
 
 

 

 Polisi Diogelu  Agor y Llyfr (Cymru a Lloegr)  
 

1. CYFLWYNIAD   
 

:  
   
 Datganiad Polisi.  
 Cod Ymddygiad Diogelu i Storïwyr Agor y Llyfr, fel i gwelir ar wefan Agor y Llyfr ac a 

ddarperir i holl Storïwyr Agor y Llyfr.    
 Gweithdrefnau a chanllaw yn seiliedig ar Working Together 2018 (Lloegr), 

gilydd i Ddiogelu Pobl 2018 (Cymru), Keeping Children Safe in Education (2018) (Lloegr), 
Cadw Dysgwyr yn Ddiogel (Cymru), Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) Cytundeb Rhyngwladol ar Hawliau Pobl ag Anableddau (CRPD). 

weithredol ar Ynysoedd y Sianel, Ynys Sodor ac Ynys 
Manaw onid oes deddfwriaeth leol benodol mewn grym tro iddo gael ei 
fabwysiadu  

 
At ddibenion rai nad ydynt yn oedolion (h.y. y rhai sydd 
o dan 18 oed), oni nodir  yn cyfeirio at y rhai hynny cymryd 
rhan yn wirfoddol yng ngwaith Agor y Llyfr. Mae  Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn 
g gwirio pobl yng Nghymru a Lloegr. Ar Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel, yr 
awdurdod diogelu a gwirio lleol fydd hwn. 

Mabwysiadwyd y datganiad polisi  gynnwys yn y ddogfen hon yn dilyn ei 
gymeradwyo gan G Bydd yn cael 
gadarnhau n flynyddol, a bydd ar gael ar wefan Agor y Llyfr  ac ar ffurf ysgrifenedig o wneud 
cais amdano. 

2. CWMPAS  

gweithiwr cyflogedig, gweithwyr cyflogedig dros dro, 
storïwyr gwirfoddol, hyfforddwyr gwirfoddol, llysgenhadon, cydlynwyr, ymgynghorwyr, 
contractwyr, asiantau ac is-gwmnïau , neu ar ran y Gymdeithas / Agor y 
Llyfr ( personau cysylltiedig . Mae pob gweithiwr cyflogedig a phersonau cysylltiedig 
gweithredu ar ran y Gymdeithas / Agor y Llyfr mewn 
ymddygiad busnes. Gall unrhyw dor-polisi fod yn fater cytundebol, disgyblaethol, ac yn / 
neu  drosedd ddifrifol. Gall hefyd achosi niwed difrifol i enw da Cymdeithas y Beibl / Agor y 
Llyfr 

Disgwylir i bob gweithiwr cyflogedig a phersonau cysylltiedig ymgyfarwyddo  polisi hwn, a 
chydymffurfio ag ef, gan gynnwys unrhyw ddiweddariadau  
y Gymdeithas / Agor y Llyfr.  
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3. DATGANIAD POLISI  
 
Mae Agor y Llyfr  yn brosiect l eglwysi ynghyd) 
yn ymweld ag ysgolion i gyflwyno gwasanaeth / gweithred o addoli ar y cyd 
Feiblaidd. Mae Agor y Llyfr yn rhan o Gymdeithas y Beibl lle mae staff cyflogedig yn gyfrifol 
am hyfforddi a datblygu timau mewn ardaloedd newydd gyda chymorth hyfforddwyr 
gwirfoddol sy n gweithredu mewn ardaloedd eraill.  
sicrhau bod y Storïwyr yn cael eu recriwtio mewn modd ôl nac yn 
gyfrifoldeb i Agor y Llyfr. 
  
Mae Cymdeithas y Beibl/ Agor y Llyfr r egwyddorion canlynol:   
Credwn fod pob person dynol yn gyfwerth yng ngolwg Duw a  egwyddorion 
Beiblaidd ym mhopeth a wnawn.  
 
Felly:  
 

 Rydym ym ymrwymo i feithrin, amddiffyn a chadw pawb yn ddiogel, yn enwedig plant a 
phobl ifanc. 

 ob un ohonom i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag cael eu cam-
drin -  yn gorfforol, rhywiol ac emosiynol, ac i roi gwybod os yw unrhyw 
gamdriniaeth yn cael ei hamau neu ei darganfod.  

 Dylid cynnal gweithgareddau Agor y Llyfr mewn ysgolion yn y fath fodd fel na fydd  plant 
-drin. 

  Agor y Llyfr dderbyn hyfforddiant 
mewn Diogelu a meddu ar ddatgeliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 
adnewyddu bob 3-5 mlynedd)  

 

cyn cyflawni gwaith i Agor y Llyfr  yn y rôl hwn. 
 

