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Crynodeb Gweithredol
Mae'r ymchwiliad hwn yn ymwneud â'r graddau y gwnaeth Eglwys Loegr a'r Eglwys yng
Nghymru amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol yn y gorffennol. Mae hefyd yn archwilio
effeithiolrwydd y trefniadau diogelu cyfredol. Cynhaliwyd gwrandawiad cyhoeddus yn
y meysydd penodol hyn yn 2019. Mae'r adroddiad hwn hefyd yn tynnu gwybodaeth o'r ddwy
astudiaeth achos flaenorol ar yr Eglwys Anglicanaidd, a oedd yn ymwneud ag Esgobaeth
Chichester a Peter Ball.
Yn ogystal ag argymhellion a wnaed yn yr astudiaethau achos, rydym yn gwneud wyth
argymhelliad yn yr adroddiad hwn, sy'n ymdrin â meysydd megis disgyblaeth clerigwyr, rhannu
gwybodaeth a chefnogaeth i ddioddefwyr a goroeswyr. Byddwn yn dychwelyd at faterion eraill
a godwyd yn yr ymchwiliad hwn, megis adrodd gorfodol, yn adroddiad terfynol yr Ymchwiliad.

Eglwys Loegr
Eglwys Loegr yw'r enwad Cristnogol mwyaf yn y wlad, gyda dros filiwn o addolwyr
rheolaidd. Mae euogfarnau o gam-drin plant yn rhywiol gan bobl a oedd yn glerigwyr
neu mewn swyddi o ymddiriedaeth sy'n gysylltiedig â'r Eglwys yn dyddio'n ôl i'r 1940au.
Cyfanswm nifer y troseddwyr a gafwyd yn euog sy'n gysylltiedig â'r Eglwys o'r 1940au
hyd at 2018 yw 390. Yn 2018, adroddwyd i'r Eglwys am 449 o bryderon ynghylch camdrin plant yn rhywiol yn y gorffennol agos, yr oedd mwy na hanner ohonynt yn ymwneud
â swyddogion yr eglwys. Ers tro, roedd cryn dipyn o droseddu yn cynnwys lawrlwytho
neu feddu ar ddelweddau anweddus o blant. Archwiliodd yr Ymchwiliad nifer o achosion
yn ymwneud â thramgwyddwyr a gafwyd yn euog a thramgwyddwyr honedig, gyda llawer
ohonynt yn dangos methiant yr Eglwys i gymryd datgeliadau gan blant neu amdanynt
o ddifrif neu i gyfeirio honiadau at yr awdurdodau statudol. Roedd y rhain yn cynnwys:
• Timothy Storey, a oedd yn arweinydd ieuenctid yn Esgobaeth Llundain rhwng 2002
a 2007. Defnyddiodd ei rôl i feithrin perthynas â merched yn eu harddegau. Ar hyn
o bryd, mae Storey yn gwneud tymor o 15 mlynedd yn y carchar am sawl trosedd
yn erbyn plant, gan gynnwys treisio. Roedd wedi cyfaddef gweithgarwch rhywiol
gyda merch yn ei harddegau i staff esgobaethol flynyddoedd cyn ei euogfarn, ond
gwadodd orfodaeth.
• Victor Whitsey, a oedd yn Esgob Caer rhwng 1974 a 1982. Cwynodd tri ar ddeg
o bobl i Heddlu Swydd Gaer am gam-drin rhywiol gan Whitsey ac mae Eglwys Loegr yn
ymwybodol o chwe achwynydd arall. Roedd yr honiadau’n cynnwys ymosodiad rhywiol
ar fechgyn a merched yn eu harddegau wrth ddarparu cefnogaeth fugeiliol iddynt.
Bu farw ym 1987.
• Y Parchedig Trevor Devamanikkam, a oedd yn offeiriad tan 1996. Ym 1984 a 1985,
honnir iddo dreisio ac ymosod yn anweddus ar fachgen yn ei arddegau, Matthew
Ineson, ar sawl achlysur pan oedd y bachgen yn byw yn ei dŷ. O 2012 ymlaen,
cyflwynodd y Parchedig Matthew Ineson nifer o ddatgeliadau i’r Eglwys ac mae wedi
cwyno am ymateb yr Eglwys. Cafodd Devamanikkam ei gyhuddo yn 2017 a lladdodd
ei hun y diwrnod cyn ei ymddangosiad yn y llys.
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Rhwng 2003 a 2018, rheolodd prif yswiriwr Eglwys Loegr (y Swyddfa Yswiriant Eglwysig)
217 o hawliadau yn ymwneud â cham-drin plant yn rhywiol yn yr Eglwys.
Fe wnaeth diwylliant Eglwys Loegr ei hwyluso i ddod yn lle y gallai camdrinwyr guddio.
Roedd ufuddhau i awdurdod yr Eglwys ac offeiriaid unigol, tabŵs ynghylch trafod
rhywioldeb ac amgylchedd lle'r oedd tramgwyddwyr honedig yn cael eu trin yn fwy cefnogol
na dioddefwyr yn cyflwyno rhwystrau rhag datgelu na allai llawer o ddioddefwyr eu
goresgyn. Agwedd arall ar ddiwylliant yr Eglwys oedd clercyddiaeth, a olygai fod awdurdod
moesol clerigwyr yn cael ei ystyried yn eang fel rhywbeth y tu hwnt i waradwydd. Fel rydym
wedi dweud mewn adroddiadau eraill, mae sefydliadau ffydd megis yr Eglwys Anglicanaidd
yn cael eu nodi gan eu pwrpas moesol penodol, wrth addysgu da a drwg. Yng nghyddestun cam-drin plant yn rhywiol, roedd esgeulustod yr Eglwys o les corfforol, emosiynol
ac ysbrydol plant a phobl ifanc o blaid amddiffyn ei henw da yn gwrthdaro â'i chenhadaeth
o gariad a gofal am y diniwed a'r bregus.
Mae newid diwylliant yn cael ei gynorthwyo gan uwch arweinwyr yr Eglwys sydd bellach yn
dweud y pethau iawn, ond bydd angen mwy nag ystrydebau i newid yn barhaus. Bydd angen
parhau i bwysleisio natur ffiaidd cam-drin plant yn rhywiol a phwysigrwydd diogelu yn holl
leoliadau'r Eglwys.
Gwnaethom archwilio pa mor dda yr oedd yr arferion diogelu cyfredol yn yr Eglwys yn
ymateb i fater cam-drin plant yn rhywiol. Tan yn ddiweddar, o leiaf 2015, ni ddyrannodd
Eglwys Loegr ddigon o adnoddau i ddiogelu. Mae cyllid wedi cynyddu'n sylweddol, yn
enwedig ar gyfer staff diogelu. Mae newid diweddar arall yn golygu na ddylai uwch glerigwyr
anwybyddu cyngor staff diogelu os nad ydyn nhw'n hoffi'r cyngor a roddir iddyn nhw.
Serch hynny, darganfuwyd enghreifftiau o hyn yn parhau i ddigwydd yn y samplu ffeiliau
a gynhaliwyd ar ran yr Ymchwiliad. Esgobion esgobaethol sydd â'r cyfrifoldeb eithaf am
ddiogelu o fewn esgobaeth, ac nid yw cynghorwyr diogelu esgobaethol (DSAs) yn darparu
“gwrth-bwysau digonol i awdurdod esgobol” yn ôl Mr Colin Perkins (DSA ar gyfer Esgobaeth
Chichester).1
Daethom i'r casgliad mai swyddogion diogelu esgobaethol – nid clerigwyr – sydd yn
y sefyllfa orau i benderfynu pa achosion i'w cyfeirio at yr awdurdodau statudol, a pha gamau
y dylai'r Eglwys eu cymryd i gadw plant yn ddiogel. Mae gan esgobion esgobaethol ran
bwysig i'w chwarae, ond ni ddylent fod â chyfrifoldeb gweithredol am ddiogelu.
O ran eglwysi cadeiriol, mae'r Eglwys wedi cynnig nifer o newidiadau a ddylai integreiddio
diogelu mewn eglwysi cadeiriol i brif ffrwd strwythurau diogelu'r Eglwys, er bod llawer
i'w wneud o hyd i sicrhau bod plant yn cael eu diogelu'n well mewn eglwysi cadeiriol a'u
hysgolion côr cysylltiedig.
Mae'r Eglwys wedi methu ag ymateb yn gyson i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant
yn rhywiol gyda chydymdeimlad a thosturi, ynghyd â chefnogaeth ymarferol a phriodol.
Mae hyn yn aml wedi ychwanegu at y trawma a ddioddefwyd eisoes gan y rhai a gafodd
eu cam-drin gan unigolion sy'n gysylltiedig â'r Eglwys. Disgrifiwyd y methiant hwn fel un
“ysgytiol iawn” gan yr Archesgob Justin Welby.2
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Yn aml, rhoddwyd sylw gormodol i amgylchiadau'r tramgwyddwr honedig o'i gymharu â'r
sylw a roddwyd i'r rhai a ddatgelodd eu bod wedi cael eu cam-drin yn rhywiol neu at fater
y risg yr oedd troseddwyr honedig yn peri i eraill. Er enghraifft, bu Robert Waddington
(Deon Eglwys Gadeiriol Manceinion rhwng 1984 a 1993) yn destun nifer o honiadau
o gam-drin plant yn rhywiol dros nifer o flynyddoedd. Serch hynny, caniatawyd iddo barhau
i weinyddu ar sail ei oedran a'i eiddilwch, heb unrhyw ystyriaeth amlwg o'r risgiau i blant
y daeth i gysylltiad â nhw. Bu farw yn 2007.
Weithiau roedd troseddu rhywiol yn cael ei fychanu. Cafwyd y Parchedig Ian Hughes yn
euog yn 2014 o lawrlwytho 8,000 o ddelweddau anweddus o blant. Awgrymodd yr Esgob
Peter Forster wrthym fod Hughes wedi cael ei “gamarwain i wylio pornograffi plant” ar y sail
bod “pornograffi ar gael ac yn cael ei wylio ym mhobman”.3 Cafodd mwy na 800 o'r delweddau
a lawrlwythwyd gan Hughes eu graddio ar y lefel fwyaf difrifol o gam-drin.
Ar rai adegau, rhoddwyd cefnogaeth gyhoeddus i glerigwyr troseddol. Efallai mai'r enghraifft
fwyaf amlwg oedd enghraifft y cyn esgob, Peter Ball. Yn yr achos hwnnw, ni allai'r Arglwydd
George Carey, cyn Archesgob Caergaint, gredu'r honiadau yn erbyn Ball na chydnabod
difrifoldeb y rhain waeth beth fo'r dystiolaeth, ac roedd yn amlwg yn ei gefnogaeth i'w
esgob. Yn ôl pob golwg, roedd am i'r busnes cyfan fynd i ffwrdd.
Er y bu nifer o welliannau pwysig mewn arferion amddiffyn plant yn yr Eglwys, mae cryn
dipyn i'w wneud i ailadeiladu ymddiriedaeth dioddefwyr. Pan geisiodd yr Eglwys ddatgelu
methiannau yn y gorffennol, megis yr Adolygiad o Achosion y Gorffennol, a gwblhawyd yn
2009, roedd yr ymarfer yn ddiffygiol ac yn anghyflawn. Roedd anawsterau wrth ddod o hyd
i ffeiliau a rhoddwyd argraff anghywir o helaethder y broblem, a oedd yn debygol o fod wedi
ei waethygu gan anghysondebau cofnodion esgobaethol. Rhaid ailadrodd yr ymarfer i gael
darlun mwy cywir.
Mae'r Mesur Disgyblaeth y Glerigaeth (CDM) yn nodi'r weithdrefn ar gyfer rheoli'r mwyafrif
o gwynion disgyblu a wneir am glerigwyr. Nid yw'n gyfyngedig i faterion diogelu. Gall aelod
o’r glerigaeth wynebu camau disgyblu ar ystod eang o honiadau, ond nid yw wedi’i lunio
i ddelio â rheoli risg a gallu cyffredinol clerigwyr. Ers 2015, mae'n ddyletswydd ar y clerigwyr
i roi sylw dyledus i bolisïau diogelu, ac mae methu â gwneud hynny yn drosedd ddisgyblu.
Mae nifer o gosbau ar gael yn y CDM, gan gynnwys gosod cosb trwy gydsyniad heb gynnal
gwrandawiad. Nid yw'n eglur a yw hwn yn offer addas, a defnyddir hwn yn gynnil a dim ond
mewn achosion priodol. O dan y CDM, ni ellir diorseddu aelodau o'r glerigaeth o urddau
eglwysig – hynny yw dirymu eu statws fel clerigwyr – mewn perthynas â materion diogelu
hyd yn oed os yw unigolyn wedi'i gael yn euog. Er na fyddai opsiwn o'r fath yn gwneud fawr
o wahaniaeth ymarferol pe bai rhywun yn cael ei ddiswyddo fel arall, mae gwahaniaeth
symbolaidd o safbwynt dioddefwr neu oroeswr.
Beirniadodd yr Archesgob Welby y CDM, gan nodi bod angen “adolygiad sylweddol” arno”.4
Awgrymodd eraill fod angen proses â mwy o ffocws, sy'n canolbwyntio ar y dioddefwr.
Cytunodd yr Esgob Peter Hancock (yr Esgob Arweiniol ar Ddiogelu ar y pryd), gan ddweud
“mae angen i’r eglwys fwrw ymlaen â hyn… gadewch inni edrych ar yr hyn yr ydym yn ceisio ei
gyflawni, dod o hyd i broses sy’n gwneud hynny”.5
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Yr Eglwys yng Nghymru
Mae'r Eglwys yng Nghymru yn Dalaith y Cymun Anglicanaidd. Ers 1920, mae wedi bod yn
‘ddatgysylltiedig’ ac nid crefydd ‘y wladwriaeth’ y wlad ydyw. Mae ganddi chwe esgobaeth,
gyda 1,295 o eglwysi wedi'u trefnu yn 594 o blwyfi, ac mae tua 600 o glerigwyr yn ei
gwasanaethu. Yn 2018, dangosodd y gofrestr etholiadol fwy na 42,000 o addolwyr yn
yr Eglwys yng Nghymru.6
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o glerigwyr wedi cael eu diorseddu o urddau
eglwysig yn dilyn euogfarnau am ymosodiadau rhywiol ar blant, neu am droseddau yn
ymwneud â delweddau anweddus o blant, er nad oes unrhyw ddata manwl cywir ar gael.
Ymhlith y clerigwyr a gafwyd yn euog o droseddu rhywiol plant mae:
• Canon Lawrence Davies, a ddedfrydwyd i 10 mlynedd o garchar yn dilyn ei euogfarn
am ymosodiad rhywiol yn erbyn dau fachgen o fewn ei blwyf dros nifer o flynyddoedd.
Cafodd ei ddiorseddu o urddau eglwysig yn 2003.7
• Y Parchedig Darryl Gibbs, a gafwyd yn euog o ddwy drosedd o wneud ffotograffau
anweddus o blant y cafodd ei ryddhau'n amodol am 12 mis mewn perthynas â phob
trosedd (i gydredeg). Yn 2004, cafodd ei atal rhag arfer ei weinidogaeth fel offeiriad am
wyth mlynedd.8
• Y Parchedig Richard Hart, a ddedfrydwyd i dair blynedd a hanner o garchar yn dilyn ei
euogfarn am wneud, cymryd a meddu ar ddelweddau anweddus o blant rhwng 1991
a 2008. Daeth yr heddlu o hyd i 56,000 o ddelweddau anweddus ar ei gyfrifiadur.9
Cafodd ei ddiorseddu o urddau eglwysig yn 2009.10
Dylai fod gan bob plwyf swyddog diogelu. Daeth Adolygiad o Achosion Hanesyddol,
a gyhoeddwyd yn 2012, i’r casgliad bod angen gwella cydymffurfiaeth â pholisïau diogelu
presennol, a mabwysiadu polisïau ychwanegol i amddiffyn plant yn well. Yn 2016, cynhaliwyd
adolygiad pellach yn canolbwyntio ar ffeiliau clerigwyr ymadawedig a mabwysiadwyd polisi
diogelu newydd.
Mae angen gwelliannau pellach o hyd, yn enwedig ym maes cadw cofnodion, y canfuwyd
gan samplu'r Ymchwiliad nad oedd bron yn bodoli ac nad oedd fawr o ddefnydd wrth
geisio deall materion diogelu'r gorffennol. Nid oes gan swyddogion diogelu taleithiol y gallu
i gyflawni'r ystod eang o dasgau a roddir iddynt ac mae angen cymorth ychwanegol arnynt.
Rhaid atgyfnerthu'r rhwymedigaeth i gydymffurfio â chyngor gan y Panel Diogelu Taleithiol,
a'i fonitro am ddiffyg cydymffurfio. Ers y trydydd gwrandawiad cyhoeddus, mae’r Eglwys
yng Nghymru wedi cynnig cyflwyno gwrandawiad disgyblu newydd o “fethu â chydymffurfio
â chyngor gan y Panel Diogelu Taleithiol heb esgus rhesymol”.11
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Esgob Victor Whitsey
Ordeiniwyd Victor Whitsey yn Esgobaeth Blackburn ym 1949. Rhwng 1955 a 1968 roedd
yn offeiriad yn Esgobaeth Manceinion ac Esgobaeth Blackburn. Fe'i penodwyd yn Esgob
swffragan Hertford yn Esgobaeth St Albans ym 1971 ac yna'n Esgob Caer ym 1974, swydd
a ddaliodd nes iddo ymddeol yn gynnar yn 1982. Parhaodd i weinyddu yn Esgobaeth
Blackburn hyd at ei farwolaeth ym 1987.12
Ym mis Ionawr 2016, datgelodd gwryw oedolyn i ficer fod Whitsey wedi ymosod yn
anweddus arno fel plentyn yn gynnar yn yr 1980au. Hysbyswyd cynghorydd diogelu'r
esgobaeth (DSA) ar unwaith. Yn ogystal â chynnig cefnogaeth fugeiliol i’r achwynydd,
rhybuddiodd hithau Esgob Caer, Peter Forster (a ddywedodd wrthym “nad oedd ganddo lawer
mwy i’w wneud â’r mater”) a chyfeiriodd yr achos at y Tîm Diogelu Cenedlaethol.13
Dywedodd yr achwynydd hefyd ei fod wedi datgelu ei gamdriniaeth i'r Esgob Forster yn
2002. Cafodd gynnig cwnsela ond dywedodd na chymerwyd unrhyw gamau pellach. Roedd
gan yr Esgob Forster “frith gof o rywun… yn dweud bod Victor Whitsey wedi rhoi ei fraich o’i
gwmpas”.14 Dywedodd nad oedd hyn “wedi gwneud argraff arno ar y pryd” oherwydd roedd
gan Whitsey “enw am ymddygiad od, yn gyffredinol”.15 Ni wnaeth yr Esgob Forster unrhyw
gofnod ysgrifenedig nac ymgymerodd ag unrhyw ymholiadau ychwanegol. Roedd hyn yn
groes i Bolisi Eglwys Loegr ar Amddiffyn Plant (1999), a nododd fod yn rhaid i dderbynnydd
honiad o gam-drin “gadw cofnodion manwl o’u hymatebion”, gan gynnwys “cynnwys yr holl
sgyrsiau… yr holl benderfyniadau a gymerwyd a’r rhesymau drostynt”.16
Ym mis Gorffennaf 2016, derbyniodd y DSA ddatgeliadau gan ddau ddyn arall a honnodd
fod Whitsey wedi eu cam-drin yn rhywiol fel plant, rhwng 1974 a 1981.17 Hysbysodd Heddlu
Swydd Gaer, a ddechreuodd ymchwiliad wedi hynny - Operation Coverage. Canolbwyntiodd
ar ddigwyddiadau rhwng 1974 a 1982, yn ystod cyfnod Whitsey fel Esgob Caer. Nododd
10 dioddefwr posib arall, gan gynnwys pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc o'r ddau
ryw. Dangosodd ymholiadau’r heddlu ei bod yn “amlwg bod y rhai a nododd gamdriniaeth wedi
datgelu manylion eu honiadau i’r Eglwys o’r blaen”.18 Ym mis Hydref 2017, daeth Heddlu Swydd
Gaer i’r casgliad, pe bai wedi bod yn fyw, bod digon o dystiolaeth i gyfweld â Whitsey mewn
perthynas â 10 honiad.19
Erbyn ein trydydd gwrandawiad ym mis Gorffennaf 2019, roedd cyfanswm o 19 unigolyn
wedi datgelu eu bod wedi cael eu cam-drin yn rhywiol gan Whitsey.
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Un o'r 19 achwynydd oedd AN-A88. Fe’i gwahoddwyd i gwrdd â Whitsey gyda’i brawd ym
1979, pan oedd yn 13 oed. Roedd ei theulu’n gobeithio y byddai Whitsey yn “datrys pob
problem” ar ôl i’w thad (a oedd yn ficer) adael cartref y teulu.20 Gadawyd hi ar ei phen ei hun
mewn ystafell gyda Whitsey am oddeutu hanner awr. Amgaeodd AN-A88 mewn “cwtsh corff
cyfan” a dywedodd wrthi fod “dynion yn cael eu cynhyrfu”.21 Dywedodd wrthi i eistedd ar ei
ben-glin ac y gallai AN-A88 deimlo bod ganddo godiad. Roedd hi’n cofio iddo ddyfynnu o’r
Beibl – “Gadewch i'r plant bychain ddyfod ataf i” – cyn ei strocio trwy ei dillad a “rhwbio i fyny
yn fy erbyn”.22 Yna gorchmynnwyd AN-A88 i adael yr ystafell ac anfonwyd ei brawd i mewn.
Disgrifiodd deimlo “cywilydd ac euogrwydd” ar ôl y digwyddiad hwn.23 Ni ddywedodd
AN-A88 wrth unrhyw un am y cam-drin ar y pryd gan na fyddai “wedi gwybod pwy i ddweud
wrtho… roeddem ni, fel teulu… wedi ein diarddel gan yr Eglwys bryd hynny oherwydd bod
y teulu’n gwahanu”.24
Ym mis Ebrill 2015, mynychodd AN-A88 a’i brawd gladdedigaeth lludw eu mam mewn
eglwys Anglicanaidd yn Sir Gaer. Fe wnaethant sylwi bod y Llyfr Coffa wedi'i lofnodi gan
Whitsey. Dywedodd ei brawd “Fe wnaeth y bastard hwnnw fy ngham-drin”; gwnaeth AN-A88
“edrych arno … a dywedais 'Fi hefyd'”.25
Roedd y Parchedig Ganon Elaine Chegwin Hall, a gynhaliodd y gladdedigaeth, wedi clywed
y geiriau rhwng AN-A88 a'i brawd. Ei hatgof o’r sgwrs hon oedd bod y brawd a'r chwaer ill
dau wedi derbyn “cwtsh hir iawn” gan Whitsey. Ym mis Mehefin 2017, “soniwyd am yr Esgob
Whitsey” yn ystod cyfarfod o Banel Cynghori Diogelu’r Esgobaeth lle'r oedd y Parchedig
Hall yn bresennol. Arweiniodd hyn ati i hysbysu'r DSA am y “cwtsh hir iawn” yr oedd hi wedi
clywed amdano 26 mis ynghynt.26 Trosglwyddodd y DSA y wybodaeth i'r heddlu a darparodd
AN-A88 ddatganiad i Operation Coverage.27

