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Ffurflen 14: 
Cytundeb enghreifftiol â throseddwr hysbys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dylai’r Cytundeb Diogelu Taleithiol canlynol gael ei 

gwblhau gan y Swyddog Diogelu Taleithiol neu’r 

Pennaeth Diogelu yn unig. 
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Cytundeb Diogelu Taleithiol 
Cytundeb diogelu cyfrinachol rhwng  

(Enw).........................................................................................................................  
a’r Eglwys yng Nghymru 

 
Mae canllawiau’r Eglwys yng Nghymru ar ddiogelu yn gwneud darpariaeth i’r rhai a allai fod yn 
beryglus i blant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl gymryd rhan mewn rhai mathau o addoli cyn 
belled â’u bod yn gwneud hynny yng nghyd-destun cytundeb ysgrifenedig sy’n sicrhau’r diogelwch 
gorau posibl ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl. Mae’r cytundeb hwn, sy’ cael ei 
roi ar waith yn ddi-oed, yn cydymffurfio â’r canllawiau hynny.  
Mae’r cytundeb hwn yn deillio o bryderon ynglŷn â chyswllt yr unigolyn â phlant a phobl ifanc ar 
ôl iddo neu iddi gael euogfarn am droseddau difrifol yn erbyn plant a/neu oedolion mewn perygl. 
Dyma ddibenion y cytundeb hwn: 

 ystyried difrifoldeb y troseddau gan (Enw) …………………… 

 cytuno ar y telerau sy’n sylfaen iddo / iddi fynychu’r eglwys   
 
Y Cytundeb 
 

 Cytunaf y byddaf ond yn mynychu (Enw’r Eglwys a’r Pentref) 
……………………………………………………………………………………… 
ar gyfer gwasanaethau sy’n cael eu hysbysebu. Os dymunaf fynychu unrhyw eglwys arall, 
mae’n rhaid i mi hysbysu’r Swyddog Diogelu Taleithiol fel bod cytundeb ysgrifenedig yn 
cael ei wneud gyda’r eglwys. Nid yw’r cytundeb hwn yn drosglwyddadwy.  

 Cytunaf i beidio â chwilio am, na derbyn, unrhyw swydd yn yr eglwys neu unrhyw le 
arall sy’n gysylltiedig â phlant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl.  

 Cytunaf i beidio â’m rhoi fy hun mewn sefyllfa lle rwyf ar fy mhen fy hun gyda phlant 
neu bobl ifanc ar safle o eiddo’r eglwys neu mewn lleoliad eglwysig.  

 Cytunaf i beidio â cheisio cysylltu â phlant neu bobl ifanc mewn unrhyw fodd (e.e. 
rhyngrwyd, ffôn neu ffôn symudol).  

 Cytunaf i beidio â mynychu rhai cyfarfodydd neu ddigwyddiadau yn dilyn cyfarwyddyd 
gan y periglor neu aelodau tîm y clerig. 

 Cytunaf na fyddaf yn eistedd/sefyll yn agos at blant neu bobl ifanc yn yr eglwys.  

 Cytunaf i beidio â thynnu ffotograffau neu wneud fideos o unrhyw weithgareddau’r 
eglwys sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc.   

 Os rwy’n cael fy ngwahodd i gartrefi pobl ar gyfer digwyddiadau’n ymwneud â’r eglwys, 
cytunaf i beidio â mynychu os oes plant neu bobl ifanc yn bresennol.  

 Cytunaf na fyddaf yn cadw allwedd, na fyddaf yn agor safleoedd eglwysig ac na fyddaf yn 
derbyn unrhyw rôl swyddogol yn yr eglwys. 
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 Rwy’n derbyn y bydd rhai pobl yn yr eglwys yn cael gwybod am fy sefyllfa. 

 Rwy’n derbyn y bydd (Enw) ……………………………….yn darparu gofal bugeiliol i 
mi. 

 Rwy’n deall y bydd yr Eglwys yng Nghymru yn cydweithio â’r asiantaethau statudol yn 
unol â deddfwriaeth a chanllawiau diogelu, ac y bydd unrhyw bryderon yn cael eu 
cymryd o ddifrif ac yn destun adroddiad. 

 Os nad wyf yn cydymffurfio â’r amodau hyn, rwy’n deall y gellir gofyn i mi adael yr 
eglwys, ac y bydd yr asiantaethau statudol yn cael eu hysbysu. 

 Rwy’n deall y bydd y cytundeb hwn yn cael ei adolygu bob blwyddyn ac y bydd yn para 
am gyfnod amhenodol.    

 
 

Llofnod: ............................................................................................................................................................ ENW 
 
 
Llofnod: .................................................................................................................................. ENW’R PERIGLOR 
 
 
Enw mewn llythrennau bras: ..................................................................................................................................  
 
 
Llofnod: ............................................................................... YR HEDDLU NEU’R GWASANAETH PRAWF 
 
 
Enw mewn llythrennau bras: ..................................................................................................................................  
 
 
Llofnod: .......................................................................................................................................................................  

SWYDDOG DIOGELU TALEITHIOL / PENNAETH DIOGELU 
 
Enw mewn llythrennau bras: ..................................................................................................................................  
 
 
Dyddiad llofnodi: .......................................................................................................................................................  
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