Agor y Llyfr yn mynnu bod pawb 
gwaith, ac yn arbennig Storïwyr, yn ymrwymo i gadw at sydd 

amlinellu yn y ddogfen hon ac yn y Cod Ymddygiad Diogelu.     
 

4. CANLLAWIAU  
 
4.1 POLISÏAU A GWEITHDREFNAU DIOGELU YSGOLION  

 
Disgwylir i  ysgolion y mae timau Agor y Llyfr yn ymweld â hwy fod â Pholisïau a 
Gweithdrefnau Diogelu eu hunain mewn lle ac Arweinydd Diogelu Dynodedig (Lloegr) 
neu Uwch-berson Diogelu Dynodedig (Cymru) yn unol â Working Together 2018 (Lloegr), 

Keeping Children Safe in Education 
(2018) (Lloegr), Cadw Dysgwyr yn Ddiogel (Cymru), Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Cytundeb Rhyngwladol ar Hawliau Pobl ag Anableddau (CRPD). 
 

4.2 LLEIHAU SEFYLLFAOEDD BLE GALL CAM-DRIN DDIGWYDD  

Gan fod gwaith Agor y Llyfr yn digwydd bob amser yn agored mewn cynulliad ysgol / 
gweithred o addoli ar y cyd gydag athrawon cyfrifol yn bresennol, ac yn cael ei gyflawni 
bob amser gan dîm o oedolion ar y cyd, ni ddylai sefyllfaoedd godi lle y bydd Storïwr ar ei 
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ben ei hun gyda phlentyn unigol. Mae timau Agor y Llyfr yn ymwelwyr yn yr ysgol ac mae 
eu hymweliadau n cael eu trefnu ymlaen llaw ac yn cadw at amserlen reolaidd. Ni fydd 
Agor y Llyfr yn cofrestru timau nad ydynt yn gysylltiedig  cymuned eglwysig leol.   

4.3 YMRWYMIAD CYMDEITHAS Y BEIBL I  DDIOGELU  
 

Mae Storïwyr yn cael eu recriwtio i waith Agor y Llyfr gan eglwysi ar hyd a lled y wlad, ac nid 

Agor y Llyfr na Chymdeithas y Beibl.  Felly cyfrifoldeb pob eglwys yw sicrhau bod y 

 (gweler 4.6 isod).  

Gall hyn gynnwys cynnal cyfweliad, derbyn geirda a chwblhau gwiriadau y Gwasanaeth 

Datgelu a Gwahardd yn unol â chanllawiau cyfredol y Gwasanaeth, ac er mwyn sicrhau fod yr 

unigolyn yn addas i wneud gwaith Agor y Llyfr cyn i unrhyw berson gychwyn yn y gwaith. 

datgeliad clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
golygu 

 gwaith gwirfoddol.  Wedi ceisio 
datgeliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd n datgelu gwybodaeth 

 datgeliad 
gynnal asesiad o addasrwydd yr unigolyn ar gyfer y gwaith. Ni ddylid dibynnu ar 

dros wrthod i unigolyn ymgymryd 
â ôl. 
  
Mae arweiniad a chyngor ar gael ar ymddygiad da pan yn dod i gysylltiad â phlant, a 
chaiff hyn ei gynnwys yn yr hyfforddiant dechreuol a dilynol i 
Storïwyr gan hyfforddwyr  lleol. Rhoddir cyngor a chefnogaeth 
gan Gymdeithas y Beibl / Agor y Llyfr.  
 

unrhyw droseddau (a elwir hefyd yn dystysgrif 
ymddygiad/cymeriad da) gan y Llysgenhadaeth / Uwch- Gomisiwn (neu heddlu) 

geisio 
datgeliad gan Wasanaeth Datgelu a Gwahardd y DU, wneud cais am y gwiriad 

 / ganddi dramor. Am 
wybodaeth bellach gweler gwefan y Swyddfa Gartref: 
gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants 

4.4 YMRWYMIAD STORÏWYR  I  DDIOGELU  

Rhaid i bob Storïwr ddatgan ei fod am gydymffurfio â  
c
byddant yn cael eu briffio am Bolisi Diogelu po
perthnasol.  Bydd pob Storïwr yn cytuno i gadw at y polisi hwn, y Cod Ymddygiad a 
pholisïau a gweithdrefnau lleol perthnasol yr ysgol. 