AN-F15
Roedd AN-F15 yn offeiriad ac yn aelod blaenllaw o Eglwys Loegr. Roedd yn adnabod teulu
AN-A4 yn dda ac roedd yn sylwgar ac yn garedig tuag at AN-A4 yn ystod ei arddegau.
Gofynnodd AN-F15 i AN-A4 ymweld ag ef yn ei dŷ. Pan wnaeth hynny, cafodd AN-A4
alcohol gan AN-F15, er nad oedd hyn yn cael ei ganiatáu gan ei deulu.28 Yn y 1970au, pan
oedd AN-A4 yn 16 oed, aeth i ymweld ag AN-F15 yn ei gartref. Gofynnodd AN-F15 iddo
am ei rywioldeb, a ddisgrifiodd AN-A4 fel “croesholi”. Gofynnodd hefyd i AN-A4 os oedd yn
cael ei gyffroi yn rhywiol trwy ymladd ac yna dechreuodd ymddwyn mewn modd ymosodol
ar lafar. Gorchmynnodd i AN-A4 dynnu ei ddillad a cheisiodd “ymladd” gydag ef pan oedd
y ddau yn noeth, gan ddal AN-A4 i lawr ar y gwely. Ceisiodd AN-F15 dreisio AN-A4.29
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Pan oedd yn 18 oed, datgelodd AN-A4 y gamdriniaeth i offeiriad, AN-F14, yn ystod
cyfaddefiad. Gofynnodd AN-F14 am fanylion yr ymosodiad, ac ar ôl i’r cyfaddefiad
dechreuodd gusanu AN-A4 yn angerddol. Bu AN-F14 ac AN-A4 mewn perthynas ramantus
a chorfforol am oddeutu blwyddyn, cyn i AN-F14 ddod yn esgob.30
O'r 1980au ymlaen, datgelodd AN-A4 ei gamdriniaeth gan AN-F15 i nifer o uwch offeiriaid
ac esgobion Eglwys Loegr. Dywedodd AN-A4 nad oedd yr un ohonynt wedi cynnig
unrhyw gyngor ynghylch yr hyn y dylai ei wneud. Roedd rhai yn trin ei ddatgeliad fel
rhan o sacrament cyfaddefiad ac felly yn ei ystyried yn gyfrinachol. Addawodd un esgob,
y datgelodd iddo ym 1987, wneud ymholiadau cynnil ond ni ddigwyddodd dim.31
Yn 2003, dywedodd AN-A4 iddo ddatgelu ei gamdriniaeth i’r Esgob Tim Thornton (yr Esgob
yn Lambeth bellach, uwch gynghorydd i Archesgob Caergaint), a ddywedodd wrtho am
adrodd amdano wrth yr Eglwys. Nid oes cofnod o'r cyfarfod hwnnw. Nid yw'r Esgob
Thornton yn ei gofio. Dywedodd AN-A4 hefyd iddo ofyn am help gan yr Esgob Paul Butler,
a oedd yn Brif Esgob ar Ddiogelu ar y pryd.32
Ysgrifennodd AN-A4 17 llythyr i Balas Lambeth gyda'i bryderon ynghylch ymateb uwch
glerigwyr. Yr unig ymateb a gafodd oedd llythyr gan yr ysgrifennydd gohebiaeth, a nododd
y byddai’r Archesgob “yn siŵr o’i ddal yn ei weddïau pan fydd yn clywed eich bod wedi ysgrifennu
eto”.33 Mae Eglwys Loegr yn cydnabod y gall defnyddio ysgrifennydd gohebiaeth i ymateb
i lythyrau gan ddioddefwyr a goroeswyr camdriniaeth fod yn ansensitif ac mae'n nodi y delir
bellach â'r holl ohebiaeth sy'n ymwneud â diogelu a anfonir at Archesgob Caergaint neu'r
tîm o'i gwmpas ym Mhalas Lambeth gan y cynghorydd diogelu taleithiol, yn hytrach na'r
ysgrifennydd gohebiaeth.34

Timothy Storey
Rhwng 2002 a 2007, cyflogwyd Timothy Storey fel gweithiwr ieuenctid a phlant yn
Esgobaeth Llundain. Gweithredodd hefyd fel arweinydd ieuenctid ar gyfer sefydliad
cenhadol. Ym mis Medi 2007, gyda nawdd yr Esgobaeth, cychwynnodd hyfforddiant
ordinand mewn coleg diwinyddol yn Rhydychen.35 Derbyniodd uwch arweinydd y sefydliad
cenhadol bedwar datgeliad o gam-drin rhywiol yn erbyn Storey rhwng 2007 a 2009.
Fe'u gwnaed gan ferched a menywod ifanc rhwng 13 a 19 oed, a oedd yn hysbys i Storey
trwy ei waith ieuenctid a'i rolau arwain yn yr Eglwys.36
Ym mis Chwefror 2009, hysbysodd uwch arweinydd y sefydliad cenhadol Esgobaeth Llundain
o'r honiadau o gam-drin. Cyfarfu’r Parchedig Jeremy Crossley, Cyfarwyddwr Ordinandiaid yn
Ardal y Ddwy Ddinas,37 â Storey ym mis Mawrth 2009 “i ofyn am ei ymateb”.38
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Roedd y cyfarfod hwn yn anghyson â pholisi’r Eglwys ei hun ar y pryd (Amddiffyn Holl Blant
Duw, 2004), a nododd na ddylai aelod o’r Eglwys “fyth siarad yn uniongyrchol â’r unigolyn
y gwnaed honiadau yn ei erbyn”.39 Yn ystod y cyfarfod, cyfaddefodd Storey wrth y Parchedig
Crossley iddo gael cyfathrach rywiol â merch 16 oed, y cyfarfu â hi trwy ddigwyddiad
Cristnogol preswyl a fynychodd mewn rôl arweinyddiaeth.40 Yn ôl polisi’r Eglwys, dylai’r
datgeliadau hyn fod wedi cael eu hadrodd ar unwaith wrth yr heddlu a’r gwasanaethau
cymdeithasol.41
Yn dilyn ei gyfarfod â Storey, dywedodd y Parchedig Crossley wrth y Parchedig Hugh
Valentine, Cynghorydd yr Esgob dros Amddiffyn Plant, fod Storey “yn y bôn yn ddyn da a allai
fod yn offeiriad effeithiol”.42 Cyfeiriwyd y mater at swyddog dynodedig yr awdurdod lleol
(SDALl) a ddywedodd nad oedd yn fater byw iddynt.43 Yna daeth y Parchedig Valentine i’r
casgliad nad oedd yn credu bod yr amgylchiadau’n “fater amddiffyn plant”. Daeth adolygiad
dilynol i’r casgliad bod hyn “yn hynod fyr ei olwg… nid yw’n ystyried y risg y gallai Storey fod
wedi’i pheri i eraill, a allai fod wedi bod o fewn ei gylch dylanwad ac o dan 18 oed”.44
Yn ddiweddarach ym mis Mawrth 2009, trafododd y Parchedig Valentine y mater
gyda'r heddlu, ond yn anffurfiol dros y ffôn. Ni chymerodd yr heddlu unrhyw gamau
pellach oherwydd bod y ferch yn 16 oed ar y pryd. Fodd bynnag, “pe bai unrhyw awgrym
o orfodaeth wedi cael ei grybwyll, yna mae’n bosibl y byddai’r cyngor wedi bod yn wahanol
iawn”.45 Ni hysbyswyd yr heddlu am hanes llawn yr honiadau yn erbyn Storey na bod e-byst
a dderbyniwyd gan Esgobaeth Llundain, gan gynnwys y Parchedig Valentine, yn dangos
bod yr achwynwyr o'r farn bod gorfodaeth wedi bod yn ffactor. Daeth adolygiad dilynol i’r
casgliad bod y sgwrs hon yn “gyfle a gollwyd” gan yr Esgobaeth, gan nad oedd gan yr heddlu
“yr holl wybodaeth a ddylai fod wedi bod ganddynt er mwyn gwneud asesiad cywir”.46 Roedd yr
heddlu o’r farn nad oedd Storey wedi camfanteisio ar ei swydd o ymddiriedaeth oherwydd
ei fod yn wirfoddolwr ac felly nad oedd yn cyd-fynd â’r “meini prawf cyfreithiol llym” sy’n
ofynnol i brofi’r drosedd hon.47
Yn 2014, ar ôl euogfarn Storey am droseddau meithrin perthynas digyswllt, ysgogodd
cyswllt pellach gan nifer o ddioddefwyr adolygiad o ffeiliau achos yr esgobaeth. O ganlyniad,
cysylltodd DSA Llundain â'r heddlu.48 Ym mis Chwefror 2016, cafwyd Storey yn euog o
dair trosedd o dreisio ac un drosedd o ymosod trwy dreiddiad. Digwyddodd y troseddau
hyn yn ystod 2008 a 2009, ac roeddent yn ymwneud â dwy o'r menywod a ddioddefodd
(16 a 17 oed) a oedd wedi bod mewn cysylltiad â'r Esgobaeth. Dedfrydwyd Storey
i 15 mlynedd o garchar.49
Yn ystod ei sylwadau dedfrydu, beirniadodd y barnwr Esgobaeth Llundain yn ddifrifol am ei
thriniaeth “hollol anghymwys” o’r achos a’r “methiant llwyr gan y rhai a oedd yn gyfrifol ar y pryd
am ddiogelu i ddeall pa fuddiannau y dylent fod wedi bod yn eu diogelu”.50
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Derbyniodd Storey ofal a goruchwyliaeth barhaus gan yr Eglwys, tra nad oedd rhai
o ddioddefwyr Storey “yn teimlo eu bod yn cael eu credu ac yn teimlo eu bod ar eu pennau
eu hunain heb unrhyw gefnogaeth”.51
Comisiynodd yr Esgobaeth ddau adolygiad annibynnol o achos Storey, mewn perthynas
â’r ffordd wnaeth drin datgeliadau gwreiddiol y dioddefwyr.52 Nododd y ddau adroddiad
nifer o ddiffygion yn ymateb yr Esgobaeth rhwng 2009 a 2014, gan gynnwys ei methiant
i weithredu’r polisïau a’r gweithdrefnau a oedd ar waith bryd hynny.
Ailadroddodd adolygiad pellach yn 2019 gan gadeirydd annibynnol Grŵp Llywio Diogelu
Esgobaethol Esgobaeth Llundain fethiannau’r esgobaeth. Nododd hefyd y dylai’r uwch
arweinyddiaeth yn Esgobaeth Llundain fod wedi cymryd cyfrifoldeb am y methiannau yn
yr achos hwn yn hytrach na chaniatáu i’r Parchedigion Crossley a Valentine fod yn destun
“cerydd” cyhoeddus.53

Y Parchedig Trevor Devamanikkam
Ordeiniwyd Trevor Devamanikkam ym 1977 fel offeiriad yn Esgobaeth Ripon a Leeds.
Ym mis Mawrth 1984, symudodd i blwyf yn esgobaeth Bradford, lle y bu tan 1985.
Ymddeolodd Devamanikkam ym 1996 ond rhwng 2002 a 2009 cafodd ganiatâd i weinyddu
yn Esgobaeth Lincoln.54
Mae'r Parchedig Matthew Ineson yn offeiriad ordeiniedig yn Eglwys Lloegr. Yn ystod ei
arddegau, cafodd anawsterau gyda'i rieni ac aeth i fyw gyda'i fam-gu a'i dad-cu.55 Roedd ei
deulu'n grefyddol ac yn mynychu'r eglwys yn rheolaidd. Roedd Matthew Ineson yn aelod
o gôr yr eglwys ac yn weinydd allor. Gan fod ei fam-gu a'i dad-cu yn ei chael hi'n anodd,
trefnodd offeiriad lleol leoliad seibiant yn byw gyda'r Parchedig Devamanikkam.56
Ym 1984, yn 16 oed, aeth Matthew Ineson i fyw gyda Devamanikkam a'i wraig cadw tŷ.
Ar ei ail noson, daeth Devamanikkam i mewn i ystafell wely Matthew Ineson, rhoi ei law
o dan y cloriau a chwarae gyda’i bidyn. Pan ofynnwyd iddo a oedd yn ei hoffi, dywedodd
Matthew Ineson na. Parhaodd hyn am ddwy neu dair noson, ac yna symudodd ymlaen
i Devamanikkam yn dweud wrth Matthew Ineson i rannu ei wely gydag ef. Gwnaeth
Devamanikkam yn glir, pe na bai'n gwneud hynny, y byddai'n cael ei daflu allan o'r ficerdy
ac na fyddai ganddo unman i fynd.57 Wrth rannu gwely dros nifer o wythnosau, treisiodd
Devamanikkam Matthew Ineson o leiaf 12 gwaith a hefyd ymosod yn rhywiol arno.58
Ar ôl oddeutu deufis, daeth mam-gu Matthew Ineson i’r ficerdy a siarad â Devamanikkam.
Nid oedd Matthew Ineson yn rhan o'r sgwrs honno a gadawodd ei fam-gu heb siarad ag
ef. Drannoeth, dywedodd Matthew Ineson fod Esgob Bradford wedi ymweld â’r ficerdy
a dweud wrtho fod yn rhaid iddo adael, gan ddweud “Nid fy mhroblem i yw ble rwyt ti'n mynd
ond mae'n rhaid iti adael yma”. Ni roddwyd unrhyw reswm.59
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Dywedodd yr Esgob Roy Williamson (a oedd ar y pryd yn Esgob Bradford) wrthym fod
“pryder ynglŷn â’r trefniant” rhwng Matthew Ineson a Devamanikkam ond nid oedd yn cofio
ymweld â’r ficerdy. Dywedodd diacon trwyddedig yn eglwys Devamanikkam (a wnaeth
adroddiad manwl ar y pryd am iechyd meddwl Devamanikkam) mai Archddiacon Bradford
ar y pryd (David Shreeve) oedd wedi ymweld â’r ficerdy. Nid oedd cofnod ysgrifenedig
o'r ymweliad hwn.60
Aeth y Parchedig Ineson at yr heddlu yn gyntaf yn 2013 ac yna eto yn 2015. Yn 2017,
ymchwiliodd a chyhuddodd yr heddlu Devamanikkam. Cymerodd Devamanikkam ei
fywyd ei hun ym mis Mehefin 2017, y diwrnod cyn ei ymddangosiad llys ar gyfer tri chyfrif
o sodomiaeth a thri chyfrif o ymosodiad anweddus rhwng Mawrth 1984 ac Ebrill 1985,
pob un yn ymwneud â'r Parchedig Ineson.61
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Rhan A

Cyflwyniad

Cyflwyniad
A.1: Cefndir yr ymchwiliad
1. Mae'r ymchwiliad hwn yn ymwneud â natur a graddau'r ymateb sefydliadol i honiadau
o gam-drin plant yn rhywiol yn yr Eglwys Anglicanaidd, gan gynnwys yr Eglwys yng Nghymru
ac Eglwys Loegr.
2. Ym mis Mawrth a mis Gorffennaf 2018, cynhaliodd yr Ymchwiliad wrandawiadau
cyhoeddus mewn dwy astudiaeth achos:
• Esgobaeth Chichester (lle bu nifer o euogfarnau o glerigwyr ac eraill yn gysylltiedig
â'r Eglwys am gam-drin plant yn rhywiol); ac
• yr ymateb i honiadau yn erbyn Peter Ball (ffigwr proffil uchel yn Eglwys Loegr,
a blediodd yn euog yn 2015 i ddau gyfrif o ymosod yn anweddus ac un cyfrif
o gamymddwyn mewn swyddfa gyhoeddus, yn ymwneud â “dylanwadu'n fwriadol”
ar 16 o ddynion ifanc a oedd yn agored i niwed at ddibenion “boddhad rhywiol” ei hun,
er yr ymchwiliwyd i honiadau am y tro cyntaf ym 1992).62
Cyhoeddodd yr Ymchwiliad Astudiaethau Achos yr Eglwys Anglicanaidd: Esgobaeth Chichester/
Adroddiad Ymchwiliad i'r ymateb i honiadau yn erbyn Peter Ball (Adroddiad Ymchwiliad
Chichester/Peter Ball) ym mis Mai 2019.63
3. Archwiliodd trydydd gwrandawiad cyhoeddus yr Ymchwiliad yn yr ymchwiliad hwn,
ym mis Gorffennaf 2019, ddiogelu mewn nifer o esgobaethau a sefydliadau eraill yn Eglwys
Loegr a’r Eglwys yng Nghymru. Roedd hyn yn cynnwys arfer cyfredol yn y ddwy eglwys,
ynghyd â diwygiadau posibl. Gwnaethom ystyried yn benodol a yw Eglwys Loegr a'r Eglwys
yng Nghymru ar hyn o bryd yn delio'n briodol â diogelu ac ymatebion i honiadau o gam-drin
plant yn rhywiol.
4. Mae'r adroddiad hwn yn ystyried y dystiolaeth a glywyd yn y gwrandawiad hwnnw
yn ogystal â themâu a materion cyffredin a nodwyd gan yr Ymchwiliad mewn perthynas
â'r Eglwys Anglicanaidd yn ei chyfanrwydd ac fel y'u nodwyd yn Adroddiad Ymchwiliad
Chichester/Peter Ball.

A.2: Eglwys Loegr
Cefndir
5. Eglwys Loegr, rhan o'r Cymun Anglicanaidd, yw'r eglwys sefydledig yn Lloegr (gyda'r
Frenhines yn Oruchaf Lywodraethwr). Dyma'r enwad Cristnogol mwyaf yn Lloegr, gyda
thua miliwn o bobl yn mynychu gwasanaethau Eglwys Loegr ar unrhyw ddydd Sul.64
Mae'r Eglwys yn ddarparwr sylweddol o wasanaethau gwirfoddol i blant, gan gynnwys
grwpiau meithrin, clybiau gwyliau, clybiau ieuenctid a gweithgareddau crefyddol sydd
CPS003468_001
Astudiaethau Achos yr Eglwys Anglicanaidd: Chichester/Adroddiad Ymchwiliad Peter Ball
64
Gweler https://www.churchofengland.org/more/media-centre/church-england-glance ‘Presenoldeb ac ymweliadau
eglwysig’ sy’n nodi bod 930,000 o bobl ym mis Hydref 2016 yn cymryd rhan mewn gwasanaeth Eglwys Loegr.
62
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wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae'n amcangyfrif bod dros
100,000 o blant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r Eglwys,
gyda mwy na 80,000 o wirfoddolwyr a thua 2,700 o staff yr eglwys yn darparu cefnogaeth
a gweithgareddau i blant a phobl ifanc.65 Dyma hefyd noddwr crefyddol mwyaf addysg
y wladwriaeth yn Lloegr, gydag un o bob pedwar plentyn oed cynradd ac un o bob 16 o blant
oed uwchradd yn mynychu ysgol Anglicanaidd.66
6. Mae gan yr Eglwys 42 esgobaeth yn Lloegr, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw yn ogystal
â'r Esgobaeth yn Ewrop (sy'n cynnwys cyfandir Ewrop, Moroco a rhai taleithiau yng nghanol
Asia a'r Cawcasws). Mae gan bob esgobaeth eglwys gadeiriol (sy'n cael ei llywodraethu ar
wahân gan ddeon a chanoniaid) ochr yn ochr ag eglwysi eraill, y gallai rhai ohonynt – megis
eglwysi mynachlogydd neu abatai – fod â rôl amlwg ar lefel ranbarthol neu genedlaethol.
Ymwelodd mwy na 9.4 miliwn o bobl ag eglwys gadeiriol Eglwys Loegr yn 2015 (y dyddiad
olaf y mae ffigurau ar gael ar ei gyfer), ac roedd 37,000 o bobl yn cymryd rhan yn rheolaidd
mewn gwasanaethau eglwys gadeiriol.67
7. Mae tua 12,500 o blwyfi Eglwys Loegr gyda thua 16,000 o eglwysi.68 Yn 2019,
roedd bron i 20,000 o offeiriaid yn y weinidogaeth ordeiniedig, gan gynnwys mwy
na 7,000 o weinidogion gyda chaniatâd i weinyddu (clerigwyr wedi ymddeol yn aml)
a dros 1,000 o gaplaniaid (a gyflogir gan gyrff megis y Fyddin, ysbytai neu ysgolion).69
O fis Tachwedd 2018 hyd ddiwedd 2019, roedd 574 o bobl newydd eu hordeinio
a 552 o ordeiniaid wedi dechrau hyfforddi yn 2019/20.70

Tabl 1: Ystadegau Eglwys Loegr
42 esgobaeth/eglwys gadeiriol
6,853 bywoliaeth (plwyfi neu grwpiau o blwyfi y bydd clerigwyr ynghlwm wrthynt)
12,366 plwyf
15,529 eglwys
7,253 o glerigwyr cyflogedig
3,320 o glerigwyr nad ydynt yn gyflogedig
Ffynhonnell: Ystadegau Cenhadaeth Eglwys Loegr 2018 (https://www.churchofengland.org/sites/default/files/201910/2018StatisticsForMission_0.pdf)

8. Nid yw Eglwys Loegr yn sefydliad canolog. Fel y dywedodd yr Esgob Peter Hancock
(yr Esgob Arweiniol ar Ddiogelu ar y pryd), nid un sefydliad yw’r Eglwys ond yn hytrach
“teulu o ddeiliaid swyddi ymreolaethol a chyrff elusennol yn y bôn, gan gynnwys corfforaethau
eglwysig hynafol a chorfforaethau statudol modern”.71 Fe'i rhennir yn ddwy dalaith Caergaint
ac Efrog, pob un â'i archesgob ei hun.72 Archesgob Caergaint yw uwch esgob a phrif ffigwr
crefyddol Eglwys Loegr, sydd hefyd yn cael ei gydnabod fel y cyntaf ymhlith hafaliaid yr holl
esgobion yn y Cymun Anglicanaidd ledled y byd.

https://www.churchofengland.org/more/media-centre/church-england-glance
Gweler Astudiaethau Achos Eglwys Anglicanaidd: Adroddiad Ymchwiliad Chichester/Peter Ball Rhan A
a https://www.churchofengland.org/more/media-centre/church-england-glance
67
Gweler https://www.churchofengland.org/more/media-centre/church-england-glance ‘Presenoldeb ac ymweliadau eglwysig’.
68
Gweler https://www.churchofengland.org/more/media-centre/church-england-glance a https://www.churchofengland.org/
researchandstats
69
ACE027812
70
ACE027812_001
71
ACE025930_014
72
ACE025931_004
65
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Esgobaethau yn Nhalaith Efrog
Esgobaethau yn Nhalaith Caergaint
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9. Mae esgob yn goruchwylio pob un o'r 42 esgobaeth. Tra y bydd archesgobion yn
ymwneud â dewis esgobion esgobaethol yn eu taleithiau priodol, nid oes ganddynt bwerau
cyfreithiol i reoli na chyfarwyddo gweithredoedd esgobion esgobaethol heblaw trwy
Ymweliad Archesgobol.73 Yn ei esgobaeth, mae gan esgob gryn bwer a dylanwad. Ef neu hi
yw prif weinidog clerigwyr a lleygwyr, ac mae'n gyfrifol am recriwtio'r rhai sy'n dymuno dod
yn glerigwyr (a elwir yn ordinandiaid), ordeinio clerigwyr, perfformio bedyddiadau, penodi
clerigwyr i 'fywoliaethau' gwag (swyddfeydd ficeriaid neu reithoriaid), darparu trwyddedau
i bob clerigwr yn ardal yr esgobaeth ac ymchwilio i gamau cyntaf cwynion yn erbyn clerigwyr.74
10. Yn 2018, y dyddiad olaf y mae ystadegau ar gael ar ei gyfer, roedd gan bob un o’r
42 esgobaeth gynghorydd diogelu esgobaethol (DSA).75 Mae ef neu hi'n cynghori'r esgob
esgobaethol ac uwch staff ynghylch materion diogelu, ac mae'n gyfrifol am hyfforddiant, gwaith
cynghori ar gyfer plwyfi, trefnu asesiadau risg a chysylltu ag asiantaethau statudol (gan gynnwys
adrodd am honiadau o gam-drin) yn ôl yr angen. Roedd strategaethau a chynlluniau diogelu
ar waith mewn 41 esgobaeth76 ac roedd pob un o’r 42 synod esgobaethol wedi mabwysiadu
canllawiau a pholisïau diogelu Tŷ’r Esgobion ac roedd ganddynt system ar gyfer ymateb
i bryderon diogelu yn unol â’r canllawiau statudol Cydweithio i Ddiogelu Plant (2018).77
11. Mae'r Tîm Diogelu Cenedlaethol yn darparu ac yn dyfeisio hyfforddiant safonedig ac yn
cyhoeddi canllawiau ar gyfer pob esgobaeth, y mae'n rhaid i bob unigolyn yn yr Eglwys roi
“sylw dyledus” iddo. Yn 2017, nododd data a gasglwyd o’r esgobaethau fod gan 73 y cant o’r
holl glerigwyr trwyddedig hyfforddiant diogelu cyfoes (cynnydd o 62 y cant yn 2015) a bod
61 y cant o glerigwyr â chaniatâd i weinyddu wedi cael hyfforddiant diogelu cyfoes.78
12. Ym mis Mehefin 2018, nododd pob esgobaeth eu bod wedi cydymffurfio â Chanllawiau
Ymarfer Eglwys Lloegr: Recriwtio Mwy Diogel (2016), gan gynnwys defnyddio ffurflenni cais,
derbyn tystlythyrau, cynnal gwiriad cofnod troseddol (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd neu
DBS) a defnyddio datganiadau cyfrinachol.79 Yn 2018, gwnaeth yr Eglwys 49,856 o geisiadau i'r
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.80 Roedd gan dri deg dau o esgobaethau systemau electronig
i olrhain bod gwiriadau DBS ar waith ac roedd pedair esgobaeth yn gallu cadarnhau yn 2018
bod pob gwiriad DBS yn gyfredol ar gyfer pob clerig, gan gynnwys y rhai sydd â chaniatâd
i weinyddu.81 Yn 2018, cyfeiriodd yr Eglwys 15 o swyddogion eglwysig a chyfeiriodd
esgobaethau 33 o swyddogion eglwysig at y DBS i'w hymchwilio i benderfynu a ddylid eu rhoi
ar y gofrestr o'r rhai sy'n anaddas i weithio gyda phlant ac oedolion sy'n agored i niwed.82

Cam-drin rhywiol yn Eglwys Loegr
13. Nid yw'n bosibl nodi graddfa troseddu rhywiol yn Eglwys Loegr yn gywir. Rhoddodd
yr Eglwys restr i'r Ymchwiliad o 390 o unigolion (naill ai clerigwyr neu'r rhai mewn swyddi
o ymddiriedaeth) sydd wedi'u cael yn euog o droseddau cam-drin plant yn rhywiol ers

Gweler Astudiaethau Achos yr Eglwys Anglicanaidd: Adroddiad Ymchwiliad Chichester/Peter Ball B.7
Canon C13: https://www.churchofengland.org/more/policy-and-thinking/canons-church-england/section-c
75
ACE027643_063-066. Mae'r mwyafrif o'r rhain yn weithwyr cymdeithasol, er bod rhai yn dod o'r heddlu ac eraill o'r
gwasanaethau prawf ac iechyd (ACE027811_055).
76
Daw'r ffigur hwn o 2017.
77
ACE027643_068-069; https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
78
ACE027643_071
79
ACE025228
80
Y dyddiad diweddaraf y mae ffigurau ar gael ar ei gyfer. Nid yw'r ffigur hwn yn cynnwys ystadegau o ddwy esgobaeth,
na ddarparodd y wybodaeth hon yn yr arolwg a gasglodd ddata o'r fath (ACE027812_004).
81
ACE025228. (Mae caniatâd i weinyddu yn drwydded gan yr esgob i bregethu gwasanaethau penodol; fe'i defnyddir yn
bennaf ar gyfer clerigwyr sydd wedi ymddeol.)
82
ACE027812_003
73
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y 1940au. Bu 330 o hawliadau sifil hefyd yn erbyn Eglwys Loegr am gam-drin plant yn
rhywiol. Mae'r mwyafrif o'r rhain yn ymwneud â throseddu cyn 1990 ac mae rhai o'r rhain
yn hawliadau lluosog yn erbyn un unigolyn.

