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Gweithio gyda chamdrinwyr honedig a throseddwyr hysbys 
 
Mae gan yr Eglwys ddyletswydd i ofalu am bawb sy’n aelodau ohoni, gan gynnwys troseddwyr. 
Mae’n rhaid cymryd y ddyletswydd hon i ofalu o ddifrif, a dylai gynnwys dyletswydd i beidio â rhoi 
unrhyw unigolyn mewn perygl o niwed. Mae’n bosibl y bydd troseddau’n dod i’r amlwg 
flynyddoedd ar ôl iddynt gael eu cyflawni. Pryd bynnag y digwyddodd yr achos o gam-drin, mae’n 
rhaid i’r unigolyn fod yn atebol am ei weithredoedd, ac mae’n bosibl y bydd yn parhau i fod yn risg 
arwyddocaol i blant a/neu oedolion mewn perygl. Mae’n rhaid hysbysu’r heddlu a/neu’r 
asiantaethau gofal cymdeithasol am y troseddau bob amser. Bydd y Swyddog Diogelu Taleithiol yn 
cysylltu â’r awdurdodau statudol fel sy’n briodol.  
 
 
Datgelu Gwybodaeth am Droseddwyr Rhyw 
 
Mae canllawiau’r Swyddfa Gartref ar gyfnewid gwybodaeth am bawb sydd wedi cael euogfarn neu 
rybudd am drosedd rhyw, neu sydd wedi ymddangos gerbron llys am drosedd rhyw, ac am bawb a 
allai fod yn fygythiad i blant ac eraill ym marn yr asiantaethau perthnasol, yn pwysleisio bod angen 
i’r broses o ddatgelu gwybodaeth ddigwydd fel rhan o system a phrotocol sefydlog rhwng 
asiantaethau bob tro, a’i chynnwys mewn system asesu a rheoli risg.   

Dylai’r heddlu a’r asiantaethau perthnasol eraill ystyried pob achos yn unigol, gan bwyso a mesur 
lefel y risg. Mae’r canllawiau yn nodi bod yr heddlu yn gyfrifol am gydgysylltu ac arwain y broses o 
asesu a rheoli risg, rhannu gwybodaeth am droseddwyr a dyfeisio strategaethau i reoli’r perygl. 
Hefyd, mae’r canllawiau yn mynd i’r afael â materion yn ymwneud â phobl nad ydynt wedi cael 
euogfarn neu rybudd am droseddau, ond sydd o dan amheuaeth o gymryd rhan mewn 
gweithgarwch rhywiol troseddol.  
 
 
Gweinidogaethu gyda Throseddwyr neu Gamdrinwyr Hysbys 
  
Mae gan yr Eglwys ddyletswydd i reoli risg i’r gymuned wrth ddarparu cymorth a gofal i unigolyn a 
allai fod yn ynysig a heb lety na swydd sefydlog. Pan fydd troseddwr hysbys yn ymuno ag eglwys, 
dylid hysbysu’r Swyddog Diogelu Taleithiol yn syth, gan roi cytundeb ar waith. Gweler Ffurflen 14 
(Cytundeb enghreifftiol â throseddwr hysbys). 

Pan fydd clerig yn gadael plwyf/gweinidogaeth neu ardal genhadu lle mae troseddwr hysbys yn 
addoli, mae’n rhaid trosglwyddo’r wybodaeth hon ar unwaith i’r periglor newydd neu’r unigolyn 
sy’n gyfrifol dros dro. Mae angen gwneud hyn cyn gynted ag y mae’r unigolyn yn dechrau’r swydd, a 
dylid anfon copi o’r cytundeb sydd wedi’i lofnodi mewn ffordd gyfrinachol.   

Dylai’r clerig, y troseddwr, y swyddog prawf a’r Swyddog Diogelu Taleithiol adolygu’r cytundeb 
bob blwyddyn.   
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