4.5 DEFNYDDIO GORUCHWYLIAETH FEL FFORDD O DDIOGELU PLANT 

Mae gan bob tîm Agor y Llyfr  Arweinydd Tîm dynodedig  cynllunio ac adolygu  
gwaith gwirfoddol gydag arweinydd yr eglwys y mae n atebol iddi. Bydd yr Arweinydd 
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Tîm ac 
angenrheidiol er mwyn diogelu buddiannau hanfodol unrhyw blentyn. 

4.6 PROSES RECRIWTIO STORÏWYR  

Nid staff Cymdeithas y Beibl / Agor y Llyfr  Storïwyr 
gwaith, ond mae gofyn iddynt fod yn aelodau mewn eglwys a rhaid iddynt gael eu 

arweinwyr yr eglwysi  recriwtio a dethol 
gwaith fel Storïwr yn cynnwys gwiriad gan yr eglwysi unigol fel sydd wedi ei amlinellu 
uchod (gweler 4.3, Ymrwymiad Cymdeithas y Beibl i Ddiogelu). Dylai pob eglwys ddilyn y 
broses recriwtio a dethol sydd wedi ei rhestru isod.    

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. 
disgwyl i Storïwyr feddu ar dystysgrif gwiriad cyn ymweld r ysgol fel gwirfoddolwyr.  

y 
gwirfoddolwr bob amser yng nghwmni person arall, mae hawl ganddo / ganddi i gael 
gwiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (heb wirio Rhestr 
gwahardd) neu fel arall rhaid iddo/iddi fod yng nghwmni person sydd â gwiriad manwl 
( Gwahardd) 

Cyfweliad/trafodaeth. Dylid cynnal cyfweliad wyneb yn wyneb neu drafodaeth gyda 
chwestiynau clir a baratowyd ymlaen llaw er mwyn asesu addasrwydd unigolyn ar gyfer y 
rôl o Storïwr. Dylid bob amser gofyn yn ddi-ffael a ydynt yn gwybod am unrhyw reswm 
pam na ddylent weithio gyda phlant.  ofyn am gael derbyn 

  

Os nad yw  ymgeisydd yn barod i wneud cais am y gwiriad priodol sy  gan yr 
eglw  mae hynny i fyny iddo ef/hi, ond ni ddylid parhau â a dylid 
dod  cais i ben. 

4.7 SUT I YMDRIN Â DATGELU A CHANFOD CAM-DRIN (GWELER YR ATODIAD)  

Os oes unrhyw aelod o staff Agor y Llyfr neu Storïwr yn dod yn ymwybodol o bryder am 

ddiogelwch neu les plentyn  naill ai oherwydd  plentyn ei hun yn ei 

ddweud neu oherwydd pryder/ canfyddiad personol  rhaid adrodd am hyn ar unwaith i 

Arweinydd Diogelu Dynodedig neu Uwch-berson Diogelu Dynodedig yr ysgol.  Os yw 

aelod o staff Agor y Llyfr -drin, rhaid hysbysu Swyddog 

Diogelu yr enwad perthnasol a Rheolwr Adnoddau Dynol Cymdeithas y Beibl

bosib y bydd yn penderfynu b

 

Mae diffiniadau manwl, o gam-drin ynghyd ag arwyddion o gam-drin, yn ogystal â sut i 

ymateb i ddatgeliad o gam-drin, wedi'u cynnwys isod: 

Cam-drin yw ymyrryd â hawliau dynol a sifil unigolyn gan rywun neu rywrai eraill. Gall 

cam-

u 

beidio â gweithredu, neu fe all ddigwydd pan fydd person bregus yn cael ei berswadio i 
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gymryd rhan mewn gweithred ariannol neu rywiol nad ydyw wedi cydsynio â hi neu na 

all gydsynio â hi. Gall cam-drin ddigwydd mewn unrhyw berthynas a gall arwain at 

ecsb -drin. 

 
CAM-DRIN YSBRYDOL 

ddiffiniad statudol cydnabyddedig o gam-drin, deallwn y gallai Cam-drin 

Ysbrydol fod yn destun  byddwn yn gweithio â hwy. 

 

Gellir diffinio Cam-drin Ysbrydol fel a ganlyn:  

 

Ffurf ar gam-drin emosiynol a seicolegol yw cam-

batrwm systematig o ymddygiad drwy reoli a gorfodi mewn cyd-destun crefyddol. 

Gall cam-drin ysbrydol gael effaith niweidiol iawn ar 

-drin ysbrydol, ond 

-drin ysbrydol. 