Pryderon diogelu a adroddwyd amdanynt wrth y cynghorydd diogelu esgobaethol
14. Rhwng 2015 a 2018 (y dyddiad diweddaraf y darparwyd ffigurau cywir), bu cynnydd yn
y pryderon neu'r honiadau diogelu (gan gynnwys cam-drin rhywiol a mathau eraill o gamdrin) a adroddwyd wrth y tîm diogelu esgobaethol am unrhyw un a allai fod yn gysylltiedig â'r
Eglwys.83 Roedd y rhain yn cynnwys clerigwyr, deiliaid swyddi, aelodau o'r gynulleidfa neu'r
rhai a oedd fel arall yn ymwneud â'r Eglwys.
14.1. Yn 2018, adroddwyd am 2,504 o bryderon diogelu i esgobaethau ynghylch naill
ai plant neu oedolion agored i niwed.84
14.2. Yn 2018, roedd 449 o bryderon ynghylch cam-drin plant yn rhywiol diweddar.
Yn ogystal, adroddwyd am 155 o bryderon ynghylch cam-drin rhywiol nad oedd yn
ddiweddar. (Roedd y pryderon sy'n weddill yn cynnwys cam-drin corfforol, esgeulustod,
cam-drin emosiynol, cam-drin domestig neu fath arall o bryder.)85
14.3. Yn 2018, adroddwyd am 25 y cant o'r holl bryderon wrth awdurdodau statudol.
Yn benodol, adroddwyd am 44 y cant o'r holl bryderon diweddar yn ymwneud â phlant
wrth awdurdodau statudol.86
14.4. Yn 2018, daeth esgobaethau yn ymwybodol o 242 honiad o gam-drin plant yn
rhywiol yn ddiweddar yn ymwneud â swyddogion eglwysig, ac 83 honiad o gam-drin
rhywiol nad oedd yn ddiweddar yn ymwneud â swyddogion eglwysig. Roedd chwe deg
tri y cant o'r holl honiadau a dderbyniwyd yn erbyn swyddogion eglwysig yn honiadau
diweddar o gam-drin plant yn rhywiol. Roedd pedwar ar hugain y cant o'r honiadau'n
ymwneud â gwirfoddolwyr; roedd 41 y cant o'r honiadau yn ymwneud ag offeiriaid,
gweinidogion neu ordinandiaid ordeiniedig.87
15. Yn 2018, cynhaliodd yr Eglwys 670 o asesiadau risg o unigolion mewn perthynas â'r risg
y gallent ei pheri i blant. Nid oedd y mwyafrif o'r rhain yn ymwneud ag aelodau'r glerigaeth.
Dim ond 183 oedd yn ymwneud â'r rhai oedd yn dal rhyw fath o swydd eglwysig. Roedd
11 asesiad risg annibynnol mewn perthynas â chlerigwyr yn 2018 (o gymharu â 27 yn 2017).88

A.3: Yr Eglwys yng Nghymru
16. Mae'r Eglwys yng Nghymru yn dalaith o'r Cymun Anglicanaidd ledled y byd, gyda'i
chyfansoddiad a'i systemau llywodraethu a gweinyddu ei hun.89 Cafodd ei datgysylltu
o Eglwys Loegr ym 1914. Mae ganddi 1,295 o eglwysi a thua 600 o glerigwyr.
Ar gyfartaledd, yn 2018, roedd gan yr Eglwys yng Nghymru oddeutu 26,000 o addolwyr
ar ddydd Sul, ond nid hi yw'r enwad crefyddol mwyaf yng Nghymru.90

ACE027812; ACE027811_054
ACE027812
85
ACE027812
86
ACE027812_002
87
ACE027812
88
ACE027643_080-084; ACE027812
89
ANG000538_001
90
https://churchinwales.contentfiles.net/media/documents/Membership-Finance-2019.pdf
83
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17. Mae gan yr Eglwys yng Nghymru chwe esgobaeth, pob un ag esgob esgobaethol.
Mae'r fainc gyfan o esgobion yn cwrdd bedair i chwe gwaith y flwyddyn i drafod ystod eang
o faterion. Mae gan bob esgobaeth hefyd ei bwrdd cyllid a gweinyddiaeth ei hun, sy'n cael ei
redeg gan Ysgrifennydd esgobaethol. Mae esgobion yn gyfrifol am ffydd a gweinidogaeth –
h.y. sut mae addoli yn cael ei gynnal – a sut mae Cristnogaeth i gael ei dysgu a'i lledaenu yn yr
ardal.91 Etholir un esgob esgobaethol yn Archesgob Cymru. Er ei fod ef neu hi'n cael ei ystyried/
hystyried yn “gyntaf ymhlith pobl gyfartal”, nid oes ganddo ef na chanddi hi unrhyw reolaeth
nac awdurdodaeth dros yr esgobion esgobaethol eraill. Mae'r chwe eglwys gadeiriol – pob un
â deon a nifer o ganoniaid (sy'n rhan o'r capidwl, sef corff llywodraethol yr eglwys gadeiriol) –
yn annibynnol ar yr esgobaeth felly nid ydyn nhw o dan reolaeth esgob yr esgobaeth.92
18. Gwneir y penderfyniadau trwy'r Corff Llywodraethol, corff o aelodau lleyg etholedig
(pobl sy'n addoli mewn plwyf neu eglwys gadeiriol), clerigwyr etholedig ac esgobion yr
esgobaeth. Mae'n cyfarfod ddwywaith y flwyddyn, ond mae pwyllgor sefydlog yn trefnu
ac yn gweithredu gwaith y Corff Llywodraethol.93 Rheolir gweinyddiaeth gan Gorff
y Cynrychiolwyr (sy'n cynnwys 26 o glerigwyr a lleygwyr, y mae hanner ohonynt yn cael
eu hethol), sy'n cwrdd dair gwaith bob blwyddyn.94 Mae'n rheoli polisïau a gweithdrefnau'r
Eglwys, ac yn gofalu am asedau'r Eglwys (gan gynnwys perchnogaeth eiddo). Mae wedi ei
yswirio ynghyd â phob plwyf, felly byddai unrhyw hawliadau am gam-drin plant yn rhywiol
yn cael eu dwyn yn erbyn Corff y Cynrychiolwyr.
19. Mae clerigwyr yn yr Eglwys yng Nghymru yn ddeiliaid swyddi, ond maent yn
ddarostyngedig i delerau gwasanaeth safonol. Mae eu telerau gwasanaeth cyfredol yn nodi
y dylai pob clerigwr gael hyfforddiant mewn diogelu a rhaid glynu wrth yr holl ganllawiau
perthnasol a gyhoeddir gan yr Eglwys yng Nghymru. Mae'r canllawiau hefyd yn ei gwneud yn
ofynnol iddynt gyfeirio honiadau o gam-drin a ddatgelwyd at y gwasanaethau cymdeithasol,
a hefyd at y swyddog diogelu taleithiol.95
20. Gwneir penderfyniadau ynghylch materion diogelu gan swyddogion diogelu taleithiol
a phwyllgor diogelu taleithiol o gynghorwyr diogelu taleithiol (o esgobaethau) ac aelodau
lleyg ag arbenigedd mewn amddiffyn plant, gyda chadeirydd annibynnol.96 Rhoddwyd
polisïau diogelu wedi'u diweddaru ar waith yn 2016. Mae'r Eglwys wedi cael hyfforddiant
diogelu gorfodol cenedlaethol ers 2015, sy'n cael ei gynnal gan yr NSPCC ac y mae disgwyl
i'r holl glerigwyr ei gwblhau. Yn ddiweddar, gweithredwyd hyfforddiant hefyd ar gyfer yr holl
aelodau lleyg sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.97 Mae’r Eglwys yng Nghymru yn cwrdd
yn rheolaidd â Chomisiynydd Plant Cymru ynghylch diogelu.
21. Mae gan yr Eglwys yng Nghymru dribiwnlys disgyblu (sy'n cynnwys barnwyr a chyfreithwyr)
ar wahân i strwythurau'r Eglwys. Ers 2000, mae'r Eglwys yng Nghymru wedi bod yn destun
11 hawliad sifil a ddygwyd yn ei herbyn gan unigolion sy'n honni cam-drin plant yn rhywiol.98

ANG000538_005-006
ANG000538_005-006
93
ANG000538_001-005
94
ANG000538_001-005
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ANG000538
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A.4: Methodoleg
22. Sefydlwyd yr ymchwiliad hwn i ystyried digonolrwydd polisïau ac arferion diogelu,
megis llywodraethu, hyfforddi, recriwtio, arwain, adrodd am ac ymchwilio i gam-drin plant
yn rhywiol, gweithdrefnau disgyblu a gwneud iawn.99
23. Mae'r broses a fabwysiadwyd gan yr Ymchwiliad yn y cam hwn yn cael ei amlinellu yn
Atodiad 1 i'r adroddiad hwn. Rhoddwyd statws cyfranogwr craidd o dan Reol 5 Rheolau'r
Ymchwiliad 2006 i 29 o achwynwyr, dioddefwyr a goroeswyr, naw sefydliad a phum parti
arall â diddordeb.
24. Cynhaliodd yr Ymchwiliad wrandawiad rhagarweiniol ar 15 Ionawr 2019, ac yna
gwrandawiadau cyhoeddus sylweddol dros 10 niwrnod rhwng 1 a 12 Gorffennaf 2019.
25. Cafodd yr Ymchwiliad nifer fawr o dystiolaeth ddogfennol gan Eglwys Loegr a'r
Eglwys yng Nghymru. Clywsom dystiolaeth gan ystod o uwch ffigyrau yn Eglwys Loegr a'r
Eglwys yng Nghymru yn ogystal â chan gyrff llywodraethol ac elusennol sydd â rhywfaint
o gysylltiad â'r Eglwysi. Clywsom hefyd dystiolaeth gan nifer o achwynwyr, dioddefwyr
a goroeswyr a ddisgrifiodd y cam-drin a ddioddefwyd ganddynt a sut yr ymdriniwyd
â'u honiadau.
26. Cyfarwyddodd yr Ymchwiliad i arbenigwr diogelu annibynnol, Mrs Edina Carmi, gynnal
ymarfer samplu o reoli beunyddiol amddiffyn plant gan yr Eglwys. Dewiswyd ac adolygwyd
nifer o ffeiliau achos o Eglwys Loegr a'r Eglwys yng Nghymru, i benderfynu a ddilynwyd
y polisïau diogelu ac a oedd y polisïau hynny'n ymateb priodol.
27. Canolbwyntiodd trydydd gwrandawiad yr ymchwiliad ar dystiolaeth am nifer o bynciau,
fel y nodir yn Adroddiad Ymchwiliad Chichester/Peter Ball,100 yr ymdrinnir â hwy trwy gydol
yr adroddiad hwn. Mae'r rhain yn cynnwys:
• Yr agweddau diwylliannol tuag at ddiogelu, gan gynnwys a yw strwythurau cyfredol
Eglwys Loegr a'r Eglwys yng Nghymru a'r ffordd y rheolir diogelu yn atal eu
hymatebion i gam-drin plant yn rhywiol ai peidio.
• Y gweithdrefnau ar gyfer adrodd ac ymateb i honiadau o gam-drin, gan gynnwys
honiadau yn erbyn clerigwyr sydd wedi marw, yn ogystal ag a ddylid parhau i gynnal
cyfrinachedd llwyr os bydd rhywun yn adrodd am gam-drin plant yn rhywiol tra o dan
‘sêl y gyffes’.
• Hyfforddiant diogelu ar gyfer clerigwyr cyn eu hordeinio a thrwy gydol eu gyrfa,
gan gynnwys i ba raddau y gellir neu y dylid asesu dealltwriaeth rhywun o bryderon
diogelu a'i allu i ymateb yn effeithiol iddynt fel rhan o'u haddasrwydd i swydd.
• Gweithdrefnau ar gyfer rheoli pryderon ynghylch clerigwyr, gan gynnwys disgyblaeth
clerigwyr a gweithdrefnau gallu, ac yn benodol a yw'r gweithdrefnau hyn yn addas ar
gyfer ymateb i bryderon diogelu.
• Y system gyfredol ar gyfer gwiriadau fetio a gwahardd, gan gynnwys yr anhawster
wrth benderfynu beth yw gweithgaredd rheoledig.

99

https://www.iicsa.org.uk/investigations/investigation-into-failings-by-the-anglican-church?tab=scope
Gweler Astudiaethau Achos yr Eglwys Anglicanaidd: Adroddiad Ymchwiliad Chichester/Peter Ball Rhan Ch
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• Datblygu ac ariannu strwythurau diogelu o fewn esgobaethau ac o fewn eglwysi
cadeiriol a chyrff Eglwysig eraill, gan gynnwys effeithiolrwydd goruchwylio, archwilio
a chraffu allanol a gynhaliwyd.
• P'un a oes gan Gyngor yr Archesgobion neu'r Tîm Diogelu Cenedlaethol a chynghorwyr
diogelu taleithiol bwerau digonol i ymyrryd o fewn esgobaethau i gadw plant yn
ddiogel os na chyrhaeddir safonau priodol.
• I ba raddau y mae'r system ar gyfer rhoi caniatâd i weinyddu ar gyfer clerigwyr wedi
ymddeol wedi'i diwygio a gallu'r Eglwys i oruchwylio clerigwyr wedi ymddeol sydd
â chaniatâd i weinyddu.
• Cadw cofnodion a chasglu data o fewn esgobaethau a'r Tîm Diogelu Cenedlaethol a'r
Tîm Diogelu Taleithiol yng Nghymru.
• Rheoli hawliadau sifil yn erbyn Eglwys Loegr a'r Eglwys yng Nghymru, a rôl yswirwyr.
28. Daeth Adroddiad Ymchwiliad Chichester/Peter Ball yr Ymchwiliad (a gyhoeddwyd ym
mis Mai 2019) i'r casgliad bod nifer o fethiannau difrifol yn ymateb Eglwys Loegr i honiadau
yn erbyn clerigwyr ac eraill sy'n gysylltiedig â'r Eglwys, gan gynnwys trin achwynwyr,
dioddefwyr a goroeswyr. Roedd strwythurau a pholisïau diogelu a oedd ar waith ar lefel
genedlaethol ac esgobaethol yn annigonol.101
29. O ganlyniad, gwnaed pum argymhelliad:
• Dylai Eglwys Loegr gyflwyno canllawiau priodol sy'n delio â diogelu yng nghyd-destun
cymuned grefyddol sy'n gysylltiedig â'r Eglwys.
• Dylai Eglwys Loegr ddiwygio Canon C30, gan ei gwneud yn ofynnol i glerigwyr
gydymffurfio â chanllawiau Tŷ’r Esgob ar ddiogelu. Mae diffyg eglurder yn y defnydd
o’r geiriau ‘sylw dyledus’.
• Dylai'r llywodraeth ddiwygio Adran 21 Deddf Troseddau Rhywiol 2003 er mwyn
cynnwys clerigwyr yn y diffiniad o swydd o ymddiriedaeth.
• Ni ddylid caniatáu i unigolion sy'n cymryd rhan mewn gweithgaredd rheoledig sydd
wedi methu â chael gwiriad DBS neu gwblhau hyfforddiant gorfodol ddal swyddi
gwirfoddol yn yr Eglwys.
• Os yw sefydliadau crefyddol wedi cynnal adolygiadau mewnol neu ymholiadau
i ddigwyddiadau diogelu unigol, dylid anfon eu canfyddiadau i'r corff adolygu
cenedlaethol (a sefydlwyd o dan Ddeddf Plant a Gwaith Cymdeithasol 2017).
30. Ym mis Chwefror 2020, pasiodd Synod Cyffredinol Eglwys Loegr gynnig yn unfrydol
yn croesawu adroddiad ac argymhellion yr Ymchwiliad, gan ymrwymo i gyflwyno cynigion
i sicrhau bod yr argymhellion yn cael eu rhoi ar waith. Bydd y Synod yn cael ei ddiweddaru
ar ddatblygu a gweithredu ymatebion i argymhellion yr Ymchwiliad, gan gynnwys y canlynol,
erbyn Gorffennaf 2021 fan bellaf.102
30.1. Mae'r Eglwys wedi cyflwyno Diwygio Canon Rhif 40 mewn ymateb i'r
argymhelliad cyntaf, a fydd yn cael ei gymeradwyo ddechrau 2021. Bydd hyn yn
gwneud cymunedau crefyddol yn rhan o fframwaith cyfreithiol Eglwys Loegr am y tro
cyntaf. Dim ond os yw'n cwrdd ag amodau a nodir mewn rheoliadau, gan gynnwys y rhai

101
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sy'n ymwneud â diogelu plant ac oedolion agored i niwed, y bydd cymuned grefyddol
yn cael ei chofrestru. Mae'r Canllawiau Ymarfer Diogelu mewn Cymunedau Crefyddol
hefyd yn cael eu diweddaru.103
30.2. Bydd adran 5 o Fesur Disgyblu Diogelu a Chlerigwyr 2016 a dogfennau polisi’r
Eglwys yn cael eu diwygio i wneud cydymffurfio â chanllawiau Tŷ’r Esgobion ar faterion
diogelu yn orfodol, yn hytrach na gwirfoddol. Wrth aros am newidiadau o'r fath,
mae canllawiau wedi'u rhoi i uwch glerigwyr ac eraill sy'n ymwneud â diogelu yn yr
Eglwys (fel wardeniaid eglwysi) yn egluro ystyr 'sylw dyledus' ac yn esbonio'r cwmpas
cyfyngedig ar gyfer diffyg cydymffurfio yn ogystal â sancsiynau posibl pe bai diffyg
cydymffurfio.104
30.3. Mae'r Eglwys wedi nodi ei bod yn cefnogi'n gryf y newid yn y gyfraith
a argymhellir gan yr Ymchwiliad mewn perthynas â Deddf Troseddau Rhywiol
2003 i gynnwys nid yn unig clerigwyr ond hefyd swyddogion lleyg sy'n ymwneud
â gweithgaredd rheoledig.105 Ym mis Mawrth 2020, cadarnhaodd y Weinyddiaeth
Gyfiawnder ei bod wedi cynnal adolygiad o’r ddeddfwriaeth droseddol gyfredol ynghylch
y diffiniad o ‘swydd o ymddiriedaeth’ mewn troseddau rhywiol.106 Hyd yn hyn, ni wnaed
unrhyw benderfyniad ynghylch y diwygiad a argymhellir i Ddeddf Troseddau Rhyw 2003.
Bydd yr Ymchwiliad yn ystyried tystiolaeth bellach ynghylch hyn yn ystod ei ymchwiliad
mewn perthynas ag Amddiffyn Plant mewn Sefydliadau a Lleoliadau Crefyddol.
30.4. Cadarnhaodd yr Eglwys y dylid ystyried disgyblaeth ar gyfer arweinwyr megis
clerigwyr sy'n caniatáu i wirfoddolwyr, yn fwriadol, aros mewn rolau rheoledig heb
wiriad DBS priodol a hyfforddiant diogelu. Mae geiriad polisi diwygiedig yn cael ei
baratoi i wneud y sefyllfa'n glir.107
30.5. Bydd yr Eglwys yn anfon eu hadolygiadau cyhoeddedig dysgu gwersi
cenedlaethol at y Panel Adolygu Ymarfer Diogelu Plant a hwylusir gan yr Adran Addysg
a bydd yn cynnal cyfarfodydd bob chwe mis gyda'r panel i alluogi archwilio meysydd
o ddiddordeb cyffredin. Bydd yr Eglwys yn cynnwys darpariaeth ar gyfer rhannu
adolygiadau a dysgu yn ei chanllaw Adolygiad o Achosion Dysgu Gwersi diwygiedig,
sydd ar ffurf ddrafft ac sydd i fod i gael ei rhoi mewn cylchrediad ar gyfer esgobaethau
ac eglwysi cadeiriol i gael adborth yn ail chwarter 2020.108
30.6. Mae'r Eglwys yn bwriadu i'r holl adolygiadau achos cyfredol ac adolygiadau yn
y dyfodol gael eu modelu ar adolygiadau ymarfer diogelu plant ac y byddant yn cael eu
cyhoeddi pan fyddant wedi'u cwblhau.109

A.5: Terminoleg
31. Defnyddir y termau canlynol yn yr adroddiad hwn:

ACE027811_029-030. Byddai'r canon wedi cael ei weithredu yn gynharach ond roedd yn dibynnu ar ddeddfwriaeth arall
a gafodd ei gohirio gan etholiad Rhagfyr 2019. (Mae angen cymeradwyaeth seneddol ar gyfer newidiadau i gyfraith canon os
ydynt yn cynnwys Mesurau newydd i'r Eglwys.)
104
ACE027811_030; ACE027796
105
ACE027811_032
106
MOJ000911
107
ACE027811_032
108
ACE027811_033
109
ACE027811_021
103
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• ‘Clerig’: Mae hyn yn cyfeirio at rywun sydd wedi cymryd urddau sanctaidd, gan
gynnwys ficer, offeiriad, rheithor, diacon neu gurad. Yn Eglwys Loegr a'r Eglwys
yng Nghymru, maent yn aml yn ddeiliaid swyddi yn hytrach na gweithwyr (hy fe'u
penodir i swydd ac felly nid oes ganddynt berthynas gontractiol â'u plwyf). Mae llawer
o weinidogion yn Eglwys Loegr a'r Eglwys yng Nghymru yn rhai nad ydyn nhw'n
gyflogedig (h.y. nid ydyn nhw'n derbyn unrhyw daliad am eu gwaith). Ers 2009, mae
llawer o ddeiliaid swyddi Eglwys Loegr yn cadw at ‘deiliadaeth gyffredin’, sy’n agosach
at gyflogaeth. Mae clerigwyr yn yr Eglwys yng Nghymru yn ddeiliaid swyddi hefyd,
ond mae ganddyn nhw delerau gwasanaeth safonol. Mae offeiriaid yn mwynhau cryn
ymreolaeth, a ddisgrifir ar brydiau fel ‘pabau yn eu plwyf eu hunain’.
• ‘Swyddog eglwysig’: Swyddog eglwysig yw “unrhyw un a benodir neu a etholir gan neu ar
ran yr Eglwys i swydd neu rôl, p'un a yw'n cael ei ordeinio neu'n lleyg, â thâl neu'n ddi-dâl”,110
gan gynnwys clerigwyr, wardeniaid eglwys, darllenwyr lleyg ac eraill.
• ‘Cyngor eglwys blwyfol’: Mae'r cyngor eglwys blwyfol yn gyfrifol am gynnal a chadw’r
eglwys a’r ardaloedd cyfagos, yn ogystal ag am benodi’r ficer. Gall cynulleidfaoedd fod
yn fawr neu'n llond llaw o bobl. Mae plwyfi gwledig neu fach yng Nghymru a Lloegr yn
aml yn cael eu grwpio gyda'i gilydd a'u gwasanaethu gan un aelod o'r glerigaeth.
32. Pan gyfeiriwn at y rhai sydd wedi gwneud honiadau o gam-drin plant yn rhywiol a lle na
phrofwyd yr honiadau hynny trwy euogfarn droseddol, canfyddiadau sifil neu ganfyddiadau
yng nghyd-destun achosion disgyblu, cyfeirir atynt fel achwynwyr. Pan fydd canfyddiadau
wedi'u gwneud, cyfeirir at unigolion fel dioddefwyr a goroeswyr.
33. Pan fydd yr adroddiad hwn yn cyfeirio at aelodau'r glerigaeth, defnyddir eu henw llawn
pan gyfeirir atynt gyntaf ac wedi hynny eu teitl a'u cyfenw yn unig.

