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Adran 5 
 

Diogelwch a diogelu ym maes penodol y weinidogaeth 
 
Dylai budd pennaf a lles y plentyn, y person ifanc neu’r oedolyn mewn perygl fod yn ganolog i’r 
weinidogaeth bob amser, a dylid arfer y weinidogaeth mewn ffordd sy’n amddiffyn ac yn diogelu 
llesiant yr unigolion hyn. Mae’r adran hon yn ategu canllawiau yng ngweddill y ddogfen hon, a dylid 
ei defnyddio yn y cyd-destun hwnnw. Mae’r adran hon yn ymdrin â materion diogelu yn y 
weinidogaeth yn unig. Dylid darllen y polisïau perthnasol ar gyfer materion yn ymwneud â 
chanllawiau i glerigion, gweithdrefnau disgyblu neu faterion eraill yn ymwneud ag adnoddau dynol. 

Nid yw’r weinidogaeth yn troi o gwmpas gweithdrefnau a rheolau. Yn hytrach, mae’n ymwneud â 
chlerigion ac ymwelwyr bugeiliol lleyg yn cydweithio â phawb sy’n dod i gysylltiad â’r eglwys i greu 
a hyrwyddo amgylchedd diogel sy’n hyrwyddo llesiant ac yn helpu pawb i dyfu yn eu ffydd 
Gristnogol. Felly, mae’r berthynas rhwng unigolyn sy’n gwneud gwaith gweinidogaethu o unrhyw 
fath a’r rhai sy’n derbyn y weinidogaeth honno yn seiliedig ar ymddiriedaeth. Mae’n bodoli oddi 
mewn i ffiniau crefyddol ac ysbrydol, sy’n creu dyletswydd gofal benodol i sicrhau bod y berthynas 
yn aros yn ddiogel. Os yw’r ymddiriedaeth honno’n cael ei chamddefnyddio, mae niwed difrifol 
iawn yn cael ei wneud i unigolion, cynulleidfaoedd a chymuned yr eglwys yn ei chyfanrwydd. Mae’r 
canllawiau penodol hyn yn ategu’r gweithdrefnau diogelu yn y llawlyfr hwn a dylid eu defnyddio ar 
y cyd â nhw.    

Wrth weithio gyda phlant ac oedolion mewn perygl, mae’n rhaid sicrhau bod pob perthynas yn 
cael ei rheoli’n ddiogel ac nad yw ymddiriedaeth byth yn cael ei chamddefnyddio. Mae’r gweinidog 
sydd mewn swydd o awdurdod yn gyfrifol am sicrhau bod hyn yn digwydd.  
 
 
Gweinidogaeth weddi gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl  
 
Mae gweddïo yn ganolog i fywyd pob Cristion. Fodd bynnag, mae modd ystyried gweddïo yn 
weinidogaeth benodol yn yr eglwys hefyd, er enghraifft yn ystod gweithred gorfforaethol o 
addoliad (hyd yn oed os yw’n digwydd ar sail un i un) neu fel rhan o’r gofal bugeiliol sy’n cael ei 
gynnig gan eglwys neu blwyf. Dylid rhoi sylw dyledus bob amser i amddiffyn a gofalu am bawb sy’n 
ymwneud â’r weinidogaeth hon. Os yw’r weinidogaeth hon yn cynnwys gweddïo gyda phlant, pobl 
ifanc neu oedolion mewn perygl, dim ond unigolion sydd wedi eu hawdurdodi gan yr eglwys a 
ddylai gymryd rhan, a rhaid sicrhau bod y gwiriadau DBS gofynnol wedi’u cwblhau.  
 
 
Cwnsela unigol 
 
Dim ond pobl sydd wedi’u hyfforddi a’u hawdurdodi i weithio fel cwnselwyr sydd â’r hawl i 
ddarparu gwasanaeth cwnsela. Dylai cwnsela fod yn rhan o wasanaeth gofal bugeiliol ehangach, a 
chael ei gynnig mewn ymgynghoriad â chynghorwyr meddygol lle bo hynny’n briodol. 
 
