth wrando ar blentyn, person ifanc neu oedolyn mewn perygl, neu wrth gynnig 
cyngor iddynt, gan ddewis lleoliad neu safle priodol i wneud hynny.   

Dylid bod yn ofalus cyn cymryd rhan mewn sgyrsiau preifat neu ddwys, a dylid osgoi gwneud hyn gyda 
phlant a phobl ifanc. Yn anad dim, peidiwch â meithrin perthynas sy’n cam-fanteisio ar yr ymddiriedaeth 
sy’n rhan naturiol o’r swydd y mae’r eglwys wedi’i rhoi i chi. 
 
 
Sut i ymateb i bryder am unigolyn sydd mewn swydd o ymddiriedaeth yn yr Eglwys 
 
Os oes unrhyw un yn amau bod plentyn, person ifanc neu oedolyn mewn perygl yn cael ei gam-
drin, neu’n amau bod gweithiwr arall yn defnyddio ei swydd o ymddiriedaeth mewn ffordd 
amhriodol, mae ganddo ddyletswydd i hysbysu’r gwasanaethau cymdeithasol am ei amheuon. Dylid 
gofyn i’r Swyddog Diogelu Taleithiol am gyngor a chymorth. Os yw’r unigolyn yn poeni am fynegi 
ei bryderon oherwydd ôl-effeithiau posibl, dylai ddefnyddio Gweithdrefn Chwythu’r Chwiban 
(Adran 13) a fydd yn ei amddiffyn.  

Weithiau bydd pryderon yn cael eu mynegi yng nghyd-destun lleoliad teulu gweithiwr yr eglwys ei 
hun, er enghraifft, os yw rhywun wedi edrych ar ddelweddau o gam-drin plant yn y cartref neu 
wedi cam-drin ei blant ei hun mewn rhyw ffordd. Bydd yr amgylchiadau hyn yn effeithio ar sut mae 
gweithiwr yr eglwys yn gallu cyflawni ei rôl yn yr eglwys. Mewn amgylchiadau o’r fath, bydd y 
Swyddog Diogelu Taleithiol yn cydweithio’n agos â gwasanaethau gofal cymdeithasol yr awdurdod 
lleol a’r heddlu. Hefyd, bydd yr esgob yn sicrhau bod gofal bugeiliol priodol ar gael i gefnogi 
gweithiwr yr eglwys a’i deulu. 

Os yw’r pryder yn ymwneud â diogelu plentyn, person ifanc neu oedolyn mewn perygl, rhaid dilyn 
y gweithdrefnau a’r canllawiau arfer gorau sy’n cael eu hamlinellu yn Adran 1.  

Beth bynnag yw’r pryderon, mae’n rhaid i’r unigolyn sy’n derbyn y wybodaeth drafod y mater 
gyda’r Swyddog Diogelu Taleithiol cyn gynted ag y bydd hynny’n ymarferol.   

Os nad yw’r pryder yn ymwneud yn uniongyrchol ag amddiffyn plentyn, person ifanc neu oedolyn 
mewn perygl, neu os nad yw’r pryder yn glir, mae angen ei drafod gyda’r Swyddog Diogelu 
Taleithiol.  

Os nad yw’r meini prawf ar gyfer atgyfeirio’r mater i’r heddlu neu’r gwasanaethau gofal 
cymdeithasol wedi’u bodloni, mae’n bosibl y bydd pryderon o hyd ynglŷn ag ymddygiad amhriodol 
posibl yr oedolyn, ac os felly bydd angen gofyn i’r Panel Diogelu Taleithiol am gyngor. Gall y cyngor 
hwnnw nodi bod y mater yn ddigon difrifol i’w atgyfeirio i Gorff Rheoleiddio fel Estyn, y Cyngor 
Meddygol Cyffredinol, y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru neu’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  

Os yw ymchwiliad diogelu yn dod i’r casgliad bod clerig wedi camfanteisio ar ei swydd o 
ymddiriedaeth, atgyfeirir y mater i esgob yr esgobaeth, gan arwain o bosibl at ymchwiliad arall yn 
unol â rheolau disgyblu’r Eglwys yng Nghymru. Atgyfeirir unrhyw fater yn ymwneud â gweithwyr 
cyflogedig at gyflogwr dynodedig yr eglwys, a fydd yn rhoi camau gweithredu priodol ar waith yn 
unol â’i weithdrefn ddisgyblu ei hun. Yn dilyn pryder neu honiad yn ymwneud â gwirfoddolwr, 
mae’n bosibl y bydd yr unigolyn dan sylw yn penderfynu rhoi’r gorau i’w waith. Hyd yn oed os yw 
hynny’n digwydd, bydd cyngor y Panel Diogelu Taleithiol yn cael ei ddilyn os oes angen atgyfeirio’r 
mater i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.   