A.6: Cyfeiriadau
34. Mae cyfeiriadau yn nhroednodiadau'r adroddiad, megis ‘ACE000123’, at ddogfennau
sydd wedi'u dyfynnu mewn tystiolaeth a gellir dod o hyd iddynt ar wefan yr Ymchwiliad.
Mae cyfeiriad megis ‘Archesgob Welby 12 Gorffennaf 2019 1/1’ yn cyfeirio at y tyst,
y dyddiad y rhoddodd ef neu hi'r dystiolaeth, a’r cyfeirnod tudalen a llinell yn y trawsgrifiad
perthnasol (sydd ar gael ar wefan yr Ymchwiliad).

110
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Eglwys Loegr
B.1: Diogelu yn Eglwys Loegr
B.1.1: Cyflwyniad
1. Datblygwyd deddfwriaeth ac arweiniad penodol ynghylch cam-drin plant yn rhywiol
o ddiwedd yr 1980au. Roedd hyn yn cynnwys:
• Deddf Plant 1989, a ddaeth i rym ym 1991 ac a sefydlodd yr egwyddorion allweddol ar
gyfer penderfyniadau yn ymwneud â lles a diogelwch plant, gan gynnwys yr ‘Egwyddor
Goruchafiaeth’ (sy’n ei gwneud yn ofynnol mai lles y plentyn yw’r brif ystyriaeth);111
• Canllawiau Cydweithio o dan Ddeddf Plant 1989 (1991) a roddwyd i amrywiol
awdurdodau cyhoeddus, heddluoedd a sefydliadau gwirfoddol ac a oedd yn
cynnwys cam-drin plant yn rhywiol;112 a
• cod ymarfer Diogel rhag Niwed y Swyddfa Gartref (1993), canllawiau amddiffyn
plant ar gyfer sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru a Lloegr, a oedd yn ymdrin
â sut i amddiffyn plant a delio â cham-drin, yn seiliedig ar 13 egwyddor graidd.113
2. Er gwaethaf y datblygiadau cenedlaethol hyn, cydnabu Eglwys Loegr fod ei systemau
amddiffyn plant yn annigonol ar lefel genedlaethol ac esgobaethol tan 2013. Roedd
adroddiad Ymweliad yr Archesgob ag Esgobaeth Chichester yn 2012 i 2013 yn cynrychioli
rhybudd i’r Eglwys.114 Arweiniodd ei ganfyddiadau at ddull diwygiedig o ddiogelu yn
yr Eglwys.
3. Ym marn Ms Melissa Caslake (y Cyfarwyddwr Diogelu o fewn y Sefydliadau Eglwys
Cenedlaethol115 ers mis Gorffennaf 2019), mae yna ddiffyg “tryloywder a her gyson wrth
wneud penderfyniadau”. Roedd hi hefyd o'r farn bod angen “diwylliant gwella dyfnach”,
er bod yr Eglwys wedi gwella llywodraethu, hyfforddiant, archwilio ac arweiniad.116

Deddf Plant 1989, s.1. Lluniwyd y ddeddfwriaeth i adlewyrchu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn,
y mae llywodraeth y DU yn llofnodwr iddo.
112
INQ001095
113
INQ001079
114
Astudiaethau Achos yr Eglwys Anglicanaidd: Adroddiad Ymchwiliad Chichester/Peter Ball Rhan B7; Williams 14 Mawrth 2018
161/10-14
115
Sefydliadau Eglwys Cenedlaethol yw'r enw ar y cyd ar gyfer y saith corff gweinyddol sy'n gweithio i gefnogi Eglwys Loegr.
Dyma Gyngor yr Archesgobion, Palas Lambeth, Palas Bishopthorpe, Comisiynwyr yr Eglwys, Gwasanaethau Canolog Eglwys
Loegr, Bwrdd Pensiynau Eglwys Loegr a’r Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Hyrwyddo Addysg Grefyddol.
116
ACE027811_004
111
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B.1.2: Strwythurau diogelu
Strwythur diogelu cenedlaethol
4. Mae Cyngor yr Archesgobion yn gyfrifol am gyflawni gwaith diogelu ar draws Eglwys
Loegr. Mae'n gosod ei gyllideb ei hun (er bod drafft yn cael ei gyflwyno i'r Synod Cyffredinol
i'w gymeradwyo'n flynyddol). Ers 2013, bu cynnydd sylweddol yng nghyllid diogelu'r Eglwys.

Tabl 1: Cyllid Eglwys Loegr ar gyfer diogelu gan Gyngor yr Archesgobion
Gwario ar ddiogelu
2013

£37,000

2014

£168,000

2015

£401,000

2016

£1,086,000

2017

£1,391,000

2018

£1,582,000

Cyllideb ar gyfer diogelu
2019

£1,963,000

2020

£3,189,000

Ffynhonnell: ACE027643_107-108

5. Mae yna sawl corff cenedlaethol sy'n darparu arweiniad o ddydd i ddydd i esgobaethau
ar faterion diogelu. Mae eu rolau yn aml yn gorgyffwrdd, er mai'r Tîm Diogelu Cenedlaethol
yw'r “adnodd cenedlaethol allweddol ar gyfer darparu strategaeth, cyngor, polisi a datblygu
hyfforddiant”.117

Tabl 2: Strwythur diogelu cenedlaethol Eglwys Loegr
Panel Diogelu Cenedlaethol
Corff o arbenigwyr allanol.
Yn darparu cyngor strategol
i Gyngor yr Archesgobion
a Thŷ’r Esgobion.

Grŵp Llywio
Diogelu Cenedlaethol
Aelodau lleyg a chlerigol wedi'u
penodi o'r tu mewn i'r Eglwys.

18 o weithwyr cyfwerth ag
amser llawn.118

Mae'n darparu goruchwyliaeth
strategol o weithgareddau
diogelu cenedlaethol ac
yn monitro'r Tîm Diogelu
Cenedlaethol.

Mae'n darparu cefnogaeth
i gyrff Eglwysig ar bolisi diogelu,
hyfforddiant a gwaith achos.

Mae'n argymell datblygu
prosesau diogelu i Gyngor yr
Archesgobion, Tŷ’r Esgobion
a Sefydliadau Eglwys
Cenedlaethol.

117
118

Tîm Diogelu Cenedlaethol

Mae'n darparu diweddariadau
cynnydd bob chwarter
i Gyngor yr Archesgobion –
a hefyd yn adrodd i Dŷ’r
Esgobion ar bolisi a chyfeiriad
strategol.

ACE025940_006
ACE027643_045
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Panel Diogelu Cenedlaethol
6. O ganlyniad i’r argymhellion o adroddiad Ymweliad yr Archesgob ag Esgobaeth
Chichester, crëwyd y Panel Diogelu Cenedlaethol (NSP) yn 2014. Mae'n gorff ymgynghorol
o arbenigwyr allanol, gan gynnwys dau sydd wedi goroesi cam-drin plant yn rhywiol.
Mae’r NSP yn darparu “cyngor strategol lefel uchel” am systemau diogelu’r Eglwys i Gyngor
yr Archesgobion a Thŷ’r Esgobion.119 Mae hefyd yn cynrychioli “elfen bwysig wrth graffu
a goruchwylio gweithgaredd diogelu'r Eglwys”.120
7. Cadeiriwyd yr NSP gan yr Esgob Peter Hancock (yr Esgob Arweiniol ar Ddiogelu ar y pryd)
tan fis Medi 2018, pan benodwyd Ms Meg Munn yn gadeirydd annibynnol cyntaf i “ddwyn yr
Eglwys i gyfrif am y cynnydd y mae’n ei wneud”.121
8. Daeth Ms Munn i’r casgliad nad oedd gan yr NSP “hunaniaeth ar wahân i’r Eglwys”.122
Adolygodd aelodaeth yr NSP a diwygiodd ei gylch gorchwyl (a gymeradwywyd gan
Gyngor yr Archesgobion ym mis Ebrill 2019). Mae ei aelodaeth bellach yn fwy annibynnol
ac amrywiol, ac mae ei gyfarfodydd wedi cynyddu o bedair i chwe gwaith y flwyddyn.123
Disodlodd Ms Munn “ddull rhoi sêl bendith” gyda ffocws “manwl ar un mater, a thrwy hynny,
dod â’r her a’r craffu hynny”.124 Mae'r NSP bellach yn “cymryd mater penodol sy'n gysylltiedig
â diogelu ac yn ymchwilio iddo'n fanwl” mewn ffordd debyg i bwyllgor dethol yn y Senedd.125
9. Amlinellodd adroddiad blynyddol NSP 2019 ei argymhellion ar gyfer hyfforddiant,
cwynion, Mesur Disgyblaeth y Clerigwyr ac ymateb yr Eglwys i argymhellion yr Ymchwiliad.
Roedd hefyd yn nodi meysydd y bydd yn canolbwyntio arnynt yn y dyfodol, sef gwneud
iawn, sicrhau ansawdd, gweithio gyda chredoau eraill ar ddiogelu ac Adolygiad Achosion
y Gorffennol 2.126

Grŵp Llywio Diogelu Cenedlaethol
10. Crëwyd y Grŵp Llywio Diogelu Cenedlaethol (NSSG) yn 2016 i ddarparu goruchwyliaeth
strategol o weithgaredd diogelu cenedlaethol. Ymhlith yr aelodau mae’r Prif Esgob ar
Ddiogelu, aelodau Tŷ’r Esgobion, Cyngor yr Archesgobion a Chomisiynwyr Eglwys,
deon eglwys gadeiriol, a chadeirydd yr NSP.
11. Yr NSSG yw “prif ysgogydd safonau”, yn ogystal â monitro perfformiad y Tîm Diogelu
Cenedlaethol (NST).127 Mae’n gwneud argymhellion ar ddatblygu prosesau diogelu i Gyngor
yr Archesgobion, Tŷ’r Esgobion a Sefydliadau Eglwys Cenedlaethol.
12. Ym mis Ebrill 2018, yn dilyn gwrandawiad cyhoeddus yr Ymchwiliad am Esgobaeth
Chichester, nododd yr NSSG nifer o faterion a oedd yn gofyn am gamau adfer brys.
Cytunodd (gyda chymeradwyaeth ddilynol Tŷ'r Esgobion) flaenoriaethau allweddol ar gyfer
y dyfodol:128

ACE027643_019-020
INQ004362_004
121
ACE025930_067; Mae Ms Munn yn gyn-weithiwr cymdeithasol ac roedd hefyd yn Aelod Seneddol a Gweinidog, ar un adeg
yn cadeirio'r Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Amddiffyn Plant.
122
ACE026861_009
123
ACE026861_010-011; ACE027687_002
124
Munn 9 Gorffennaf 2019 131/8-13
125
ACE027720_004
126
ACE027811_012; Adroddiad Blynyddol NSP 2019 (ACE027793).
127
ACE026330_055
128
MAC000006_001-002
119

120
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• Dewis clerigwyr, addasrwydd a disgyblaeth, gan gynnwys:
– cyflwyno polisi cenedlaethol diwygiedig ar ganiatâd i weinyddu (PTO)129 a
– chynhyrchu cofrestr glerigwyr genedlaethol sydd ar gael130 i'r cyhoedd.
• Strwythur, annibyniaeth, goruchwyliaeth a gorfodaeth, gan gynnwys:
– datblygu cynnig ar gyfer gwasanaeth ombwdsmon annibynnol, i archwilio’r modd
yr ymdrinnir â chwynion diogelu, mynd i’r afael â phryderon goroeswyr a darparu
“mecanwaith cwynion annibynnol”;131
– ystyried canfyddiadau adroddiad trosolwg terfynol Sefydliad Rhagoriaeth Gofal
Cymdeithasol (SCIE) ar ôl cwblhau'r archwiliadau diogelu esgobaethol annibynnol; a
– dadansoddi'r buddion a'r risgiau sy'n gysylltiedig â datblygu gwasanaeth diogelu
cenedlaethol sy'n cyflogi'r holl staff diogelu yn ganolog.
• Cefnogaeth i oroeswyr, gan gynnwys:
– gweithio gyda'r Eglwys Babyddol i ddatblygu model prif ganolfan a lloerennau
o gefnogaeth cymunedol ganolog o'r enw Safe Spaces a
– gweithio gyda goroeswyr i ddatblygu Panel ‘Goroeswyr Annibynnol’
dan gadeiryddiaeth annibynnol.
Rhoddodd yr Eglwys y wybodaeth ddiweddaraf i ni am y gwaith hwn yn ystod y trydydd
gwrandawiad cyhoeddus.

Tîm Diogelu Cenedlaethol
13. Sefydlwyd yr NST yn 2015. Mae'n darparu cyngor a chefnogaeth i esgobaethau, eglwysi
cadeiriol, Sefydliadau Eglwys Cenedlaethol a chyrff Eglwysig eraill ynghylch polisi diogelu,
hyfforddiant a gwaith achos. Mae'n adrodd ar gynnydd chwarterol i Gyngor yr Archesgobion
ac i Dŷ’r Esgobion ar faterion polisi a chyfeiriad strategol.132
14. Penodwyd Cynghorydd Diogelu Cenedlaethol llawn amser cyntaf yr Eglwys (NSA),
Mr Graham Tilby, i arwain yr NST. Yn ôl yr Esgob Hancock:
“Pan benodwyd Mr Tilby, roedd diffyg cydlyniant ynghylch ymarfer a pholisi, ac roedd
yn amlwg bod lefelau staff diogelu yn yr eglwys genedlaethol yn annigonol.”133
Ar ôl ei benodi, nododd yr NSA “fylchau mewn deddfwriaeth”, diffyg “meddwl eglwys gyfan”
ac “amrywioldeb mewn cymhwysedd proffesiynol ar draws yr esgobaethau”.134
15. Ers ei greu, mae'r NST wedi gwneud nifer o newidiadau i ddiogelu ar lefel genedlaethol.

ACE026383
Gan nad oedd yn ofynnol yn ôl y gyfraith ganon i gynnal rhestr genedlaethol o'r holl glerigwyr, roedd angen deddfwriaeth
newydd (ACE027643_089).
131
INQ004362_004; ACE027715; Disgrifiodd Ms Jo Kind, goroeswr cam-drin rhywiol gan glerigwyr ac aelod o MACSAS
(Goroeswyr Cam-drin Rhywiol gan Weinidogion a Chlerigwyr) y gwasanaeth arfaethedig fel “deilen ffigys i ddelio â cheffylau
sydd eisoes wedi bolltio” (MAC000004_011).
132
ACE025940_010
133
ACE027720_006
134
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15.1. Mae adnoddau’r NST wedi cynyddu, gan gynnwys ychwanegu tair swydd
“allweddol”: rheolwr hyfforddi, uwch reolwr gwaith achos a rheolwr polisi.135 Bellach
mae'n cynnwys 18 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn, gyda chefnogaeth cymdeithion
i ddatblygu elfennau penodol o gynllun busnes y tîm.
15.2. Ym mis Medi 2016, penododd yr NST ddau gynghorydd diogelu taleithiol, un ar
gyfer pob un o daleithiau Caergaint ac Efrog, i ddarparu cyngor a chefnogaeth ddiogelu
broffesiynol. Maent hefyd yn gweithredu fel cysylltiadau uniongyrchol rhwng yr NST ac
esgobaethau pob talaith.
15.3. Sefydlodd yr NST fframwaith o oruchwylio allanol trwy gomisiynu'r SCIE i gynnal
archwiliadau diogelu esgobaethol annibynnol. Ymgymerwyd â'r gwaith hwn rhwng 2015
a 2017, cyn ei ymestyn i eglwysi cadeiriol. Mae'r archwiliadau bellach wedi'u cynllunio
i gael eu cynnal ar raglen dreigl bum mlynedd.
15.4. Ym mis Mawrth 2018, recriwtiodd yr NST swyddog cymorth diogelu i gynghori’r
Esgob Arweiniol yn broffesiynol ar Ddiogelu ac i ehangu ymgysylltiad bugeiliol
â dioddefwyr a goroeswyr trwy gynnig “llawer mwy o gyswllt a chefnogaeth”.136
16. Ym mis Mehefin 2018, cynhaliwyd adolygiad sicrwydd o’r NST gan dîm archwilio
mewnol Cyngor yr Archesgobion. Cydnabu’r adroddiad archwilio fod “proffil diogelu o fewn
Eglwys Loegr wedi cynyddu, ac mae’r sylfeini ar gyfer diwylliant diogelu cadarnhaol yn cael eu
gosod”.137 Fodd bynnag, nododd hefyd nifer o anawsterau, gan gynnwys:
• diffyg pwerau gorfodi ffurfiol dros esgobaethau unigol;
• ymgysylltiad annigonol â dioddefwyr a goroeswyr;
• gallu cyfyngedig i flaenoriaethu a rhoi adnoddau i weithgareddau diogelu allweddol
yn effeithiol; a
• llawer o waith achos, a olygai fod “angen dirfawr” am system rheoli gwaith achos.138
Yn aml roedd yn rhaid iddo reoli achosion a oedd yn ymestyn ar draws nifer
o esgobaethau, neu le'r oedd proffil neu gymhlethdod yr achos yn golygu yr
ymdriniwyd ag ef yn fwy synhwyrol ar y lefel honno.
17. Ym mis Medi 2018, cytunodd Cyngor yr Archesgobion y dylai'r pennaeth diogelu
fod yn aelod o uwch dîm rheoli’r Sefydliadau Eglwys Cenedlaethol.139 Arweiniodd hyn at
greu rôl Cyfarwyddwr Diogelu, ac mae Ms Caslake wedi bod yn ddeiliad y swydd ers mis
Gorffennaf 2019.140 Mae hi'n gyfrifol am arweinyddiaeth strategol yr NST, gan weithio
gyda chadeirydd yr NSP a chefnogi'r Esgob Arweiniol ar Ddiogelu.141 Yng ngwanwyn
2020, cynigiodd Ms Caslake y dylid creu gwasanaeth diogelu rhanbarthol, wedi'i staffio
gan weithwyr proffesiynol, i ddarparu cefnogaeth i esgobaethau ac i'r NST. Byddai'n
goruchwylio cynghorwyr diogelu esgobaethol (DSAs), yn comisiynu trefniadau ar gyfer
adolygiadau annibynnol ac asesiadau risg, ac yn arwain rhwydweithiau rhanbarthol ar gyfer
ymgysylltu â goroeswyr.142 Byddai'r cynghorwyr rhanbarthol yn datblygu cysondeb rhwng
esgobaethau, yn gweithio gydag eglwysi cadeiriol, yn datblygu systemau dadansoddi data
Tilby 11 Gorffennaf 2019 3/15-22
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137
ACE026727_003
138
ACE026727_003
139
ACE026732_003
140
ACE027783_001-002
141
ACE026732_004-005
142
ACE027811_010
135

136

18

Eglwys Loegr

mwy soffistigedig, ac yn creu system ar gyfer datrys anghydfodau a chwynion. Roedd hyn yn
cael ei ddatblygu ym mis Ebrill 2020.143 Mae cyllideb o ryw £1.4 miliwn o gyllid ychwanegol
wedi’i chymeradwyo ‘mewn egwyddor’, ond heb ei chwblhau, i fuddsoddi ymhellach
mewn hyfforddi a datblygu staff esgobaethol, plwyfol a chenedlaethol a datblygu’r
model o ddiogelu rhanbarthol.144
18. Mae gwelliannau pellach a gynlluniwyd yn cynnwys:
• System rheoli achosion ar-lein genedlaethol i ddogfennu pob achos diogelu parhaus
a hyrwyddo dull cyson ar draws esgobaethau.145 Bydd proses ddylunio a chaffael
newydd yn digwydd yng nghanol 2020, a disgwylir i'r system gael ei chyflwyno ym
mis Mehefin 2021.146
• Protocol rhannu gwybodaeth i wella cysondeb dull.147
• Gweithredu'r newidiadau a argymhellir gan adroddiad trosolwg terfynol SCIE
(a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2019).148
• Strategaeth dan arweiniad goroeswyr a Siarter Goroeswyr.149
• Ystyried math o gynllun ombwdsmon neu weithdrefn gwynion.150
• Gweithredu adolygiadau cynnydd diogelu – sgyrsiau strwythuredig gyda phob
esgobaeth yn dilyn eu harchwiliad i adolygu cynnydd.151
• Adolygu a diweddaru canllawiau, gan gynnwys y Canllawiau Ymarfer Hyfforddiant
a Datblygu Diogelu.152
• Gweithredu datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer DSAs, a newidiadau mewn
hyfforddiant diogelu.153
• Cynhyrchu e-lawlyfr o'r holl bolisïau diogelu cenedlaethol i'w roi ar brif wefan
Eglwys Loegr.154
• Datblygu safonau cenedlaethol i greu disgwyliadau cyson ar gyfer gwaith diogelu
ym mhob esgobaeth.155
• Cynorthwyo i ddatblygu gradd Meistr mewn Hyrwyddo Sefydliadau Mwy Diogel:
Diogelu ar gyfer Uwch Arweinwyr.156
• Drafftio canllawiau ynghylch delio â honiadau ar ôl marwolaeth yn erbyn
swyddogion eglwysig.
• Gweithio gyda gweddill y Cymun Anglicanaidd i gynhyrchu arweiniad ar reoli cam-drin
plant yn rhywiol ledled y byd Anglicanaidd.157