 
Perthynas bersonol 
 
Mae’n rhaid bod yn ofalus iawn wrth weinidogaethu i bobl y mae gan weithiwr yr eglwys berthynas 
bersonol agos â nhw. Dylai gweinidogion/clerigion fod yn ymwybodol o’r ddibyniaeth mewn 
perthynas fugeiliol a phroffesiynol a gofyn am gyngor neu oruchwyliaeth pan fydd y pryderon hyn 
yn codi. Dylai gweinidogion/clerigion osgoi ymddygiad a all roi’r argraff bod perthynas arbennig 
amhriodol yn bodoli. Os oes unrhyw bryderon ynglŷn â natur y teimladau tuag at blentyn, person 
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ifanc neu oedolyn mewn perygl, sy’n cael eu dangos gan neu i weithiwr yr eglwys, dylid eu trafod 
â’r Swyddog Diogelu Taleithiol.    
 
 
Gweinidogaeth achubiaeth  
 
Dylid rhoi pob cam rhesymol ar waith i sicrhau diogelwch unigolion sy’n derbyn gweinidogaeth 
achubiaeth. Dylid gweithredu yn unol â pholisïau diogelu ac ymarfer gorau’r Eglwys yng Nghymru 
ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl. Mae gan bobl yr hawl i wybod beth sy’n cael ei 
ddarparu a sut y byddant yn derbyn gweinidogaeth. Dylai ymholiadau ac achosion gael eu 
hatgyfeirio i’r cynghorwyr gweinidogaeth achubiaeth esgobaethol. Dylid manteisio ar arbenigedd y 
cynghorwyr i ddarparu cymorth effeithiol, ond rhaid sicrhau awdurdod Esgob yr Esgobaeth ymlaen 
llaw. 
 
 
Sêl y gyffes 
 
Dim ond esgobion ac offeiriaid sy’n gallu arfer y weinidogaeth hon. Mae’n rhaid hysbysu’r tîm 
diogelu am unrhyw bryderon neu honiadau o natur diogelu sy’n deillio o sêl y gyffes.   
Mae paragraffau 7.3 a 7.4 o Ganllawiau Gweinidogaethol Proffesiynol yr Eglwys yng Nghymru yn 
datgan:  

“Where abuse of children or vulnerable adults is admitted in the context of confession, the 
priest should urge the person to report his or her behaviour to the police or social services, 
and should also make this a condition of absolution, or withhold absolution until this 
evidence of repentance has been demonstrated.  

If a penitent’s behaviour gravely threatens his or her own well-being or that of others, 
particularly children or vulnerable adults, the priest should insist upon action on the 
penitent’s part.  It should be noted that at law there is no absolute duty of confidentiality. 

A Court or the police may require disclosure.  In exceptional circumstances there may also 
be an over-riding duty to break confidence, especially where the safety of children, or of 
vulnerable adults, is involved, or, more rarely, where the well-being of the person who is 
sharing confidence is at risk. 

Should a priest believe that there is a possibility that such information will be disclosed, it 
should be made clear to the penitent in advance, that such disclosure may be necessary.”  

 
 
Goroeswyr camdriniaeth flaenorol  
 
Mae’n bosibl y bydd offeiriaid a’r rhai sy’n cynnig cymorth bugeiliol yn clywed datgeliadau o 
gamdriniaeth a ddigwyddodd i unigolyn pan oedd yn blentyn.  

Nid oes unrhyw weithdrefn gywir wedi’i diffinio ar gyfer ymdrin â datgeliad o gamdriniaeth 
flaenorol gan oedolyn. Bydd dymuniadau’r unigolyn sy’n datgelu’r gamdriniaeth yn bwysig iawn. I rai 
oedolion, mae’r cyfle i siarad â rhywun yr ymddiriedant ynddo am eu profiadau yn gallu bod yn 
ddigwyddiad iacháu pwysig.    

Fodd bynnag, mae’n bosibl bod pobl sydd wedi cam-drin rhywun yn rhywiol flynyddoedd yn ôl yn 
cam-drin plant heddiw. Dylid annog a chefnogi’r goroeswr unigol i roi gwybod am y mater i’r 
heddlu os nad yw wedi gwneud eisoes, a dylid trafod y mater â’r Swyddog Diogelu Taleithiol.  
 

Diwedd 