4.8 PRYDER AM YMDDYGIAD GWIRFODDOLWR (GWELER YR ATODIAD)  
 
Os yw aelod o staff neu Storïwyr Agor y Llyfr yn dod yn ymwybodol o bryder am 
addasrwydd Storïwr i gyflawni gwaith Agor y Llyfr oherwydd risg i ddiogelwch a lles 
plentyn neu blant, dylent hysbysu Swyddog Diogelu yr Eglwys / Enwad perthnasol am eu 
pryder a rhoi gwybod i Reolwr Adnoddau Dynol Cymdeithas y Beibl ar unwaith.   
 
Pan yn berthnasol ac yn angenrheidiol, dylai Cymdeithas y Beibl 
berthnasol am y pryderon.  
 
Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, nid oes unrhyw beth o fewn y polisi hwn yn rhwystro 
aelod o staff neu Storïwr Agor y Llyfr rhag rhannu eu pryderon yngl
Storïwr i gyflawni gwaith Agor y Llyfr. Dylent hysbysu Swyddog Diogelu yr Eglwys / 
Enwad perthnasol yn syth a rhoi gwybod hefyd i Reolwr Adnoddau Dynol Cymdeithas y 
Beibl.   
 
Bydd y Swyddogion Diogelu yn dilyn gweithdrefnau diogelu eu heglwys yn cynnwys 
hysbysu  
 
Pan f yn gyfryw fel bod angen gwahardd y Storïwr o waith Agor y Llyfr dros 
dro er diogelwch plentyn, dylid hysbysu Rheolwr Adnoddau Dynol Cymdeithas y Beibl na 
fydd y gwirfoddolwr penodol hwnnw yn cymryd rhan yng ngwaith Agor y Llyfr am y tro.    
 

5. YMRWYMO I ARFERION DA   

Mae pob Storïwr yn cytuno i:  

 Gadw at y sgript a chyflwyno n syml, heb ychwanegu nac addasu, gan ddilyn y 
canllawiau yn Llawlyfrau Agor y Llyfr    

 gadael i bob stori siarad drosti ei hun, fel stori Feiblaidd, nid fel pregeth  
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 c  

 gwneud  ar ysgolion a bod yn ymwybodol eu bod yn 
ymwelwyr ar wahoddiad  

 dangos parch a sensitifrwydd at rai sydd o ffydd arall, ac at rai sydd heb ffydd  
 c gofynion diogelu perthnasol h.y. dilyn y polisi hwn a Chod Ymddygiad Diogelu 

ac unrhyw weithdrefnau cysylltiedig 

 parchu hawlfraint adnoddau Agor y Llyfr 

Rhaid i aelodau o staff yr ysgol fod yn bresennol gyda phob Storïwr yn ystod pob cynulliad 
ysgol / gweithred o addoli ar y cyd. 

6. RHEOLAETH RISG 
 
Dylai fod gan bob storïwr gopi o  Ll y Cod Ymarfer. Bydd Arweinwyr 
Timau yn ysgol. Lle bo 

ylai Storïwyr fynychu hyfforddiant lleol fydd yn cynnwys diweddariad ar 
ddiogelu, . Yn ychwanegol at hyn, dylai Arweinwyr Timau sicrhau fod 
materion diogelu, y polisi hwn, unrhyw weithdrefn berthnasol, a  Cod Ymddygiad Diogelu yn 

bod pawb yn cael 
derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ac yn ymwybodol o sut i ymdrin ag unrhyw bryderon am 
ddiogelu o ran plant neu wirfoddolwyr. Bydd Cymdeithas y Beibl / Agor y Llyfr yn sicrhau bod 
Storïwyr yn derbyn gwybodaeth am unrhyw newidiadau i ddeddfwriaeth diogelu, a pholisïau 
a  gweithdrefnau cysylltiedig .   
 
Anogir timau newydd i dderbyn hyfforddiant cychwynnol naill ai drwy hyfforddwyr sydd 
wedi eu cymeradwyo neu drwy ddefnyddio  DVD hyfforddi. Dylai Arweinwyr Timau newydd 
gysylltu ag Agor y Llyfr os am gymorth a chyngor. Yr ydym hefyd yn argymell y dylai Storïwyr 
fynychu hyfforddiant diogelu eu henwad a sesiwn gydag Arweinydd Diogelu Dynodedig neu 
Uwch-berson Diogelu Dynodedig yr ysgol.   
 

7. RHOI GWYBOD AM AMHEUAETH O GAM-DRIN PLENTYN   

 / Agor y Llyfr yn dibynnu ar ei gweithwyr cyflogedig gadw at y 
i gweithgareddau. Gofynnir i Weithwyr Cyflogedig 

a Storï  / Agor y Llyfr ac i fod yn wyliadwrus er mwyn rhwystro, 
darganfod a rhoi gwybod am unrhyw gam-drin.     