ACE027811_010
ACE027811_005
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ACE027643_055; ACE026751_006
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Esgobaethau
19. Gwneir mwyafrif y gwaith diogelu yn lleol o fewn esgobaethau. Mae pob esgobaeth –
“uned sefydliadol allweddol yr Eglwys” – yn gyfrifol am gefnogi ymateb diogelu ei phlwyfi
a chyrff Eglwysig lleol eraill.158
20. Erbyn diwedd 2018, roedd pob un o’r 42 Synod Esgobaethol wedi mabwysiadu
polisïau diogelu a chanllawiau ymarfer Tŷ’r Esgobion a gyhoeddwyd yn 2017.159 Roedd
gan swyddogion eglwysig ar draws pob esgobaeth fynediad at bolisïau ac arferion diogelu
o ran plant ac oedolion. Erbyn mis Gorffennaf 2019, roedd gan bob esgobaeth ryw fath
o strategaeth neu gynllun diogelu (fel sy'n ofynnol yn unol â chanllawiau ymarfer perthnasol)
yn ogystal â system ar gyfer ymateb i bryderon a honiadau diogelu a'u cofnodi.160
21. Mae diogelu cyllid ar lefel esgobaethol wedi cynyddu’n sylweddol, gan godi o gyfanswm
o £895,000 yn 2014 i £5.9 miliwn yn 2018.161 Fodd bynnag, mae'r cyllid yn amrywio'n
sylweddol rhwng esgobaethau. Fe'n hysbyswyd gan y DSA cyfredol ar gyfer Esgobaeth
Efrog y dylid cael “cydraddoldeb ar draws esgobaethau” o ran adnoddau, fel bod dioddefwyr
a goroeswyr yn derbyn “yr un profiad waeth ble y byddant yn y wlad”.162 Mae Cyngor yr
Archesgobion wedi derbyn bod angen gwaith i sicrhau bod darpariaeth ddiogelu yn gyson ar
draws yr esgobaethau, ond nid yw eto wedi sefydlu’r modd y gellir sicrhau cysondeb o’r fath.163

Y cynghorydd diogelu esgobaethol
22. Mae pob esgobaeth bellach yn cyflogi neu'n comisiynu cynghorydd diogelu esgobaethol
(DSA), fel sy'n ofynnol o dan Reoliadau Cynghorwyr Diogelu Esgobaethol 2016.164 Dylid rhoi
gwybod i'r DSA am bob pryder diogelu.165
23. Rhaid bod gan bob DSA “gymwysterau a phrofiad priodol”.166 Mae hyn yn cynnwys
cymhwyster proffesiynol perthnasol mewn, er enghraifft, gwaith cymdeithasol neu
gyfiawnder troseddol, a'r hyn sy'n cyfateb i achrediad hyfforddiant Lefel 3 o leiaf mewn
amddiffyn plant neu oedolion.167 O ganlyniad, mae DSAs fel rheol yn dod o gefndiroedd
proffesiynol fel yr heddlu, iechyd, addysg a gwasanaethau cymdeithasol. Rhaid iddynt
gael hyfforddiant diogelu a mynychu digwyddiadau NST i hyrwyddo gweithrediad
canllawiau ymarfer.168
24. Mae rôl DSA yn gofyn am “nifer o sgiliau arbenigol”.169 Yn ogystal â chydlynu’r
ddarpariaeth o hyfforddiant diogelu, gweithio gyda throseddwyr a darparu cefnogaeth i’r
rhai sydd wedi dioddef camdriniaeth, mae DSAs yn gyfrifol am gynghori esgob yr esgobaeth
ar bob mater diogelu, gan gynnwys atgyfeirio pryderon diogelu i asiantaethau statudol ac
asesiadau risg clerigwyr.170
ACE025930_015
Corff cynrychioliadol o glerigwyr a lleygwyr yw Synod yr Esgobaeth, sy'n cwrdd ag uwch ddeiliaid swyddi o leiaf
ddwywaith y flwyddyn. Mae'n cynnwys Tŷ Esgobion, Tŷ Clerigwyr a Thŷ Lleygwyr. Mae'r Synod yn gyfrifol am weithredu
polisïau diogelu a chanllawiau ymarfer cenedlaethol.
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25. Fel y trafodir isod, mae gan 33 esgobaeth gytundeb ffurfiol ag eglwysi cadeiriol.
Mae gan rai hefyd gytundebau ffurfiol â chymunedau crefyddol neu sefydliadau hyfforddiant
diwinyddol i ddarparu trefniadau diogelu ar y cyd. Lle nad yw hyn yn wir, mae disgwyl i'r DSA
“gysylltu'n rheolaidd â'r arweinwyr diogelu a enwir ... a chynnig cyngor ar faterion diogelu, yn ôl
yr angen”.171

Panel Cynghori ar Ddiogelu Esgobaethol
26. Erbyn Mehefin 2018 (y dyddiad olaf y mae ffigurau ar gael ar ei gyfer), roedd 38 o'r
42 esgobaeth wedi sefydlu Panel Cynghori ar Ddiogelu Esgobaethol (DSAP).172
27. Mae'r DSAP yn monitro gofynion esgobaethol sy'n ymwneud â recriwtio mwy diogel,
datgeliadau cofnodion troseddol a hyfforddiant diogelu. Disgwylir iddo “oruchwylio trefniadau
diogelu yn yr esgobaeth”, er nad oes ganddo bwerau gorfodi.173 Dylai pob DSAP gael ei
gadeirio gan berson lleyg annibynnol a dylai fod ag “aelodaeth gytbwys”174 o uwch dîm staff yr
esgobaeth, swyddogion eglwys ac asiantaethau statudol megis yr heddlu a’r gwasanaethau
cymdeithasol.
28. Nododd Dr Eleanor Stobart, anghysondebau rhwng esgobaethau yn ei hadolygiad
annibynnol yn 2018 o fframwaith hyfforddi a datblygu’r Eglwys.175
28.1. Mae cadeiryddion DSAP yn cyflawni eu rôl yn wahanol, heb unrhyw gonsensws
ar draws esgobaethau ynghylch sut i gyflawni'r lefel briodol o graffu.
28.2. Mewn “rhai esgobaethau gall esgob neu uwch aelod y glerigaeth fynd at rywun
y maent yn ei ystyried yn 'ddelfrydol'”; byddai proses fwy tryloyw ar gyfer recriwtio
cadeiryddion yn dangos nad yw’r Eglwys “yn cael ei thynnu tuag at ddefnyddio rhyw fath
o glwb 'hen fechgyn'”.176
28.3. Ychydig neu ddim cynrychiolaeth o gwbl sydd gan rai esgobaethau gan weithwyr
proffesiynol mewn asiantaethau allanol, oherwydd “cyfyngiadau amser a diffyg adnoddau
yn y sector statudol”.177
29. Mae cadeirydd annibynnol newydd yr NSP wedi awgrymu y gellid ymestyn rôl y DSAP.
Efallai y bydd yn ofynnol i esgobion esgobaethol adrodd am eu penderfyniadau diogelu i’r
DSAP, er mwyn cynyddu atebolrwydd esgobion, sydd â “llawer o bŵer… llawer o ddylanwad,
ac nid ydyn nhw mewn gwirionedd yn cael eu dwyn i gyfrif”.178

Esgob yr esgobaeth
30. Ym mhob esgobaeth, mae esgob yr esgobaeth yn ymarfer ymreolaeth sylweddol,
gan gynnwys mewn perthynas â diogelu. Mae ganddo ef neu ganddi hi gyfrifoldeb
cyffredinol am gynnal trefniadau diogelu effeithiol yn yr esgobaeth, er bod y canllawiau'n
nodi y dylid ceisio cyngor gan y DSA ynghylch cyflawni'r swyddogaethau hyn.179
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31. Nid yw pob esgob esgobaethol wedi cydymffurfio â'r canllaw hwn mewn perthynas ag
ymgynghori â gweithwyr proffesiynol diogelu. Yn ei archwiliad diogelu ar gyfer Esgobaeth
Caer ym mis Mai 2016, nododd SCIE fod Dr Peter Forster, Esgob Caer, “yn cymryd y prif
gyfrifoldeb am ddiogelu ac nad yw’n ei ddirprwyo i unrhyw un o’i staff, gan ddewis cadw
rheolaeth gyffredinol”.180 Gwnaeth bob penderfyniad ynghylch y trothwy ar gyfer atgyfeirio
at asiantaethau statudol.181 Nid oedd y DSA yn gallu cymryd camau effeithiol i atal hyn.
32. Yn dilyn archwiliad SCIE yn Esgobaeth Caer, diwygiwyd Rheoliadau Cynghorwyr Diogelu
Esgobaethol ym mis Gorffennaf 2017 i egluro bod y DSA yn gallu cyfeirio materion at yr
heddlu, gyda chytundeb esgob yr esgobaeth neu hebddo.182
33. O ganlyniad i feirniadaeth a wnaed yn adroddiad interim SCIE, mae hyfforddiant diogelu
gorfodol i bob esgob esgobaethol wedi bod ar waith ers 2015.
34. Dangosodd yr ymarfer samplu (gweler Atodiad 3) a ystyriwyd gan yr Ymchwiliad
fod y DSA yn rheoli diogelu o ddydd i ddydd, heb ymyrraeth gan esgobion esgobaethol.
Daeth adroddiad trosolwg terfynol SCIE i'r casgliad, mewn archwiliadau yn dilyn eu
hadroddiad interim:
“na fu unrhyw dystiolaeth o unrhyw wrthdaro ynghylch gwneud penderfyniadau o'r fath
ac mae llawer o Esgobion wedi bod yn glir mai'r tîm diogelu sy'n gyfrifol am waith achos
ac mae eu hannibyniaeth yn hollbwysig.”.183
35. Yn dilyn archwiliadau annibynnol ym mhob un o'r 42 esgobaeth a nifer o eglwysi
cadeiriol rhwng 2016 a 2019, nododd adroddiad trosolwg SCIE:
“Mae esgobion wedi croesawu eu rôl arwain o ran diogelu yn gyffredinol gyda rhai yn
lledaenu negeseuon cyhoeddus cadarnhaol defnyddiol ynghylch ei bwysigrwydd hanfodol
a'i le annatod ym mywyd Cristnogol.”184
Fodd bynnag, roedd yn llai eglur “sut mae hyn yn cael ei dorri i lawr o ran arweinyddiaeth
strategol, weithredol a diwinyddol/ysbrydol” mewn cyd-destun crefyddol. Er bod clerigwyr a'r
esgob yn arwain yn ddiwinyddol yn benodol, roedd “diffyg eglurder ynghylch yr hyn y gellir ei
ddirprwyo a phwy sydd â'r cyfrifoldeb gweithredol yn y pen draw am benderfyniadau achosion”,
gan gynnwys pwy sy'n derbyn atgyfeiriadau ac yn penderfynu ar y camau nesaf.185
36. Dywedodd Mr Colin Perkins (DSA ar gyfer Esgobaeth Chichester) efallai na fydd
y DSA hyd yn oed yn awr yn darparu “gwrth-bwysau digonol i awdurdod esgobol – yn enwedig
mewn sefyllfaoedd lle mae anghytundeb neu wrthdaro”.186 Fel y dywedodd Mr Perkins, roedd
gwrthdaro buddiannau posibl o hyd rhwng “ymdeimlad o gyfrifoldeb bugeiliol esgob tuag at ei
glerigwyr, a’r cyfrifoldeb i sicrhau diogelu ac arfer disgyblu da yn eu hesgobaeth”.187
37. Bu Mr Perkins yn dadlau dros greu rôl newydd – swyddog diogelu esgobaethol (DSO) –
i ymgymryd â thasgau diogelu allweddol megis asesiadau risg, gwaharddiadau ac adroddiadau
i asiantaethau statudol. Byddai esgob yr esgobaeth yn cael ei “hysbysu o ganlyniad
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y gweithredoedd hynny yn hytrach na bod yn rhan o’u cyflawni”.188 Mae Mrs Edina Carmi yn
ymgynghorydd diogelu annibynnol sydd wedi cynnal nifer o adolygiadau o Eglwys Loegr, gan
gynnwys ar gyfer yr Ymchwiliad hwn. Roedd hi o’r farn y byddai DSO neu swyddog tebyg“yn
sicr yn welliant”, er y dylai diogelu fod ar “lefel fwy cenedlaethol” o hyd, megis gwasanaeth
diogelu cenedlaethol.189
38. Cefnogodd yr Archesgob Justin Welby newid pellach yn hyn o beth:
“mae angen mecanwaith methu diogel sy'n dal esgobion yn atebol ... os yw'r esgob
yn methu, mae yna fecanwaith methu diogel sy'n golygu bod [y DSAs] yn mynd at eu
goruchwyliwr rhanbarthol neu'r cyfarwyddwr cenedlaethol a dweud, 'Rwy'n wirioneddol
bryderus am hyn', ac y gall y system genedlaethol neu'r system ranbarthol alw achosion
i mewn”.190
Yn ei farn ef, roedd “manteision sylweddol”191 i DSAs yn rheoli diogelu gweithredol, gan wneud
“yn siŵr bod gan y DSA y gair olaf”.192

Plwyfi
39. Y plwyf yw calon Eglwys Loegr. Mae gan bob un gyngor eglwys blwyfol (CSP) sy'n trefnu
gweinyddiaeth y plwyf o ddydd i ddydd a hwn yw'r prif gorff gwneud penderfyniadau.
Erbyn canol 2019, cadarnhaodd pob esgobaeth fod ganddynt system ar gyfer monitro diogelu
mewn plwyfi. Roedd gan naw deg y cant o blwyfi swyddog diogelu plwyfol (PSO) i gynghori
ar faterion diogelu yn y plwyf, er y dylai fod gan bob plwyf un yn unol â chanllawiau'r Eglwys.

Clerigwyr y plwyf
40. Rôl clerigwyr y plwyf yw “darparu arweinyddiaeth ynghylch diogelu, ac annog pawb i hyrwyddo
eglwys fwy diogel”.193 Mae llawer ohonynt yn rhan-amser neu'n ddi-gyflog (h.y. di-dâl).194
Maent yn aml yn gyfrifol am blwyfi lluosog ar draws ardal ddaearyddol eang. Felly mae angen
cefnogaeth yr Eglwys ar offeiriaid plwyfol, ar lefel esgobaethol a chenedlaethol, i gynorthwyo
gyda diogelu, gan gynnwys hyfforddiant, arweiniad a goruchwyliaeth fugeiliol o wirfoddolwyr.
Yn aml mae ganddyn nhw gyfrifoldebau sylweddol mewn plwyfi llai a llai mynych, ac efallai
y bydd angen iddyn nhw roi cefnogaeth sylweddol i'r PSO.

Swyddog diogelu'r plwyf (PSO)
41. Mae'r PSO yn gweithredu fel “y cyswllt allweddol rhwng yr esgobaeth a'r plwyf mewn
perthynas â materion diogelu”.195 Dylai ef neu hi sicrhau bod canllawiau diogelu esgobaethol
yn cael eu gweithredu'n llawn yn y plwyf. O ddydd i ddydd, y PSO ddylai fod y person yn
y plwyf y bydd y mwyafrif o bobl yn troi ato pan fydd pryder diogelu yn codi, gan gynnwys
derbyn honiadau a phryderon am blant neu oedolion. Disgwylir iddo ef neu hi adrodd
am bob pryder wrth y DSA, yn ogystal â sicrhau bod atgyfeiriadau angenrheidiol yn cael
eu gwneud.

ANG000645_005-006
Carmi 8 9 Gorffennaf 2019 144/21-145/14
190
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191
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193
ACE025247_019
194
Gellir galw clerigwyr yn ficer, rheithor, person neu offeiriad mewn gofal. Efallai y’u gelwir hefyd yn ‘periglor’.
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42. Mae Llawlyfr Diogelu'r Plwyf (a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2018 ac a ddiwygiwyd
ym mis Tachwedd 2019) yn cael ei ddosbarthu i blwyfi trwy dimau diogelu esgobaethol.196
Mae'n nodi cyfrifoldebau diogelu allweddol ar gyfer plwyfi a'i fwriad yw “cefnogi gwaith
diogelu plwyfi o ddydd i ddydd”.197 Fe'i lluniwyd i'w ddefnyddio gan offeiriad y plwyf a'r PSO,
a fydd yn aml yn berson lleyg yn gweithredu'n wirfoddol ar sail ran-amser. Bydd angen
cefnogaeth sylweddol yr esgobaeth ar y plwyf yn y mwyafrif o sefyllfaoedd diogelu.

Eglwysi cadeiriol
43. Cyrff ymreolaethol i raddau helaeth yw eglwysi cadeiriol ac fe'u rheolir o ddydd i ddydd
gan y deon a'r capidwl.198

Diogelu mewn eglwysi cadeiriol
44. Bellach, mae disgwyl i bob eglwys gadeiriol gael swyddog diogelu, a ddylai weithio
gyda’r deon a’r capidwl i weithredu polisi a chanllawiau Tŷ’r Esgobion.199
45. Dywedodd y Deon Stephen Lake (Prif Ddeon ar Ddiogelu) wrthym fod pedair o'r
42 eglwys gadeiriol yn cyflogi gweithiwr proffesiynol diogelu pwrpasol. Mae gan 29 arall
gytundeb lefel gwasanaeth neu femorandwm cyd-ddealltwriaeth â'u timau esgobaethol
i ddarparu gwasanaethau diogelu.200
46. Cychwynnwyd rhaglen o archwiliadau diogelu annibynnol gan SCIE yn 2018 ac
mae disgwyl iddi gael ei chwblhau yn 2021. Mae SCIE wedi gwneud rhai canfyddiadau
cadarnhaol – er yn gynnar – gan nodi er enghraifft bod “systemau a gweithdrefnau cryf ar
gyfer cadw pobl yn ddiogel sydd wedi eu monitro’n dda” yn Eglwys Gadeiriol Caergaint.201

Corau
47. Ystyriaeth ychwanegol ar gyfer eglwysi cadeiriol yw bod gan bob un ohonynt gorau, a all
gynnwys oedolion a phlant. Gellir tynnu plant o ysgol gôr neu ysgolion lleol.202 Mae eglwysi
cadeiriol ag ysgolion côr yn ysgrifennu eu polisïau diogelu eu hunain. Yn ogystal, mae gan
ysgolion ofyniad statudol i ysgrifennu eu polisïau eu hunain yn unol â chanllawiau'r Adran
Addysg. Fel yr eglurwyd gan Dean Lake, dylai eglwysi cadeiriol ac ysgolion gysylltu â'i gilydd
wrth baratoi a gweithredu polisïau, er mwyn osgoi anghysondebau.203
48. Mae gan bob eglwys gadeiriol bolisi diogelu sy'n cynnwys gofal a lles y cantorion yn
ystod cyfnodau pan fyddant ar safle'r eglwys gadeiriol neu'n ymwneud â bywyd yr eglwys
gadeiriol. Dylai polisi o'r fath egluro pan ddaw cantorion yn gyfrifoldeb yr eglwys gadeiriol.204
49. Rhaid i gantorion sy'n oedolion mewn eglwysi cadeiriol gwblhau lefelau sylfaenol
o hyfforddiant diogelu os ydyn nhw am ganu gyda phlant.205 Rhaid i gantor sy'n oedolyn
ac sy'n canu gyda phlant gael gwiriad cofnod troseddol (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
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ACE026718_005
198
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199
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neu DBS) ar lefel sylfaenol, 206 tra bydd yn rhaid ceisio gwiriad DBS uwch mwy manwl ar
gyfer y rhai sydd â chyfrifoldeb am addysgu, hyfforddi neu oruchwylio plant neu oedolion
sy'n agored i niwed.207
50. Efallai y bydd archwiliad SCIE o eglwysi cadeiriol (y bwriedir ei gwblhau erbyn mis Mawrth
2021) yn nodi materion pellach mewn perthynas ag arfer diogelu mewn eglwysi cadeiriol.208

B.1.3: Polisïau diogelu
Polisïau diogelu cenedlaethol
51. Er y gallai fod gan bob esgobaeth ei system ei hun i reoli pryderon diogelu, mae gan
Eglwys Loegr ddeddfwriaeth a rheoliadau sy'n ymwneud â diogelu, a pholisi a chanllawiau
cenedlaethol (a baratowyd gan yr NST a'r NSSG) i sicrhau lefel priodol o gysondeb.209
52. Mae polisïau diogelu, canllawiau ymarfer a fframwaith hyfforddi’r Eglwys wedi cael
“adolygiad llawn” ers 2015.210
52.1. Mae dyletswydd statudol newydd yn ei gwneud yn ofynnol i esgobion, clerigwyr
awdurdodedig a deiliaid swyddi eglwysig eraill dalu “sylw dyledus” i ganllaw diogelu
Tŷ’r Esgobion.211 Mae'n bosib y bydd canlyniadau disgyblu i'r rhai sy'n nad ydynt yn
gwneud hynny.212
52.2. Mae datganiad polisi’r Eglwys – Hyrwyddo Eglwys Ddiogelach (a gymeradwywyd
gan Dŷ’r Esgobion ym mis Rhagfyr 2016 ac a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2017213) –
yn dod â phob corff yr Eglwys ynghyd dan gysgod polisi ac arweiniad cenedlaethol.
Mae'n cadarnhau “dull eglwys gyfan ar gyfer diogelu” i sicrhau “bod gan bawb yn yr Eglwys,
waeth beth yw eu rôl, ran i'w chwarae”.214
52.3. Mae Rolau a Chyfrifoldebau Allweddol Deiliaid Swyddi a Chyrff Eglwysig (2017)
yn diweddaru ac yn ehangu canllawiau blaenorol. Er enghraifft, mae'n ei gwneud yn
ofynnol i eglwysi cadeiriol benodi swyddog diogelu i weithio gyda'r deon a'r cabidwl
i weithredu polisi cenedlaethol.215
52.4. Mae Ymateb i, Asesu a Rheoli Pryderon neu Honiadau Diogelu yn erbyn Swyddogion
yr Eglwys (2017)216 yn ei gwneud yn glir y dylai'r DSA dderbyn yr holl bryderon neu
honiadau a'u cyfeirio at yr asiantaethau statudol priodol o fewn 24 awr.

