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Canllaw 1 

Egwyddorion diogelu 
 
Arferion da ar gyfer diogelu plant ac oedolion yn yr eglwys 
 
Mae Polisi a Gweithdrefnau Diogelu yr Eglwys yng Nghymru (diwygiwyd mis Mawrth 2016) yn cynnwys 
gwybodaeth gynhwysfawr am y pwnc hwn. Mae’r canllaw diogelu hwn wedi’i fwriadu ar gyfer pawb sy’n 
cefnogi neu’n gwneud gwaith am dâl neu waith gwirfoddol gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn 
perygl. Dylid sicrhau bod gan bawb sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl gopi 
o’r canllaw hwn. 
 
 
Os oes gennych chi bryderon ynglŷn â cham-drin posibl (gan gynnwys honiadau)  
 

 Dylech gysylltu â’r heddlu neu’r gwasanaethau cymdeithasol mewn argyfwng. 

 Fel arfer, dylech gysylltu â’r Swyddog Diogelu Taleithiol neu Gydgysylltydd Diogelu’r 
Plwyf. 

 http://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/strwythur/corff-y-cynrychiolwyr/adnoddau-
dynol/diogelu/ 

 Penderfynwch ar y cyd a oes angen gofyn am gyngor neu a ddylid cysylltu â’r heddlu 
neu’r gwasanaethau cymdeithasol ar unwaith. Mae’n rhaid hysbysu’r Swyddog Diogelu 
Taleithiol hefyd. 

 Dylech roi gwybod i offeiriad y plwyf (os nad yw’r pryder neu’r honiad yn ymwneud ag 
e) a dim ond dweud wrth y bobl sydd angen cael gwybod er mwyn diogelu’r sefyllfa. 

 
 
Mae plentyn, person ifanc neu oedolyn yn dymuno datgelu eu bod wedi cael eu cam-drin 
 

 Dylech adael i’r unigolyn siarad heb ymyrryd, gan dderbyn beth sy’n cael ei ddweud. 
Peidiwch â chwestiynu’r unigolyn neu ddechrau ymchwilio. 

 Peidiwch ag addo cyfrinachedd. Dylech egluro y bydd angen i chi drosglwyddo’r 
wybodaeth er mwyn cadw’r unigolyn ac eraill yn ddiogel. 

 Dylech gadw nodiadau manwl o’r hyn sy’n cael ei ddweud, cofnodi dyddiadau, 
amseroedd a digwyddiadau, gan ddefnyddio’r geiriau a ddefnyddiwyd os oes modd. 

 Dylech lofnodi, dyddio a rhoi’r nodiadau hyn i’r unigolyn sy’n gyfrifol am faterion 
diogelu.  

 Sicrhau nad oes unrhyw sefyllfa yn codi a allai achosi rhagor o bryder. 
 
 
Os ydych chi’n derbyn cwyn neu honiad yn erbyn unrhyw un, gan gynnwys eich hun 
 

 Dylech roi gwybod i’r Swyddog Diogelu Taleithiol ar unwaith.  

 Dylech ysgrifennu nodiadau manwl a chyfoes o’r hyn a welsoch, yr hyn a glywsoch 
neu’r hyn a ddywedwyd wrthych. 

 Dylech lofnodi, dyddio a rhoi’r nodiadau hyn i’r unigolyn sy’n gyfrifol am faterion 
diogelu.  
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 Dylech geisio sicrhau nad oes neb yn cael ei roi mewn sefyllfa a allai arwain at ragor o 
berygl. 

 
Cod ymarfer wrth weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl 
 

 Dylech drin pawb â pharch, a bod yn esiampl dda i eraill. 

 Dylech barchu gofod a phreifatrwydd personol. 

 Dylech sicrhau bod mwy nag un person yn bresennol mewn gweithgareddau, neu 
sicrhau bod pobl eraill yn gallu’ch gweld a’ch clywed bob amser.  

 Dylech sicrhau nad oes neb arall yn gallu camddehongli unrhyw weithredoedd. 

 Mae’n rhaid herio ymddygiad annerbyniol fel bwlio, ffafriaeth, ensyniadau ac ati. 

 Mae’n rhaid osgoi unrhyw gysylltiad corfforol neu eiriol amhriodol ag eraill.  

 Peidiwch â rhoi unrhyw un, gan gynnwys eich hun, mewn sefyllfa fregus neu beryglus. 

 Rhaid i chi beidio â chuddio honiadau neu weithredoedd yn ymwneud â cham-drin 
posibl. COFNODWCH A RHOWCH WYBOD. 

 Os ydych chi’n cymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp neu breswyl, dylech ddarllen 
Polisi Diogelu yr Eglwys yng Nghymru ar gyfer gwybodaeth gynhwysfawr am arferion 
gorau.   

  