Yr unig eithriad i rannu gwybodaeth gyda’r Swyddog Diogelu Taleithiol yw achos lle mai’r Swyddog 
Diogelu Taleithiol yw testun yr honiadau neu’r pryder, neu ei fod yn gysylltiedig â nhw mewn rhyw 
ffordd. Mewn achosion o’r fath, dylid atgyfeirio’r mater i’r Pennaeth Diogelu.  
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Rhaid cydymffurfio â’r canlynol bob amser: 

1. Ni ddylid hysbysu’r unigolyn sy’n destun pryder am y ffaith fod pryderon wedi’u 
mynegi.  

2. Dim ond ar ôl cysylltu a chytuno â’r awdurdodau statudol y dylid cysylltu â’r unigolyn 
sy’n destun pryder. 

 
Mae’n rhaid trosglwyddo’r holl gofnodion a nodiadau i’r Swyddog Diogelu Taleithiol (neu i’r 
Pennaeth Diogelu os yw’r pryderon yn ymwneud â’r Swyddog Diogelu Taleithiol) cyn gynted ag y 
bydd hynny’n ymarferol ac erbyn y diwrnod gwaith canlynol os oes modd. 
 
 
Cofnodi a chadw cofnodion mewn achosion yn ymwneud â thorri ymddiriedaeth 
 
Mae’n rhaid dilyn y gweithdrefnau a’r canllawiau sy’n cael eu hamlinellu yn Adran 1.  

Os yw ymchwiliad statudol yn cael ei gynnal yn ymwneud ag oedolyn sydd mewn swydd o 
ymddiriedaeth, ac os yw’r ymchwiliad yn dod i’r casgliad bod yr oedolyn wedi torri’r 
ymddiriedaeth honno, bydd y cofnodion yn cael eu cadw am 75 o flynyddoedd.  
 
 
Gwahardd dros dro   
 
Mae gan yr Eglwys yng Nghymru gyfrifoldeb i sicrhau bod unrhyw aelod o gymuned yr eglwys sydd 
wedi troseddu yn erbyn plentyn, person ifanc neu oedolyn mewn perygl, neu sy’n destun amheuon 
neu honiadau o’r fath, neu sydd wedi ymddwyn mewn ffordd arall sy’n gyfystyr â thorri 
ymddiriedaeth, yn derbyn cymorth a goruchwyliaeth briodol a bod unrhyw atgyfeiriadau gofynnol 
yn cael eu gwneud.      

Bydd yr Eglwys yng Nghymru yn gweithredu yn unol ag egwyddorion canllawiau’r Llywodraeth a 
nodir yn “Gweithio Gyda’n Gilydd 2013” mewn perthynas â honiadau o gam-drin plant, gan gynnwys 
honiadau yn ymwneud â delweddau o gam-drin plant, p’un ai a ydynt wedi digwydd yn ddiweddar 
neu yn y gorffennol.  

Ar sail cyngor y Panel Diogelu Taleithiol, mae’n bosibl y bydd angen i esgob yr esgobaeth neu 
gyflogwr arall yr eglwys wahardd gweithiwr cyflogedig neu wirfoddol cyn ac yn ystod unrhyw 
ymchwiliad.  
 
 
Dyletswydd i atgyfeirio achos i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 
 
Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn gyfrifol am gadw cofnodion yn ymwneud ag unrhyw un 
a allai fod yn anaddas i weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl oherwydd ei 
ymddygiad yn y gorffennol. Sefydlwyd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd o dan Ddeddf Diogelu 
Rhyddidau 2012 ac mae’n dwyn ynghyd y swyddogaethau a gyflawnwyd cyn hynny gan y Swyddfa 
Cofnodion Troseddol a’r Awdurdod Diogelu Annibynnol. 

Mae gan yr Eglwys yng Nghymru ddyletswydd gyfreithiol i atgyfeirio achos i’r Gwasanaeth Datgelu 
a Gwahardd os credir bod unigolyn wedi niweidio plentyn neu oedolyn mewn perygl, neu os oes 
perygl y gallai wneud hynny yn y dyfodol. 

Mae’n drosedd cyflogi unrhyw un (am dâl neu yn wirfoddol) i gymryd rhan mewn gweithgaredd a 
reoleiddir gyda grŵp os yw’n hysbys bod yr unigolyn wedi’i wahardd rhag gweithio gyda’r grŵp dan 
sylw.  
 Diwedd	