206
Mae pedair lefel o wiriadau yn system gyfredol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS); mae dau ohonynt (sef
tystysgrifau uwch a thystysgrifau uwch gyda gwiriadau rhestrau gwaharddedig) yn berthnasol i'r rheini sy'n gweithio gyda
phlant neu oedolion sy'n agored i niwed (DBS000024_005). Ni all sefydliad ofyn am gynnal gwiriadau uwch oni bai bod
naill ai'r rôl neu'r gweithgareddau a fydd yn cael eu cynnal wedi'u nodi yn y ddeddfwriaeth ac felly'n cael eu hystyried
yn ’weithgareddau rheoledig’. Dim ond lle byddant yn ymgymryd â gweithgaredd rheoledig y gall cyflogwr neu drefnydd
gweithgaredd gwirfoddol ofyn am wiriad DBS (DBS000024_007-010).
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53. Mae newidiadau pellach ar y gweill hefyd. Fel y nodwyd uchod, ym mis Chwefror
2020, cymeradwyodd yr NSSG gyflwyno set o safonau diogelu y cytunwyd arnynt yn
genedlaethol.217 Mae Cyngor yr Archesgobion yn rhagweld y bydd y safonau cenedlaethol
yn cynrychioli “cam pwysig wrth drawsnewid arfer diogelu’r Eglwys”.218
54. Dywedodd Ms Caslake y bydd y safonau'n rhan o fframwaith sicrhau ansawdd,
gan nodi pa faterion y mae'n rhaid i'r Eglwys eu hystyried, y disgwyliadau ym mhob maes
a'r wybodaeth y bydd ei hangen i benderfynu sut mae'r safonau'n cael eu cyflawni.219
55. Mae'r Eglwys wedi dosbarthu cynllun dwy flynedd i ddiweddaru, rhesymoli a chyfuno
polisïau allweddol, 220 gan gynnwys cael adborth gan y rhai sy'n defnyddio'r arweiniad a'r
goroeswyr i nodi meysydd pryder, a darparu enghreifftiau o arfer da.
56. Mae nifer o bryderon yn dal i fodoli ynghylch polisïau cyfredol yr Eglwys.
56.1. Fel y nodwyd yn adroddiad trosolwg SCIE, mae’r Eglwys yn defnyddio termau
megis ‘canllaw ymarfer’ i gwmpasu amrywiaeth o bolisïau, gweithdrefnau a chanllawiau
cenedlaethol.221
56.2. Yn ei Adroddiad Ymchwiliad Chichester/Peter Ball, argymhellodd yr Ymchwiliad
y dylid diwygio Canon C30 i’w gwneud yn ofynnol i glerigwyr gydymffurfio â chanllawiau
diogelu Tŷ’r Esgobion, gan nad oes digon o eglurder yn y term “sylw dyledus”.222
56.3. Roedd Mrs Carmi o'r farn y byddai'r canllawiau Ymateb i, Asesu a Rheoli Pryderon
neu Honiadau yn erbyn Swyddogion yr Eglwys yn elwa o nifer o welliannau.223 Roedd
y rhain yn cynnwys:
• pwysleisio'r angen i gynnig cyfle i ddioddefwyr siarad yn uniongyrchol ac ar eu
pennau eu hunain â swyddogion diogelu, a'r angen i ymchwilio i hanes unrhyw
honiadau neu droseddu;
• darparu arweiniad ynghylch amserlenni priodol;
• cynghori y dylid osgoi gwrthdaro buddiannau; a
• pharatoi templedi ar gyfer asesiadau risg i sicrhau:
– ffocws digonol ar asesu cyn sefydlu cynllun rheoli;
– cynghori ar yr hyn sydd yn risg isel a'r hyn nad yw'n risg isel; a
– darparu arweiniad pellach ynghylch gweithredu a rheoli cytundebau diogelu.
Ers y trydydd gwrandawiad cyhoeddus, mae'r Eglwys wedi cyflwyno templed asesu risg
newydd a thempled cytundeb diogelu newydd, ynghyd â hyfforddiant gorfodol i'r rhai sy'n
cynnal asesiadau o'r fath.224
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Polisïau esgobaethol
57. Mae pob esgobaeth yn gyfrifol am weithredu polisïau a chanllawiau cenedlaethol Tŷ’r
Esgobion yn lleol. Roedd rhai esgobaethau yn ystyried ysgrifennu polisïau lleol yn “ddyblygiad
ymdrech” sy'n debygol o ddarparu “dim gwerth ychwanegol neu werth ychwanegol cyfyngedig”.
Roedd eraill yn cefnogi cyflwyno polisïau lleol, a oedd yn haws eu deall na'r nifer fawr
o ddogfennau cenedlaethol yn eu barn hwy.225
58. Nododd SCIE broblemau mewn perthynas â pholisïau diogelu esgobaethol:
• Roedd esgobaethau'n amrywio yn eu dulliau o ymdrin â gweithdrefnau cwyno.
Nid oedd gweithdrefnau ar waith ym mhob esgobaeth. Dywedodd yr Eglwys wrthym,
fel yn 2018, fod 40 esgobaeth a oedd naill ai â pholisi cwynion neu chwythu'r chwiban,
neu'r ddau.226 Lle roeddent yn bodoli, roeddent yn aml yn “fyr iawn ac yn anghyflawn…
gan ymdrin ag agweddau penodol ar waith diogelu'n unig”.227 Nid oedd y mwyafrif
o weithdrefnau yn darparu disgwyliadau clir o'r broses (gan gynnwys amserlenni
ac ymatebion disgwyliedig) ac nid oeddent yn hygyrch iawn.
• Roedd y defnydd o weithdrefnau chwythu'r chwiban mewn esgobaethau “yr un mor
amrywiol”.228 Roedd rhai yn berthnasol i grwpiau penodol o staff yn unig, megis
gweithwyr mewn eglwysi cadeiriol, ac efallai na fyddent yn berthnasol i wirfoddolwyr.
Nid oedd gan lawer o esgobaethau weithdrefn chwythu'r chwiban o gwbl.
Mae hyn yn cefnogi'r achos ymhellach dros gyfuno polisïau, gweithdrefnau ac arweiniad
yr Eglwys.

B.1.4: Diogelu wrth recriwtio a hyfforddi
59. Rhaid i Eglwys Loegr recriwtio’r “clerigwyr cywir” a swyddogion eglwysig eraill, a’u
“hyfforddi’n dda”.229 Sylwodd yr Archesgob Justin Welby “y dylem weld a yw pobl… yn deall
diogelu”.230

Diogelu wrth recriwtio
60. Er bod gan yr Eglwys ganllawiau Recriwtio Mwy Diogel cenedlaethol, mae pob
esgobaeth yn gyfrifol am sicrhau bod ganddi weithdrefnau recriwtio addas.231 Adroddodd
pob esgobaeth yn 2018 ei bod yn cydymffurfio â'r arweiniad hwn.232 Trwy gydol y broses
ddethol, asesir gwahanol rinweddau a sgiliau, ond mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar
y graddau yr ystyrir diogelu yn ystod y broses ddethol a hyfforddi. Cyfaddefodd yr Esgob
Mark Tanner, aelod o Gyngor y Weinyddiaeth (sy’n gyfrifol am y gweithdrefnau dethol ar
gyfer ordeinio) a chadeirydd Grŵp Goruchwylio Dethol yr Eglwys, fod yr Eglwys yn dal
i “ddal i fyny” o ran dethol a hyfforddi yn hyn o beth.233
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Clerigwyr
61. Noddir ymgeisydd i'w ordeinio gan esgob penodol (yr esgob sy'n noddi), a goruchwylir
y broses gan gyfarwyddwr ordinandiaid yr esgobaeth, sy'n gweithio gydag ymgeiswyr i'w
paratoi ar gyfer asesiad.234
Ceisiadau i'r esgob sy'n noddi

Hyd at 2 flynedd o ddirnadaeth a datblygiad galwedigaethol
lle mae galwed a gallu'r unigolyn yn cael eu harchwilio

Asesiad gan y cyfarwyddwr ordinandiaid esgobaethol

Panel Cynghori'r Esgobion

Hyfforddiant gweinidogol mewn sefydliad addysg ddiwinyddol
(IME1)

Ordeiniad fel diacon

Hyfforddiant gweinidogol yn ystod curadiaeth (IME2)

Ordeiniad

Proses ordeinio

62. Yn ogystal â chyflwyno pedwar geirda a CV llawn, mae polisi recriwtio’r Eglwys yn
ei gwneud yn ofynnol i ymgeisydd gael gwiriad DBS uwch.235 Rhaid iddo ef neu hi hefyd
gyflwyno ffurflen datganiad cyfrinachol ynghylch a yw llys wedi gwneud canfyddiad “eich
bod wedi achosi niwed sylweddol i blentyn a/neu oedolyn sy'n agored i niwed, neu… bod unrhyw
blentyn a/neu oedolyn sy'n agored i niwed mewn perygl o niwed sylweddol gennych chi”.236 Ni all
ymgeisydd fynd ymhellach mewn unrhyw broses ddirnadaeth heb fodloni'r gofynion hyn yn
foddhaol.237
63. Yna, caiff ymgeiswyr eu mesur yn erbyn saith maen prawf dethol neu ffurfio,
y cytunwyd arnynt yn 2014. Fodd bynnag, nid oes maen prawf yn ymwneud yn benodol
â diogelu ac addasrwydd ar gyfer gweithio gyda phlant.238 Cynigiwyd set ddiwygiedig o feini

ACE027524_003-004
Mae datgeliad uwch yn dangos yr holl euogfarnau, rhybuddion, ceryddon a rhybuddion terfynol sydd wedi darfod a heb
eu darfod, ynghyd ag unrhyw wybodaeth a gedwir gan heddlu lleol yr ystyrir ei bod yn berthnasol i'r rôl.
236
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Y meini prawf presennol yw: Traddodiad Cristnogol, Ffydd a Bywyd; Efengylu Cenhadol a Disgyblaeth; Ysbrydolrwydd
ac Addoliad; Personoliaeth a Chymeriad; Perthnasoedd; Arweinyddiaeth, Cydweithio a Chymuned; a Galwedigaeth
a Gweinidogaeth yn Eglwys Loegr (ACE025773_026).
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prawf gan gynnwys un maen prawf diogelu penodol yn 2018 ond cafodd ei wrthod gan Dŷ’r
Esgobion239 gan ei fod yn cael ei ystyried yn rhy syml, gan awgrymu bod diogelu yn “weithred
untro” yn hytrach na “gweithred bresennol, barhaus”.240
64. Mae cyfarwyddwyr ordinandiaid esgobaethol hefyd yn defnyddio teclyn ‘cwestiynu
goleuadau traffig’ i nodi materion y mae angen eu harchwilio ymhellach gydag ymgeisydd
sy’n cynnwys diogelu.241 Cyfeirir pryderon at y DSA ac at wasanaethau statudol os
bydd angen.242
GOLAU GWYRDD

GOLAU AMBR

GOLAU COCH

Iawn.

Mwy o waith: gofynnwch i'r
ymgeisydd i fyfyrio, trafodwch
gyda'r periglor, gwnewch
ychydig o ddarllen, ayyb. Os na
fydd unrhyw newid, trafodaeth
gyda'r swyddog diogelu,
atgyfeiriad posibl i help allanol
i archwilio unrhyw anawsterau
personol gyda'ch pŵer eich hun.

Swyddog diogelu; asesiad risg;
atgyfeirio i seicotherapi. O bosib
peidiwch â symud ymlaen
ymhellach.

Offeryn cwestiynu ‘goleuadau traffig’
Ffynhonnell: ACE026777_001

65. Mae Eglwys Loegr yn adolygu ei phrosesau recriwtio i wella diogelu trwy ei Hadolygiad
Clerigwyr y Dyfodol, sy'n ystyried:
• disodli'r meini prawf â fframwaith dethol sy'n canolbwyntio ar y rhinweddau
a ddisgwylir gan ymgeiswyr, gan gynnwys y gallu i ddelio â cham-drin pŵer,
dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o amddiffyn plant a diogelu oedolion, a'r gallu
i ddilyn arweiniad a chymryd cyngor gan arbenigwyr diogelu;243 a
• defnyddio asesiad seicolegol gorfodol i ddarparu arfarniad cychwynnol o addasrwydd
ymgeisydd i ymarfer, 244 er na all hwn fod yn “ateb perffaith”.245
66. Cynhyrchwyd fframwaith dirnadaeth a rennir, gan gynnwys set o rinweddau wedi'i
diweddaru, ym mis Mawrth 2020.246
67. Yn y cam Panel Cynghori Esgobion (sy’n cynnwys cyfweliadau, cyflwyniadau ac
ymarferion i asesu ymgeiswyr), rhaid i ymgeisydd hefyd ddatgan ei fod wedi “darllen,
deall ac ymrwymo i bolisi Eglwys Loegr ar Hyrwyddo Eglwys Ddiogelach”.247 Yna, mae'r panel yn
gwneud argymhelliad, ond yr esgob sy'n noddi sy'n penderfynu a ddylai ymgeisydd symud
ymlaen i hyfforddiant eglwysig.248 Mae hwn yn benderfyniad lle mae potensial am ddiffyg
tryloywder a chysondeb. Ers y trydydd gwrandawiad cyhoeddus, mae Eglwys Loegr wedi
ysgrifennu at bob esgob i egluro eu cyfrifoldeb am ordeinio ymgeiswyr ac wedi rhoi mesurau
ar waith i sicrhau tryloywder a chysondeb yn y maes hwn.249
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68. Erbyn diwedd cam cyntaf yr hyfforddiant eglwysig (Addysg Weinidogol Gychwynnol
Cam 1 – IME1 – sy'n cymryd tair blynedd yn llawn amser neu'n hirach yn rhan-amser
mewn sefydliad addysg ddiwinyddol (TEI)), dylai ymgeisydd adael “yn gwybod sut i adnabod
arwyddion o gam-drin, gwybod sut i ymateb yn briodol, gwybod sut i gadw cofnodion, gwybod
sut i atgyfeirio”.250 Nid yw diogelu yn rhan o'r cwricwlwm academaidd cyfredol ar gyfer
IME1.251 Ar hyn o bryd, mae hyfforddiant diogelu wedi'i gyfyngu i hyfforddiant diogelu
ymwybyddiaeth sylfaenol ar-lein (C0) cyn cychwyn ar IME1 ac yna hyfforddiant diogelu
sylfaenol (C1) cyn cychwyn ar unrhyw leoliad mewn plwyf.252 Fodd bynnag, yn y dyfodol,
bydd yr Eglwys yn mynnu bod C0 a C1 yn cael eu cwblhau cyn dechrau IME1.253
69. Ar ôl cwblhau hyfforddiant eglwysig yn llwyddiannus, mae Argymhelliad y Pennaeth
i Ordeinio yn cael ei gyhoeddi gan bennaeth y TEI. Mae hyn yn nodi a yw ymgeisydd yn
barod i gael ei ordeinio ac a oes ganddo'r rhinweddau a'r sgiliau personol cywir.254 Heblaw
am nodi'r hyfforddiant diogelu a dderbyniwyd, mae'n annhebygol y bydd yr argymhelliad yn
gwneud sylwadau penodol ar ddiogelu. Roedd Sefydliad Diwinyddol Caergrawnt o'r farn ei
bod yn aneglur sut y byddai unrhyw beth y tu hwnt i wybodaeth ddamcaniaethol o ddiogelu
yn cael ei asesu gan mai prin fydd y cyfleoedd, os o gwbl, yn ystod IME1 i ordeinwyr ymateb
i faterion o'r fath yng nghyd-destun hyfforddiant diwinyddol cyfredol.255
70. Mae Eglwys Loegr bellach yn gweithio i ddatblygu ei hasesiad ar ddiwedd IME1 fel
y byddai’n fwy unol â dull ‘addasrwydd i ymarfer’ a gymerir mewn proffesiynau eraill.256
Mae proffesiynau eraill lle mae moeseg ac amddiffyn plant yn ganolbwynt yn cynnwys asesiad
ymarferol o allu rhywun i ddelio â materion diogelu yn ymarferol yn ystod eu hyfforddiant.
71. Bydd yr esgob ordeinio yn penderfynu a ddylid ordeinio'r ymgeisydd yn ddiacon,
sy'n ofynnol cyn y gallant ddod yn gurad. Cyn dechrau curadiaeth, rhaid i ymgeisydd
ymgymryd â hyfforddiant diogelu arweinyddiaeth (C2). Fel curad, bydd ef neu hi'n cwblhau
hyfforddiant diogelu ar gyfer clerigwyr a gweinidogion lleyg (C3) ac ail gam Addysg
Weinidogol Gychwynnol (IME2).257
72. Ar ddiwedd eu curadiaeth, bydd ymgeisydd yn cael ei ordeinio ar yr amod ei fod wedi
cwblhau'r Asesiad ar Ddiwedd Curadiaeth yn foddhaol yn erbyn y meini prawf ffurfio.258
O dan elfen ‘Perthynas’ yr asesiad hwn, rhaid i ymgeisydd ddangos ei fod yn “deall polisïau
ac arfer gorau diogelu a sut i'w cymhwyso mewn amrywiaeth o gyd-destunau”.259
73. Ar ôl ordeinio, pan fydd clerigwyr yn symud o un esgobaeth i un arall, dylai unrhyw
risgiau diogelu hysbys neu honiadau blaenorol gael eu nodi gan un esgobaeth i un arall, fel
y gall yr esgobaeth newydd reoli unrhyw risg. Cyflawnwyd hyn yn flaenorol trwy anfon
llythyr ‘diogel i’w dderbyn’, gan adlewyrchu barn yr esgob anfon. Yn 2012, disodlwyd hyn
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gan 'lythyr statws cyfredol clerigwyr', sef dogfen ffurfiol a safonol, a gwblhawyd yn dilyn
adolygiad gan esgob anfon o 'ffeil las' unigolyn (ffeil bersonél) o unrhyw bryderon am yr
unigolyn neu ei waith y dylai'r esgob sy'n derbyn fod yn ymwybodol ohonynt.260
74. Mae rhestr o enwau (y rhestr rybuddio) yn cael ei chadw gan bob archesgobaeth
o glerigwyr sydd naill ai wedi bod yn destun disgyblaeth clerigwyr, wedi ymddwyn yn groes
i ddysgeidiaeth yr Eglwys neu “yr oedd rhywfaint o bryder yn eu cylch”.261 Dywedodd yr Esgob
Hancock wrthym fod y rhestr rybuddio yn cael ei rhoi i bob esgob esgobaethol ac y gallai
gael ei rhannu gydag esgobion swffragan neu esgobion ardal os yw'n briodol.262

Dethol esgobion
75. Mae potensial ymgeisydd i gyflawni ei gyfrifoldebau diogelu yn cael ei ystyried yn rhan
o'r broses ar gyfer dethol esgob. Mae wedi'i gynnwys mewn cyfweliadau ers 2013. Ers mis
Ionawr 2016, rhaid i ymgeisydd ddarparu datganiad ysgrifenedig i gefnogi ei gais, i egluro'r
camau y byddai ef neu hi'n eu cymryd fel esgob esgobaethol i sicrhau bod plant ac oedolion
sy'n agored i niwed yn cael eu hamddiffyn, bod goroeswyr yn derbyn gofal bugeiliol priodol
a bod diwylliant yn cael ei greu “lle bydd pawb yn ffynnu ac sy'n gyson â pholisïau diogelu
Eglwys Loegr”.263
76. Ar ôl cael ei ddethol, rhaid i esgob gael ei gysegru gan Archesgob Caergaint. Mae’r
Archesgob Welby wedi dweud na fyddai’n cysegru unrhyw esgob oni bai ei fod wedi
cwblhau hyfforddiant diogelu ar y lefel briodol.264 Cyn belled ag y mae diogelu yn
y cwestiwn, “mae'r cyfrifoldeb yn y pen draw gyda'r esgob esgobaethol”.265

Gweinidogion lleyg a gwirfoddolwyr
77. Mae gweinidogion lleyg – darllenwyr a gweithwyr lleyg trwyddedig – yn cael eu
recriwtio o fewn esgobaethau gan Fwrdd Darllenwyr Esgobaethol, yn unol â chanllaw Dethol
Darllenwyr yn Eglwys Loegr 2014. Mae canllawiau Recriwtio Mwy Diogel yr Eglwys hefyd yn
berthnasol i'r penodiadau hyn ac mae angen:
• derbyn tystlythyrau, y mae'n rhaid iddynt sylwi'n benodol ar “addasrwydd unigolyn
i weithio gyda phobl sy'n agored i niwed”;
• i ymgeiswyr gyflwyno datganiad cyfrinachol;
• cyfweliadau, gan gynnwys am werthoedd ac agwedd yr ymgeisydd tuag at weithio
gyda phlant neu oedolion sy'n agored i niwed; a
• gwiriad DBS os yw'r Eglwys yn bwriadu argymell yr ymgeisydd. Bydd angen gwiriad
DBS uwch gyda gwybodaeth wahardd ar weinidogion lleyg sy'n gweithio gyda
phlant oni bai eu bod yn cael eu goruchwylio neu nad ydynt yn cyflawni'r meini
prawf amlder.266
Mae'n ofynnol iddynt gwblhau hyfforddiant diogelu C3, sy'n eu gosod ar yr un lefel
â chlerigwyr ordeiniedig.267
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78. Rhaid dilyn y canllawiau Recriwtio Mwy Diogel hefyd ar gyfer penodi gwirfoddolwyr a allai fod
â chysylltiad â phlant, gan gynnwys wardeniaid eglwysi ac aelodau cyngor yr eglwys blwyfol.268
78.1. Rhaid i wirfoddolwyr ddarparu ffurflen datganiad cyfrinachol a dau dystlythyr,
a ddylai gynnwys sylwadau ar brofiad yr ymgeisydd o weithio gyda phlant ac unrhyw
dystiolaeth na fyddent yn addas i weithio gyda phlant.269
78.2. Rhaid i wirfoddolwyr hefyd gael gwiriadau DBS cyn dechrau gweithio ac yna bob
pum mlynedd.270
78.3. Bydd unigolyn yn cael ei ddiarddel o swydd warden yr eglwys neu fel aelod
o gyngor yr eglwys blwyfol os caiff ei ddyfarnu'n euog o droseddau penodol neu ei fod
wedi'i gynnwys ar restr wahardd y DBS.271 Gall esgob esgobaethol ildio gwaharddiad am
euogfarn ond rhaid iddo ymgynghori â'r DSA cyn gwneud hynny.272
79. Mae lefel y gwiriad DBS y mae unigolyn ei angen yn dibynnu ar a yw’r gwaith y bydd yn
ei wneud yn cael ei ddiffinio’n gyfreithiol fel ‘gweithgaredd rheoledig’ gyda phlant. Nid yw'r
diffiniad o weithgaredd rheoledig bob amser yn amlwg berthnasol i'r ffordd y mae eglwys yn
gweithredu. Yn gyffredinol, mae gweithgaredd rheoledig yn cynnwys:
• unrhyw fath o addysgu, hyfforddi, cyfarwyddo a gofalu am blant os na fydd y gweithgaredd
hwnnw'n cael ei oruchwylio, neu ddarparu arweiniad ar les corfforol, addysgol neu
emosiynol, eto os nad yw dan oruchwyliaeth; os yw'n cael ei oruchwylio gan rywun sydd
â gwiriad DBS, yna nid oes angen i wirfoddolwyr eraill gael gwiriadau o'r fath; a  
• gweithio mewn nifer gyfyngedig o sefydliadau – gan gynnwys ysgolion, ond nid gwaith
a wneir gan wirfoddolwyr dan oruchwyliaeth yn y lleoliadau hynny – y mae'n rhaid ei
wneud yn aml neu ar fwy na thridiau mewn unrhyw gyfnod o 30 diwrnod.
(Nid oes diffiniad statudol o'r hyn a ystyrir yn oruchwyliaeth.)
80. Esboniodd Susan Young, Cyfarwyddwr y Gyfarwyddiaeth Amddiffyn Gyhoeddus yn
y Swyddfa Gartref (sydd â chyfrifoldeb polisi rhannol dros fetio a gwahardd) mai'r bwriad oedd
ei “dynnu yn ôl i lefelau synnwyr cyffredin”. Dywed y bydd gweithgaredd rheoledig yn cynnwys
gweithgareddau sy'n golygu “y lefelau uchaf o risg”. Mae'r Swyddfa Gartref yn nodi nad yw
gweithgaredd rheoledig yn cynnwys cyswllt anaml neu gyfyngedig â grwpiau sy'n agored i niwed.273
81. O ganlyniad, er enghraifft, mae'n bosib na fydd y gwirfoddolwyr canlynol yn destun
gwiriad DBS:
• oedolion mewn côr gyda phlant os ydynt yn cael eu goruchwylio gan oedolyn
â gwiriad DBS;
• unigolion sy'n gweithio gyda phlant mewn eglwysi cadeiriol megis organyddion
a chôr-feistri os cânt eu goruchwylio; a
• y rhai sy'n perfformio bedyddiadau os cânt eu goruchwylio.
Mae'r Ymchwiliad yn ymwybodol o enghreifftiau o unigolion o'r fath yn cael eu dyfarnu'n euog
o droseddau rhywiol ar blant, gan gynnwys Mark Mytton, Michael Walsh a Duncan Hanner.274
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82. Wrth benderfynu a ddylid sicrhau gwiriad DBS uwch, mae canllawiau Eglwys Loegr
dyddiedig 2017 yn argymell bod y DSA yn ystyried y cwestiwn a ganlyn:
“A yw'r rôl yn golygu bod yr unigolyn perthnasol naill ai dan oruchwyliaeth/heb
oruchwyliaeth yn aml/anaml, yn hyfforddi, yn cyfarwyddo, yn gofalu am neu'n goruchwylio
plant neu'n darparu cyngor/arweiniad ar les corfforol, emosiynol neu addysgol i blant?”275

Hyfforddiant diogelu parhaus
83. Cyflwynwyd y Fframwaith Hyfforddi a Datblygu Diogelu gan Dŷ’r Esgobion ym mis
Ionawr 2016.276 Mae aelodau'r glerigaeth a deiliaid swyddi nad ydynt yn glerigwyr yn
mynychu hyfforddiant diogelu rheolaidd bob tair blynedd.277

Tabl 3: Modiwlau hyfforddi diogelu Eglwys Loegr
Modiwl

Pwy sy'n mynychu

Deilliannau dysgu

C0
(Ymwybyddiaeth
sylfaenol)

Datblygu
Argymhellir* ar gyfer unrhyw
ymwybyddiaeth
un y mae angen lefel sylfaenol
o ymwybyddiaeth o ddiogelu arno. sylfaenol o ddiogelu
yng nghyd-destun
Gall gynnwys ond heb fod
yr Eglwys a gofal
yn gyfyngedig i glochyddion,
bugeiliol Cristnogol.
gweision, croesawyr, gofalwyr,
cynorthwywyr lluniaeth, staff
siop, ystlyswyr, aelodau cyngor
eglwys blwyfol, wardeiniaid
eglwys, canwyr cloch, aelodau
côr/aelodau grŵp cerdd,
gweithwyr Byrddau Addysg
a Chyllid yr Esgobaeth.