Dylai Gweithwyr Cyflogedig a Storïwyr roi gwybod am unrhyw bryderon ac amheuon sydd 
ganddynt ynghylch cam-

 hefyd yr Atodiad amgaeedig). 

Ni ddylid trafod amheuon gydag unrhyw berson  ddynodir uchod.  Dylid 
gan nodi  amseroedd a  dyddiadau, y 

pryderon, y tr ymau dros y penderfyniadau 
hynny. Dylid gwneud hyn yn unol â gweithd  

Os na fydd yr Awdurdod Diogelu, yr eglwys neu  ysgol yn gweithredu, a Chymdeithas y Beibl 
yn ei ystyried yn briodol, cynhelir ymchwiliad, er lles diogelwch y plentyn, gan ddilyn 
gweithdrefn fewnol Cymdeithas y Beibl.  
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8. GWEITHREDU GAN Y GYMDEITHAS 

Bydd y Gymdeithas yn ymchwilio  i bob digwyddiad o gam-drin honedig neu 
dybiedig gan ei gweithwyr cyflogedig ac,  bydd 
llawn i bob digwyddiad o gam-drin honedig neu dybiedig gan unrhyw unigolyn cysylltiedig 
â  phersonau cysylltiedig sydd o dan amheuaeth o 
gam-drin gael eu hatal bo angen tra bydd yr ymchwiliad yn cael ei 

amheuaeth o gam-drin, gall y Gymdeithas weithredu 
ei gweithdrefnau disgyblu, a gall honiadau a brofir arwain at ddyfarniad o gamymddwyn 
difrifol a diswyddo ar unwaith. 

  Storïwyr 
w gwaith mewn achos o gam-drin tybiedig    

r hawl i derfynu ei pherthynas a hynny yn ddirybudd ag unrhyw 
berson y yn anaddas i weithredu ar ei rhan ar sail ei ymwneud ag unrhyw 
gam-  fath.  

Gall y Gymdeithas hefyd dau perthnasol yn cynnwys yr heddlu am 
unrhyw gam- cael ei honni neu ei brofi. Bydd y Gymdeithas yn rhoi pob cymorth 
sydd ei angen gydag unrhyw ymchwiliad a allai ddilyn.   

Bydd y Gymdeithas yn hysbysu Swyddog Dynodedig yr Awdurdod Lleol am unrhyw 
bryderon am gam-drin honedig gan weithiwr cyflogedig ac yn cydymffurfio â pholisi a 
gweithdrefnau  Bwrdd Diogelu Plant Lleol, gan gynnwys ymchwiliadau statudol. 

9. ADOLYGU GWEITHDREFNAU A HYFFORDDIANT 

Bydd Adran Adnoddau Dynol y Gymdeithas yn monitro ac adolygu y modd y gweithredir y 
polisi hwn a  gweithdrefnau cysylltiedig yn flynyddol. 

Anogir gweithwyr cyflo , neu ar ran y Gymdeithas / Agor y Llyfr, i 
gysylltu 

  

 / Agor y Llyfr yn 
n yn ffurfio rhan o gytundebau cyflogaeth 

gweithwyr cyflogedig.  
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 ATODIAD  S GENNYCH BRYDER AM DDIOGELU  

 

Dylai Storïwyr sydd â phryderon diogelu ynghylch:  

 

  

 

 

Plentyn 

 

Siarad ag Uwch-berson Diogelu 

Dynodedig (Cymru) 

neu Arweinydd Diogelu yr ysgol 

(Lloegr)  

 

Dilyn polisi a 

gweithdrefnau 

 

 

Storïwr Arall 

Siarad â Swyddog Diogelu  yr 

Eglwys/Enwad perthnasol a rhoi 

gwybod i Reolwr Adnoddau 

Dynol  Cymdeithas y Beibl 

Dilyn polisi a 

gweithdrefnau 

 

 

gweithio yn yr ysgol 

 

Dilyn polisi a 

gweithdrefnau 

 

 

Gweithiwr cyflogedig 
Cymdeithas y Beibl 

 

Siarad â Rheolwr Adnoddau 

Dynol Cymdeithas y Beibl    

 

Dilyn Gweithdrefnau 

Cymdeithas y Beibl 

 

Siarad ag Uwch-berson Diogelu 

Dynodedig (Cymru) neu 

Arweinydd Diogelu Dynodedig 

(Lloegr) 
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