Pa mor aml
Caiff ei adnewyddu
bob tair blynedd gan
fodiwl C0 diwygiedig.

Mae'r cwrs hwn yn hanfodol
cyn mynychu unrhyw fodiwl
hyfforddiant craidd arall.
C1
(Sylfaen)

Yn ofynnol ar gyfer unrhyw un
sydd â chyfrifoldebau diogelu
neu gyswllt â phlant, pobl ifanc
a/neu oedolion a allai fod
yn agored i niwed.
Gan gynnwys ond heb fod
yn gyfyngedig i: swyddogion
diogelu, arweinydd diogelu
ar gyngor eglwys blwyfol,
wardeiniaid eglwys, darllenwyr
dan hyfforddiant, ordinandiaid
cyn lleoli, cyfarwyddwyr
ysbrydol, ymwelwyr bugeiliol,
ymwelwyr esgobion,
cynorthwywyr mewn
gweithgareddau, gweision, staff
gweinyddol yr eglwys, aelodau
o gymunedau crefyddol sy'n
weinidogion gweithredol ac yn
gweithio gyda grwpiau bregus.

Gosod diogelu yng
nghyd-destun yr
Eglwys ac arfogi
cyfranogwyr â'r
wybodaeth a'r sgiliau
i nodi pryderon
a gwybod pryd a sut
i adrodd amdanynt.

Rhaid ei adnewyddu
bob tair blynedd trwy
fodiwl gloywi o'r
enw C5.†
Mae cwblhau C1 a C2
yn rhoi lefel gyfwerth
o hyfforddiant â C3.
Y gwahaniaeth yw
cynnwys a ffocws yr
astudiaethau achos.
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Modiwl

Pwy sy'n mynychu

Deilliannau dysgu

Pa mor aml

C2
(Arweinyddiaeth)

Yn ofynnol ar gyfer unrhyw un
sydd â chyfrifoldebau arwain
diogelu neu gyfrifoldebau dros
arwain gweithgareddau sy'n
cynnwys plant, pobl ifanc a/neu
oedolion a allai fod yn agored
i niwed.

Grymuso swyddogion
plwyf i wreiddio arfer
diogelu plwyfol da.

Rhaid ei adnewyddu
bob tair blynedd trwy
fodiwl gloywi o'r
enw C5.

Gan gynnwys ond heb fod yn
gyfyngedig i swyddogion diogelu,
arweinydd diogelu ar gyngor
eglwys blwyfol, wardeiniaid eglwys,
bugeiliaid ieuenctid a phlant,
ymwelwyr esgobion, cyfarwyddwyr
cerddoriaeth, capteiniaid clochdai,
ymwelwyr cartref, ordinandiaid
cyn gadael TEI, arweinwyr diogelu
mewn cymunedau crefyddol,
arweinwyr côr.
C3
(Clerigwyr
a gweinidogion lleyg)

Yn ofynnol i bawb sydd
â thrwydded, comisiwn,
awdurdod, caniatâd i weinyddu
gan Esgob – ordeiniedig a lleyg.
Gan gynnwys ond heb fod yn
gyfyngedig i: bob clerigwr sydd
â thrwydded neu weinidogion
lleyg a darllenwyr trwyddedig/
awdurdodedig.

Archwilio rolau
a gwendidau personol
swyddogion plwyf
wrth weithredu
gweithdrefnau diogelu
plwyfol ac ymateb i
sefyllfaoedd difrifol.

Grymuso perigloriaid,
gweinidogion
trwyddedig ac
awdurdodedig
i wreiddio arfer
diogelu plwyfol da
ac ymateb yn dda
i sefyllfaoedd diogelu.

Mae cwblhau C1 a C2
yn rhoi lefel gyfwerth
o hyfforddiant â C3.
Y gwahaniaeth yw
cynnwys a ffocws yr
astudiaethau achos.

Rhaid ei adnewyddu
bob tair blynedd trwy
fodiwl gloywi o'r
enw C5.

I'r rhai sydd â chaniatâd
i weinyddu, dylai'r Esgob sy'n
rhoi caniatâd bennu lefel yr
hyfforddiant sy'n ofynnol mewn
ymgynghoriad â'r Cynghorydd
Diogelu Esgobaethol; i'r rhai
y bydd eu gweinidogaeth yn
weithredol C3 yw'r modiwl
gofynnol, i'r rhai na ddefnyddir
caniatâd i weinyddu yn aml, gallai
fod yn fwy ymarferol cwblhau C1.
Mae C0 yn orfodol i'r rheini y mae'n ofynnol iddynt gwblhau modiwlau craidd hyfforddiant diogelu pellach. Fodd bynnag,
argymhellir i unrhyw un yn yr eglwys, gan gynnwys y rhai nad ydynt mewn unrhyw fath o weinidogaeth na rôl swyddog eglwys.
†
Bydd modiwl gloywi C5 yn orfodol i'r rhai sydd rhaid cwblhau C1, C2 a C3. Nid yw'r modiwl hwn wedi'i greu eto.
Ffynhonnell: ACE025773_044-046
*

84. Trefnir hyfforddiant diogelu mewn esgobaethau. Fe'i cyflwynir gan hyfforddwyr cymwys
sy'n cael eu cyflogi gan yr esgobaethau.278 Rhwng mis Ionawr 2016 a mis Mawrth 2019,
mynychodd clerigwyr a gwirfoddolwyr hyfforddiant:279
• Cwblhaodd 69,000 o bobl hyfforddiant sylfaenol (C0);
• Cwblhaodd 68,000 o bobl hyfforddiant sylfaen (C1);
• Cwblhaodd 16,178 o bobl y modiwl arweinyddiaeth (C2); a
• Cwblhaodd 1,600 o bobl y modiwl uwch arweinyddiaeth (C4).
278
279
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Er bod y rhain yn niferoedd sylweddol ar gyfer y cyfnod tair blynedd hwn, mae yna dal i fod
56,000 o bobl y mae angen iddynt gwblhau cam sylfaen yr hyfforddiant.280
85. Yn 2017, dangosodd data a ddychwelwyd gan yr esgobaethau fod 73 y cant o glerigwyr
trwyddedig a 63 y cant o ddarllenwyr wedi derbyn hyfforddiant diogelu cyfoes o gymharu
â 62 y cant a 50 y cant yn y drefn honno yn 2015. Roedd gan chwe deg un y cant o glerigwyr
â chaniatâd i weinyddu hyfforddiant diogelu cyfoes yn 2017, o'i gymharu â 33 y cant yn 2015.281
86. Yn ei hadroddiad yn 2018, daeth Dr Stobart i’r casgliad nad oedd y fframwaith “yn cael
ei ddehongli na’i weithredu’n gyson” ar draws esgobaethau, eglwysi cadeiriol a chyrff Eglwysig
eraill.282 Nododd fod cyfranogwyr mewn rhai esgobaethau yn ystyried bod y fframwaith
yn “rhy uchelgeisiol” tra roedd eraill o’r farn ei fod yn rhan angenrheidiol o safoni diogelu
ar draws yr Eglwys.283 Fel y nodwyd yn adroddiad Dr Stobart, dywedodd rhai
cyfranogwyr eu bod:
“yn bell o weld Eglwys lle mae dynion a menywod yn gyfartal, lle mae llai o ymostyngiad
at y rhai sydd mewn grym a lle mae llais pawb yn cael ei glywed a'i barchu'n gyfartal.
Teimlai'r cyfranogwyr y bydd diogelu yn aros ar yr ymylon hyd nes y bydd rhai o'r
newidiadau hyn yn gynhenid.”284
87. Teimlai swyddogion eglwysig a fynychodd hyfforddiant fod ganddynt ddealltwriaeth
dda o'u dyletswyddau diogelu.285 O ganlyniad, gwnaeth Dr Stobart bum argymhelliad,
gan gynnwys:286
• dylid cyflwyno proses i alluogi hyfforddwyr diogelu esgobaethol i adrodd wrth eu
hesgob lleol am unrhyw aelod o'r glerigaeth sy'n mynychu hyfforddiant ac “nad yw'n
ymgysylltu”;
• mae angen eglurder ynghylch a ddylai trefniadau hyfforddi ffurfiol fodoli bob amser
rhwng esgobaeth ac eglwys gadeiriol, sefydliadau addysg ddiwinyddol a chymunedau
crefyddol; a
• rhaid i'r Eglwys benderfynu a ddylid cael arweiniad canolog cryfach a goruchwyliaeth
o ddiogelu.
Mae'r NST eisoes wedi cychwyn nifer o gamau mewn ymateb, gan gynnwys cyhoeddi
fersiwn ddiwygiedig o'r fframwaith yn 2019. Roedd hyn yn cynnwys arweiniad ar sut i fonitro
presenoldeb ac ymgysylltu â hyfforddiant. Bydd modiwlau newydd yn canolbwyntio ar sêl
y gyffes a meithrin perthynas yn cael eu cyflwyno.287 Mae'r Eglwys hefyd wedi diwygio
ei hyfforddiant uwch arweinyddiaeth.288 Ym mis Chwefror 2020, lluniodd gynllun drafft
newydd ar gyfer datblygu hyfforddiant diogelu yn y dyfodol.289
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88. Ers 2010, bu’n ofynnol i glerigwyr ar ‘Ddeiliadaeth Gyffredin’ gael adolygiadau datblygu
gweinidogol (MDRs) yn flynyddol neu o leiaf bob dwy flynedd.290 Fel arfer, bydd yr esgob
esgobaethol yn cynnal MDRs uwch gydweithwyr ac yn dirprwyo'r gweddill. Darperir
adborth gan blwyfolion ac eraill yn yr esgobaeth ar unrhyw fater y maent yn ei ystyried
yn arwyddocaol, er na cheisir hyn yn benodol ynghylch diogelu.291 O fewn yr Eglwys, mae
MDRs yn canolbwyntio ar fyfyrio a ffurfio ysbrydol, yn hytrach na pherfformiad.292 Gan fod
yr Eglwys bellach wedi darparu hyfforddiant diogelu i gyfran fawr o glerigwyr, dywedodd yr
Archesgob Welby wrthym fod llinell sylfaen well ar gyfer cynnal sgyrsiau, mewn adolygiadau
datblygu gweinidogol neu fel arall, i archwilio i ba raddau y mae arweinwyr, clerigwyr ac eraill
yn gweithredu'n briodol wrth ddiogelu.293
89. Mae yna hefyd hyfforddiant diogelu rheolaidd a gorfodol (C4) ar gyfer esgobion,
a gyflwynwyd yn 2016, a gafodd ei ddiwygio a'i ddiweddaru yn 2019.294 Cyflwynwyd
cwrs hyfforddi modiwlaidd hefyd yn 2019 er mwyn i bob arweinydd diogelu (ar gyfer
esgobaethau, ac ar gyfer eglwysi cadeiriol a sefydliadau eraill) gael hyfforddiant asesu
risg safonedig ac i gyflwyno dadansoddiad risg safonol cenedlaethol newydd.295
90. Nid yw'n ofynnol i wirfoddolwyr gwblhau unrhyw hyfforddiant cyn eu penodi ond
rhaid iddynt fynychu hyfforddiant ar ôl iddynt ddechrau a bydd y modiwlau sy'n ofynnol
yn dibynnu ar eu rôl.296 Mae'r Eglwys o'r farn ei bod yn arfer da, er nad yn orfodol, i gynnal
adolygiadau a goruchwyliaeth reolaidd ar gyfer gwirfoddolwyr, fel eu bod yn teimlo eu bod
yn cael cefnogaeth a bod modd trafod ac ymdrin â phroblemau.297

Caniatâd i weinyddu a'r Gofrestr Clerigiwyr Genedlaethol
91. Yn Adroddiad yr Ymchwiliad Chichester/Peter Ball, daethom i’r casgliad “Nid oedd
y system ar gyfer rhoi caniatâd i weinyddu (PTO) yn talu sylw digonol i ddiogelu”.298
92. Mae Eglwys Loegr yn bwriadu cyflwyno cofrestr genedlaethol ar gael i'r cyhoedd
o glerigwyr sy'n dal swydd, sydd â thrwydded gan yr esgob neu sydd â chaniatâd i weinyddu.
Bydd yn nodi swyddi cyfredol a blaenorol unigolyn, ei drwydded neu ganiatâd i weinyddu,
a hyfforddiant diogelu, ynghyd â chadarnhad bod ganddo dystysgrif DBS ddilys.299 I wneud
hynny, bydd yr Eglwys yn cynhyrchu rheoliadau sy’n ei gwneud yn ofynnol i esgobion
esgobaethol hysbysu Cyngor yr Archesgobion am y rhai sy’n gweithredu fel clerigwyr
a gweinidogion eraill yn eu hesgobaeth. Rhagwelir y bydd y rheoliad hwn yn mynd gerbron
Synod i'w gymeradwyo cyn mis Mawrth 2021.300

B.1.5: Adolygiadau o arfer diogelu
93. Bu nifer o adolygiadau o arfer diogelu Eglwys Loegr ers 2007.

Ffordd y gall clerigwyr ddal swydd sy'n cynnwys hawliau sy'n debyg i hawliau cyflogaeth (sydd mewn grym ers 2009).
ACE025773_038
292
Welby 11 Gorffennaf 2019 72/19-73/13
293
Welby 11 Gorffennaf 2019 74/20-75/13
294
Welby 21 Mawrth 2018 58/13-59/6; ACE027811
295
ACE027811_039-040; ACE027801; ACE027802
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Astudiaethau Achos yr Eglwys Anglicanaidd: Adroddiad yr Ymchwiliad Chichester/Peter Ball Rhan A
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Adolygiad o Achosion y Gorffennol
94. Yn ystod canol i ddiwedd y 2000au, erlynwyd nifer o glerigwyr a swyddogion yr Eglwys
am droseddau cam-drin plant yn rhywiol. Yn ystod y treialon troseddol proffil uchel, daeth
yn amlwg nad oedd yr Eglwys wedi gweithredu na gweithredu'n briodol mewn ymateb
i honiadau yn aml.

Adolygiad o Achosion y Gorffennol 2007-2009
95. Arweiniodd y digwyddiadau hyn at sefydlu gweithgor Adolygu Achosion
y Gorffennol (PCR) yn 2007. Bwriad y PCR oedd:
“sicrhau, ym mhob achos, bod y risg gyfredol, os o gwbl, yn cael ei nodi, a bod cynlluniau
priodol yn cael eu gwneud i reoli'r risg a nodwyd i blant a phobl ifanc a chymryd unrhyw
gamau sy'n angenrheidiol yng ngoleuni'r canllawiau statudol cyfredol ac arfer gorau eraill”.301
96. Roedd y PCR yn cynnwys archwiliad o'r ‘Rhestr o Achosion Hysbys’ gan adolygwr
annibynnol “â chymwysterau addas” (a benodwyd gan bob esgobaeth). Paratowyd rhestr
ym mhob esgobaeth, yn seiliedig ar brofforma, o bob achos “yn cynnwys unrhyw glerigwyr,
gweithwyr, darllenwyr a gweithwyr lleyg neu wirfoddolwyr trwyddedig yn yr Eglwys y mae
gwybodaeth am bryder yn bodoli amdanynt”.302 Bu'r adolygwr hefyd yn craffu ar ffeiliau
personél clerigwyr (a elwir yn ffeiliau glas) a gweithwyr sydd â chysylltiad â phlant.303
Cyfeiriwyd unrhyw faterion diogelu at Grŵp Rheoli Amddiffyn Plant yr Esgobaeth,
a baratôdd adroddiad ar gyfer esgob yr esgobaeth.304 Anfonwyd copi o bob adroddiad
esgobaethol, ynghyd â fersiwn anhysbys o'r Rhestr o Achosion Hysbys ac adroddiad
ystadegol, at yr ymgynghorydd diogelu cenedlaethol.
97. Cwblhawyd y PCR yn 2009, ac fe’i disgrifiwyd gan yr Eglwys fel “y mwyaf cynhwysfawr
o’i fath”.305 Adolygwyd mwy na 40,000 o ffeiliau, ond dim ond 13 achos a nodwyd fel rhai
lle oedd angen gweithredu'n ffurfiol, ac atgyfeiriwyd 11 ohonynt at asiantaethau statudol.
Yn y ddau achos arall, roedd yr adolygwyr annibynnol o'r farn bod camau disgyblu ffurfiol
gan yr Eglwys yn briodol.306 Fel y nododd yr Arglwydd Williams (Archesgob Caergaint adeg
yr adolygiad), fe “roddodd dystysgrif iechyd gliriach i’r Eglwys nag a oedd yn wirioneddol briodol”
ac nid “edrych[odd] yn ddigon gofalus ar sut roedd y rhai sy’n gwneud honiadau o gam-drin yn
cael eu deall a’u trin”.307

Archwiliad annibynnol o'r Adolygiad o Achosion y Gorffennol 2016–2018
98. Yn 2016, comisiynodd yr Eglwys dîm craffu annibynnol o arbenigwyr diogelu
(dan arweiniad Syr Roger Singleton, arbenigwr diogelu308) i adolygu proses a chynnwys
y PCR ac i asesu i ba raddau y cafodd ei gynnal yn effeithiol ym mhob esgobaeth.

ACE024730_003
ACE025937_006; ACE024730_003. Cysylltodd esgobion esgobaethol hefyd â phersonél allweddol i gael unrhyw
wybodaeth berthnasol nad oedd efallai wedi'i chofnodi (ANG000327_009).
303
Fodd bynnag, nododd yr Esgob Alan Wilson fod yr adolygiad “bron yn gyfan gwbl gyfyngedig i archwiliad o ‘ffeiliau glas’
clerigwyr” ac “na wnaeth unrhyw ymdrech o ddifrif i gysylltu â’r rhai a allai fod wedi cael eu cam-drin gan ddeiliaid swyddi lleyg,
neu le nad oedd y troseddwyr yn weithredol yn y weinidogaeth mwyach” (ANG000637_010).
304
ACE025937_007. Bellach gelwir Grwpiau Rheoli Amddiffyn Plant Esgobaethol yn Baneli Cynghori ar Ddiogelu Esgobaethol.
305
ACE004883
306
ANG000327_011
307
ACE026001_006
308
Rhwng 2016 a 2018, Syr Roger Singleton oedd cadeirydd annibynnol Panel Diogelu Esgobaeth Chelmsford ac roedd yn
aelod o Banel Diogelu Cenedlaethol Eglwys Loegr (ACE026964_001-002).
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99. Fe wnaeth adroddiad 2018 y tîm grynhoi’r PCR fel “Wy Curad”,309 h.y. “rhywbeth sy’n
rhannol dda ac yn rhannol ddrwg”.310 Er ei fod yn “ddarn o waith meddylgar a llawn bwriadau
da”, daeth y tîm i’r casgliad bod y PCR “yn ei hanfod yn adolygiad desg ôl-syllol gyda nifer
o ddiffygion a chyfyngiadau”.311 Nododd nifer o ddiffygion, gan gynnwys:
• “diffyg eglurder ynghylch pa rolau a gynhwyswyd o fewn y cwmpas”, er enghraifft a oedd
gweithwyr a gwirfoddolwyr plwyfol o fewn cwmpas y PCR;312
• roedd rhai anawsterau “wrth leoli ffeiliau” o fewn esgobaethau ac roedd y rhai a oedd
yn adolygu'r ffeiliau “yn gwneud sylwadau andwyol am ansawdd y cofnodi achosion”;313
• ychydig o waith, os o gwbl, a wnaed gyda dioddefwyr a goroeswyr yn ystod ac ar ôl yr
adolygiad, a “gafodd effaith gyfyngol ar werth y fenter … trwy beidio â’u cynnwys, roedd eu
barn yn absennol o’r adolygiad ac efallai yn benodol o’r gwersi a ddysgwyd”;314 ac
• roedd “anghysondebau sylweddol” wrth gwblhau'r ffurflenni ystadegol gan
esgobaethau; er enghraifft, dim ond yn rhannol y cwblhawyd rhai. Dim ond ar ôl i lawer
o esgobaethau ddechrau neu bron â chwblhau eu hadolygiadau yr oedd y ffurflen ar
gael, ac roedd ei hun yn ddryslyd, tra roedd y cyfarwyddiadau cysylltiedig yn cynnwys
amwyseddau.315
Roedd goruchwyliaeth yr Eglwys wedi'i chyfyngu i ymateb i gwestiynau a cheisio adroddiadau,
heb fawr o holi o'r hyn a ganfuwyd ac a oedd yn edrych yn gywir neu'n gynhwysfawr. Fe wnaeth
ei adroddiadau am y PCR hefyd “fethu ag adlewyrchu gwir difrifoldeb y materion yr oedd angen
mynd i’r afael â nhw”, a allai “ddatgelu’r Eglwys i’r cyhuddiad nad oedd yn adrodd darlun llawn”.316
100. Gwnaeth y tîm nifer o argymhellion, gan gynnwys:
• Dylai pob esgobaeth gynnal adolygiad annibynnol o unrhyw ffeiliau nad ydynt
wedi'u cynnwys yn y PCR, gyda'r DSA yn delio ag unrhyw bryderon fel pe baent
yn atgyfeiriadau newydd.
• Dylai esgobaethau wirio gyda phob plwyf fod yr holl bryderon diogelu am ymddygiad
unrhyw weithiwr neu wirfoddolwr plwyfol tuag at blant wedi cael eu cyfeirio at y DSA.
• Dylai pob esgobaeth ganolbwyntio ar gynnal gwelliannau o ran cadw cofnodion,
cynnal ffeiliau a chroesgyfeirio materion diogelu.
• Dylai “fersiwn wedi’i diweddaru” o’r PCR gael ei chynnal yn esgobaethau Ely, Lichfield,
Rochester, Caersallog, Sheffield, Winchester, a Sodor a Man o ystyried “absenoldeb
tystiolaeth bod yr Adolygiad o Achosion y Gorffennol wedi’i gynnal yn ddigon da yn yr
esgobaethau hyn”.317
• Dylai'r NST a thimau diogelu esgobaethol flaenoriaethu eu cynlluniau i wella ymateb
yr Eglwys i ddioddefwyr a goroeswyr.
Bwriad yr argymhellion hyn oedd helpu i amddiffyn plant rhag unigolion a oedd gynt yn risg
anhysbys neu heb ei rheoli, ac i wella ymateb yr Eglwys i anghenion dioddefwyr a goroeswyr.318
ACE026359_003
ACE026964_004
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ACE026359_003; ACE026359_021
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101. Cytunodd yr NSSG ym mis Ebrill 2018 y byddai adolygiad pellach – sef Adolygiad
o Achosion y Gorffennol: Rhan Dau – yn cael ei gynnal ar gyfer 2007 hyd heddiw.319

Adolygiad o Achosion y Gorffennol: Rhan Dau (PCR-2)
102. Disgwylir i PCR-2 gael ei gwblhau yn 2022. Sefydlwyd bwrdd rheoli prosiect ym mis
Gorffennaf 2018.320 Erbyn diwedd y broses PCR-2, bwriedir:
“y bydd unrhyw ffeil a allai gynnwys gwybodaeth ynghylch pryder, honiad neu euogfarn
mewn perthynas â cham-drin gan aelod byw o'r glerigaeth neu swyddog eglwys
(p'un a yw'n dal yn y swydd honno ai peidio) wedi cael ei nodi, ei darllen a'i dadansoddi
gan weithiwr proffesiynol diogelu annibynnol”.321
O ganlyniad, mae ei amcanion yn cynnwys:
• nodi pob achos o bryder sy'n ymwneud â chlerigwyr neu swyddogion eglwysig sy'n
achosi niwed i blant neu oedolion (gan gynnwys lle honnir cam-drin domestig) a sicrhau
eu bod wedi cael eu hadolygu'n annibynnol;
• sicrhau bod yr holl bryderon diogelu canfyddadwy sy'n ymwneud â chlerigwyr neu
swyddogion eglwysig byw wedi'u cyfeirio at y DSAs;
• sicrhau bod unrhyw honiad a wnaed ers i'r PCR gwreiddiol gael ei gynnal wedi cael
ei drin yn briodol ac yn gymesur â lefel y risg a nodwyd a bod anghenion cymorth
goroeswyr wedi'u hystyried; a
• sicrhau bod achosion sy'n cwrdd â'r trothwyon perthnasol wedi'u cyfeirio at asiantaethau
statudol a bod pob achos wedi'i reoli yn unol â'r canllawiau arfer diogelu cyfredol.322
103. Bydd adroddiad trosolwg ynghylch canlyniad PCR-2, gan gynnwys argymhellion
a chynigion ar gyfer gwella arfer lle bo angen, yn cael ei gyflwyno i'r NSSG ac i'r Ymchwiliad
hwn.323 Bydd esgobaethau yn cwblhau eu gwaith ar PCR-2 yn 2021, a disgwylir i'r adroddiad
trosolwg terfynol gael ei gyhoeddi cyn pen blwyddyn ar ôl ei gwblhau.324

Archwiliadau
104. Yn dilyn ymgynghoriad ag esgobion, staff uwch a DSAs, gofynnodd yr NST am
gymeradwyaeth Tŷ’r Esgobion i becyn sicrhau ansawdd gael ei gymhwyso ledled Eglwys
Loegr.325 Roedd yn cynnwys:
• ffurflen data diogelu flynyddol gan bob esgobaeth i'w choladu gan yr Eglwys;
• hunan-archwiliad diogelu gan bob esgobaeth;
• hunan-archwiliadau plwyfol;
• adolygiadau cymheiriaid o waith esgobaethau unigol; ac
• archwiliad diogelu annibynnol o bob esgobaeth bob pum mlynedd.

ACE027643_172
Mae'n cael ei gadeirio gan yr Esgob Mark Sowerby (Dirprwy Esgob Arweiniol ar Ddiogelu) ac mae'n cynnwys clerigwyr,
lleygwyr, cynghorydd trais domestig a rhywiol annibynnol, cyswllt â phrofiad o'r PCR, seicolegydd ymgynghorol a goroeswr
camdriniaeth (ACE026748_002).
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Archwiliadau diogelu annibynnol: esgobaethau
105. Ym mis Mai 2015, comisiynwyd SCIE gan yr Eglwys i gyflwyno rhaglen genedlaethol
o archwiliadau diogelu esgobaethol o ystyried “y gwahaniaethau yn ansawdd polisïau
a phrosesau diogelu ar draws esgobaethau”.326 Dyma “y prif fodd ar gyfer monitro cydymffurfiaeth
â pholisi a chanllawiau Tŷ'r Esgobion yn allanol”.327
106. Cynhaliodd SCIE 42 o archwiliadau rhwng 2016 a 2019, dan arweiniad Mrs Carmi.
Archwiliwyd cofnodion achos a ffeiliau recriwtio. Cynhaliwyd cyfarfodydd hefyd gyda staff
esgobaethol allweddol, clerigwyr a chynrychiolwyr plwyfol i geisio cael eu safbwyntiau
unigol. Treuliwyd tri diwrnod ym mhob esgobaeth, a dywedodd Mrs Carmi ei fod wedi
galluogi “dealltwriaeth dda o brif gryfderau a gwendidau arfer diogelu ym mhob esgobaeth”.328
107. Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd SCIE ei adroddiad trosolwg terfynol.329
107.1. Roedd Rhan Un yn rhoi trosolwg o ganfyddiadau archwiliadau diogelu'r
esgobaeth ac yn nodi ystyriaethau ar gyfer gweithredu pellach gan yr Eglwys.
Daeth i ddau gasgliad allweddol:
• Bu “gwelliant mawr” rhwng 2015 a 2018 yn adnoddau, polisïau a chyrsiau
hyfforddi diogelu’r Eglwys. Galluogwyd y datblygiadau hynny gan gynnydd
mewn lefelau staffio a'r adolygiad helaeth o ganllawiau ymarfer, sydd bellach yn
elwa o “fwy o eglurder, llai o ddyblygu a mwy o gysondeb na'r gweithdrefnau sydd
wedi'u disodli”. Roedd yr NST wedi cryfhau cysondeb ymarfer trwy, er enghraifft,
gyflwyno grwpiau craidd a hyfforddiant asesu risg.330
• Fodd bynnag, roedd cyfres o “wendidau sylfaenol systemig”331 yn deillio
o drefniadaeth, strwythur a rheolaeth diogelu. Roedd esgobion esgobaethol
yn ymreolaethol i raddau helaeth felly gallent ddiystyru penderfyniadau eu
cynghorwyr. O ganlyniad, mae diogelu “yn parhau i gael ei reoli a’i arwain yn lleol
gan y rhai heb unrhyw ofyniad i fod â gwybodaeth ac arbenigedd diogelu”.332
107.2. Cyflwynodd Rhan Dau ganlyniadau arolwg cyfrinachol a ddyluniwyd gan SCIE
mewn ymgynghoriad â'r sefydliad cymorth goroeswyr MACSAS (Goroeswyr Cam-drin
Rhywiol gan Weinidogion a Chlerigwyr).333 Dadansoddodd 58 o gyflwyniadau arolwg
gan ddioddefwyr a goroeswyr,334 yr oedd y mwyafrif llethol ohonynt yn anfodlon
ag ymateb yr Eglwys i'w datgeliadau o gam-drin, o ran prydlondeb ac ansawdd.335
Roedd y problemau yn cynnwys:336

ACE025935_021
ACE027643_021
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ACE026753_016
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SCI000005
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SCI000005_017-018
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SCI000005_019
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SCI000005_019
333
Cydnabu SCIE fod absenoldeb lleisiau dioddefwyr a goroeswyr yn rhwystro ei allu i ddod i gasgliadau o'r archwiliadau
yn unig. O ganlyniad, dyluniodd SCIE a MACSAS arolwg i “ddarganfod barn pobl sydd â phrofiad uniongyrchol o ymatebion
yr Eglwys, gan gynnwys goroeswyr cam-drin gan glerigwyr ac eraill yn gysylltiedig â’r Eglwys” (SCI000005_009). Ei brif nod
oedd gwella ansawdd ymddygiad yr Eglwys trwy ddysgu gan gyfranogwyr “am sut olwg fyddai ar ymateb da gan yr Eglwys”
(ACE027643_195).
334
O'r 58 o gyfranogwyr, nododd 47 eu bod wedi cael eu cam-drin gan glerigwyr neu eraill â rolau penodol yn yr Eglwys,
ac mewn 29 o achosion roedd y cam-drin yn rhywiol (SCI000005_084).
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• pwysigrwydd adrodd straeon anodd am gamdrinwyr a cham-drin yn ystod
hyfforddiant diogelu;
• cydnabod cyfraniadau goroeswyr mewn naratifau cyhoeddus am daith
ddiogelu'r Eglwys;
• modelau rôl uwch cadarnhaol yn cael eu gweld yn dal eu dwylo i fyny a chyfaddef
eu bod wedi bod yn anghywir;
• cydnabod yr angen am gefnogaeth hirdymor; a
• chymryd agwedd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn polisi ac arferion diogelu,
a chadw'r dioddefwr wrth wraidd ymateb yr Eglwys.
108. Nid yw archwiliadau SCIE yn cynnwys argymhellion, gan fod SCIE yn gweld mai ei rôl
yw “taflu goleuni ar natur y gwendidau systemig”, nodi gwelliannau a darparu dealltwriaeth
o natur y problemau.337 Felly roedd yr adroddiad trosolwg terfynol yn gofyn cyfres
o gwestiynau gyda'r nod o helpu'r Eglwys i benderfynu sut i fynd i'r afael â'i ganfyddiadau
a chaniatáu i'r Eglwys “ymgysylltu â goroeswyr camdriniaeth ac eraill ynghylch yr atebion gorau
posibl, ac annog perchnogaeth o fewn yr Eglwys dros y strategaethau a chamau gweithredu
y cytunwyd arnynt”.338 Roedd y materion a godwyd yn ymwneud â:
• Arweinyddiaeth a diwylliant: Roedd SCIE yn adlewyrchu barn goroeswyr nad yw'r
Eglwys yn rhoi gwerth digonol i gyfraniadau goroeswyr. Yn aml mae'n ymateb yn
amddiffynnol pan gyflwynir tystiolaeth iddi o'i methiannau diogelu, sy'n rhwystro
twf amgylchedd dysgu agored a thryloyw.339
• Prosesau eglwysig ar gyfer rheoli honiadau: Dywedodd goroeswyr wrth SCIE nad
yw'r prosesau ar hyn o bryd yn cefnogi “ymagwedd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn”.
Nid yw diwygiadau diweddar i bolisi ac arweiniad eto yn gyfystyr â “llinyn euraidd cryf
sy'n sicrhau y caiff y person sydd wedi gwneud datguddiadau ei gadw wrth wraidd popeth”.340
• Y term ‘arweiniad ymarfer’: Roedd goroeswyr o’r farn bod defnyddio hwn fel term
ymbarél i gwmpasu polisi, gweithdrefnau ac arweiniad yn arwain at ddryswch i’r
darllenydd. Mae'n “annog anghysondeb yn anfwriadol, gan fod arweiniad yn awgrymu
cyngor yn hytrach na gweithdrefnau y mae'n rhaid eu dilyn”.341
109. Daeth SCIE i’r casgliad bod rôl allweddol yn parhau i fod gan esgobion yn
“arweinyddiaeth ysbrydol neu ddiwinyddol” diogelu mewn esgobaethau ar faterion sy’n
gysylltiedig yn benodol â ffydd. Ym marn Dr Sheila Fish (Pennaeth Dysgu Gyda'n Gilydd yn
SCIE), ni ddylai clerigwyr chwarae “unrhyw rôl o gwbl” wrth reoli diogelu yn weithredol.342
Fodd bynnag, mae gan uwch arweinwyr o fewn esgobaethau rôl i'w chwarae o ran
arweinyddiaeth strategol ar ddiogelu, er y bydd angen arbenigedd diogelu, megis trwy
ofyniad i'r DSA adrodd wrth y grŵp hwnnw.
110. Bydd rownd arall o archwiliadau diogelu annibynnol yn cael ei chynnal o 2021,
fel y cytunwyd gan Dŷ’r Esgobion ym mis Rhagfyr 2016.343
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Archwiliadau diogelu annibynnol: eglwysi cadeiriol
111. Ym mis Rhagfyr 2016, cytunodd Tŷ’r Esgobion i ymestyn yr archwiliadau diogelu
annibynnol i eglwysi cadeiriol. Dechreuodd rhaglen archwilio diogelu'r eglwys gadeiriol ym
mis Hydref 2018. O 42 eglwys gadeiriol yr Eglwys, ym mis Ebrill 2020, mae 24 wedi cael
eu harchwilio neu mae archwiliad ar y gweill.344 Disgrifiodd Dean Lake yr archwiliadau fel
rhai “cynhwysfawr, sy'n cwmpasu ystod o weithgareddau a threfniadau ym mywyd yr eglwys
gadeiriol”.345 Roeddent yn cynnwys gwaith achos a rhannu gwybodaeth, hyfforddi, recriwtio
a chymhwyso polisïau diogelu.
112. O'r archwiliadau a gwblhawyd gan SCIE, nododd Dr Fish dair her gyffredinol i bob
eglwys gadeiriol.
112.1. Mae'r deon a'r cabidwl yn gyfrifol am bob un o'r tair llinyn arweinyddiaeth:
strategol, gweithredol a diwinyddol. Mae hyn yn golygu eu bod “yn aml yn godro mwy
nag un fuwch ar wahanol adegau”.346
112.2. Mae gan eglwysi cadeiriol weithlu gwirfoddol i raddau helaeth. Mae rolau
diogelu allweddol yn debygol o gael eu llenwi gan wirfoddolwyr yn hytrach na
gweithwyr yr Eglwys. Mae hyn yn “creu'r angen am gysylltiadau a chyfathrebu da iawn
gyda'r rôl ddiogelu broffesiynol wedi'i lleoli yn yr esgobaethau cysylltiedig”.347
112.3. Mae eglwysi cadeiriol yn lleoedd, yn hytrach na rhwydweithiau. Efallai bod
ganddyn nhw “heriau penodol ynglŷn â rheoli’r ffin rhwng gofal bugeiliol a diogelu, a chyfeirio
at asiantaethau allanol lle bo angen”.348

Hunanasesiadau diogelu mewnol ar gyfer esgobaethau
113. Ym mis Rhagfyr 2016, cytunodd Tŷ’r Esgobion fod yn rhaid i bob esgobaeth gwblhau
hunanasesiad diogelu blynyddol a weinyddir gan yr NST. Roedd yr hunanasesiadau yn cynnwys
cwestiynau am drefniadau diogelu, recriwtio, hyfforddi a chadw cofnodion yn yr esgobaeth yn
y flwyddyn flaenorol.349 Ei bwrpas oedd galluogi'r DSA a'r uwch dîm arweinyddiaeth “i asesu
trefniadau diogelu esgobaethol yn erbyn disgwyliadau arweiniad llywodraeth genedlaethol a'r
eglwys, nodi meysydd arfer da a meysydd sydd angen gwaith pellach”.350
114. Ystyriodd yr NSSG y canlyniadau ym mis Gorffennaf 2018, ynghyd â dadansoddiad
o’r sefyllfa ddiogelu yn yr esgobaethau yn 2015 a 2016. Daeth i’r casgliad y dylid cynnal
“adolygiad ffeiliau dwfn ar frys” mewn sampl o esgobaethau, i archwilio ymhellach y prif
broblemau a nodwyd yn yr hunanasesiadau, gan gynnwys:
• amrywiad ar draws esgobaethau yn y defnydd o asesiadau risg a chytundebau diogelu;
• gwahaniaeth sylweddol rhwng esgobaethau yn nifer yr achosion sy'n adrodd
i awdurdodau statudol a gofnodwyd; a
• defnydd cyfyngedig o gamau disgyblu mewn achosion diogelu ac atgyfeiriadau
at y DBS.351
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115. Er mwyn pennu cyflwr presennol diogelu yn yr Eglwys, ystyriwyd adroddiad helaeth ar ddata
yn deillio o hunanasesiadau esgobaethol blynyddol o weithgareddau diogelu yn 2015, 2016 a 2017
gan yr NSSG ym mis Ebrill 2019.352 Fel yn 2018, roedd y canfyddiadau allweddol yn cynnwys:353
• Roedd gan 38 o 42 o esgobaethau Baneli Cynghori ar Ddiogelu Esgobaethol, a oedd yn
cydymffurfio â chanllawiau diogelu Tŷ’r Esgobion. Roedd pob panel yn cynnwys uwch
gynrychiolwyr clerigwyr.
• Roedd gan 33 o 42 esgobaeth drefniadau diogelu ffurfiol ar waith gyda'u heglwysi cadeiriol.
• Roedd 41 o 42 esgobaeth yn cyflogi DSA, gyda 15 ohonynt o gefndiroedd gwaith
cymdeithasol, 9 o gefndiroedd yr heddlu a'r gweddill o ddisgyblaethau proffesiynol
gan gynnwys y gwasanaeth prawf ac iechyd.
• Roedd gan 34 o 42 esgobaeth brotocolau ar waith i alluogi ymgysylltiad rheolaidd
rhwng y DSA a'r esgob esgobaethol.
• Roedd gan DSAs ym mhob esgobaeth fynediad at ffeiliau personél clerigwyr.
• Roedd gan lai na thraean o'r esgobaethau gytundebau rhannu gwybodaeth ar waith
gydag asiantaethau statudol allweddol.
• Roedd gan 39 o 42 esgobaeth drefniadau ar waith i fonitro diogelu mewn plwyfi.
116. Argymhellodd yr NST i’r NSSG y dylid cynnal archwiliadau dwfn gyda sampl
o esgobaethau mewn perthynas â’r meysydd a ganlyn:354
• pryderon a honiadau diogelu yr adroddwyd amdanynt wrth yr esgobaethau;
• adrodd am bryderon a honiadau diogelu gan esgobaethau wrth bartneriaid statudol;
• cwblhau asesiadau risg safonol a defnyddio cytundebau diogelu;
• defnyddio prosesau disgyblu megis y CDM; ac
• adrodd wrth y DBS.

Monitro diogelu mewn plwyfi
117. Mae gan bob esgobaeth archddiaconiaeth, dan lywyddiaeth un neu fwy
o archddiaconiaid sy'n cynorthwyo'r esgob esgobaethol ac yn sicrhau bod dyletswyddau
swyddogion eglwysig yn cael eu cyflawni'n ddiwyd. Mae eu cyfrifoldebau diogelu,
a amlinellwyd yng Nghanllawiau Rolau Allweddol 2017, yn cynnwys “gweithio gyda’r DSA
i gynorthwyo wrth fonitro arfer diogelu da mewn plwyfi”.355
118. Gwneir hyn trwy ymweliadau blynyddol gan yr archddiacon â phob plwyf.356
Mae wardeiniaid eglwys ym mhob plwyf, ei brif gynrychiolwyr lleyg, yn gyfrifol am gwblhau
Erthyglau Ymchwiliad yr archddiacon, sef rhestr o gwestiynau a anfonwyd i'r plwyf cyn pob
ymweliad i asesu gweithrediad polisi esgobaethol mewn plwyfi.357
119. Fel y nodwyd yn ei Adroddiad Trosolwg Terfynol, canfu SCIE, er bod archddiaconiaid
yn ymwybodol o'u cyfrifoldeb i fonitro diogelu yn y plwyfi, mae anghysondebau ymhlith
esgobaethau yn y modd y cyflawnir y dasg hon.358
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119.1. Yn Esgobaeth Efrog, er enghraifft, mae Erthyglau Ymchwiliad “yn cael eu
defnyddio ond nid bob blwyddyn” ac “nid yw diogelu bob amser yn yr Erthyglau”.359
119.2. Yn Esgobaeth Coventry, mae'r Erthyglau yn cynnwys cwestiynau diogelu ond
“nid yw'r cwestiynau a ofynnir yn barnu dyfnder y ddealltwriaeth o'r hyn sy'n ofynnol,
na'r union lefel o gydymffurfiaeth”.360
119.3. Dim ond unwaith bob pum mlynedd y mae archddiaconiaid yn Esgobaeth
Manceinion yn cynnal ymweliadau, a ddisgrifiwyd fel “gwiriad defnyddiol os anaml
o drefniadau diogelu plwyf”.361
120. Nid oes safon genedlaethol ar gyfer y modd y mae esgobaethau'n monitro cyflwr
diogelu mewn plwyfi. Mae sawl esgobaeth yn datblygu eu prosesau eu hunain, sy'n cynnwys
adolygiadau achos annibynnol ac adolygiad cymheiriaid achos rhwng DSAs cyfagos.
120.1. Mae Esgobaeth Caerwrangon wedi casglu data ar lefel blwyfol trwy holiadur
ers 2003.362 Yn 2016, cyflwynodd hunan-archwiliad plwyfol (a elwir yn Becyn Cymorth
y Plwyf) sy'n ei gwneud yn ofynnol i bob plwyf hunanasesu, gan gynnwys mewn
perthynas â recriwtio mwy diogel, mabwysiadu polisïau a rôl y swyddog diogelu plwyfol.
Mae hefyd yn ceisio data rhifol am honiadau a chytundebau diogelu. Dywedodd SCIE
fod Pecyn Cymorth y Plwyf yn darparu “toreth o wybodaeth am ddiogelu ar lawr gwlad”.363
120.2. Datblygwyd Dangosfyrddau Diogelu Plwyfi yn Esgobaethau Caergaint
a Coventry i ddechrau, ac maent bellach yn cael eu defnyddio mewn 10 esgobaeth
ar draws rhanbarth Dwyrain a Gorllewin Canolbarth Lloegr.364 Mae'r dangosfyrddau
“yn dangos cipolwg ar statws diogelu yn y plwyf, trwy ddefnyddio pwyntiau gwirio syml
sy'n adlewyrchu gofynion polisi cenedlaethol a chanllawiau ymarfer”.365
120.3. Mae'r broses Amddiffyn Ansawdd Syml, a ddefnyddir gan Esgobaeth
Chichester ym mhob un o'i phlwyfi, yn offeryn ar-lein i sefydliadau cymunedol ddangos
cydymffurfiad â rhai safonau. Roedd SCIE o'r farn bod gan y broses “y potensial
i ddarparu darlun systemig a manwl o ddiogelu yn y plwyfi, a nodi lle mae angen ymdrech
o ran hyfforddiant, polisïau diogelu plwyfol a mesurau eraill”. Gellid ei wella trwy annog
plwyfi i fynnu cytundebau diogelu ar gyfer tramgwyddwyr a gafwyd yn euog ac unrhyw
unigolyn y gallai fod pryderon diogelu yn ei gylch.366
120.4. Yn 2019, derbyniodd pob plwyf yn Esgobaeth Efrog archwiliad diogelu
plwyfol ar nifer o feysydd diogelu allweddol i ddangos cydymffurfiad â chanllawiau
ymarfer Tŷ’r Esgobion. Lle nad oedd plwyfi yn cydymffurfio, gofynnwyd iddynt
ddarparu cynlluniau gweithredu i fynd i'r afael ag unrhyw ddiffygion. Yn dilyn hynny,
rhoddwyd adborth ac argymhellion i bob plwyf ar gyfer dysgu a gwella.367
120.5. Yn ogystal, mae rhai esgobaethau, plwyfi ac eglwysi cadeiriol wedi comisiynu
archwilwyr allanol ac adolygiadau ar sail ad hoc. Er enghraifft, mae ThirtyOne:Eight
(elusen ddiogelu annibynnol sy'n gweithio'n bennaf gyda sefydliadau Cristnogol
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i ddarparu cyrsiau hyfforddi, cyngor polisi ac aseiniadau ymgynghori ar gyfer materion
diogelu cymhleth368) wedi ymgymryd â 41 darn ar wahân o waith a gomisiynwyd ar
draws Eglwys Loegr ers mis Ionawr 2018.369

Samplau o waith achos diogelu diweddar
121. Fel y cyfeiriwyd ato yn Adroddiad yr Ymchwiliad Chichester/Peter Ball, yn aml mae
gwahaniaeth rhwng polisi diogelu ac arfer diogelu yn Eglwys Loegr. Yn 2019, comisiynodd
yr Ymchwiliad ddadansoddiad arbenigol o ffeiliau achos i asesu sut mae'r Eglwys yn rheoli
diogelu yn ymarferol. Cynhaliwyd y dadansoddiad hwn gan Mrs Carmi.370

Methodoleg
122. Cyfarwyddwyd Mrs Carmi i adolygu ffeiliau achos o bedair esgobaeth yn Eglwys Loegr,
a ddewiswyd i gynrychioli lleoliadau a meintiau daearyddol amrywiol. Y rhain oedd:
• Esgobaeth Llundain;
• Esgobaeth Sheffield;
• Esgobaeth Caerwrangon; ac
• Esgobaeth Efrog.
Er mwyn sicrhau sampl gynrychioliadol, cafodd yr Ymchwiliad restr lawn o'r holl waith achos
diogelu a wnaed gan yr esgobaethau rhwng Ebrill 2017 ac Ebrill 2018. Yna dewiswyd pedwar
achos o bob esgobaeth i’w dadansoddi, er mwyn darparu ‘ciplun’ diweddar o wahanol
agweddau ar ddiogelu ar waith.
123. Roedd adolygiad Mrs Carmi yn seiliedig ar archwiliad bwrdd gwaith o gofnodion
diogelu ysgrifenedig yr esgobaethau, gan gyfeirio at y canllawiau Eglwys perthnasol
a oedd ar waith bryd hynny.371 Mae ei hadroddiad yn nodi ei barn arbenigol ar ansawdd
y canllaw hwn, i ba raddau y cafodd ei ddilyn gan esgobaethau a digonolrwydd y camau
a gymerwyd gan bob esgobaeth mewn ymateb i'r achosion sampl. Mae'r adroddiad hefyd
yn nodi nad oedd hi'n gallu siarad â dioddefwyr a goroeswyr na'r rhai a oedd yn ymwneud
â'r prosesau diogelu.
124. Gellir gweld crynodebau manwl o'r holl achosion sampl yn Atodiad 3 yr adroddiad
hwn. Er hwylustod, mae'r achosion unigol yn cael eu nodi trwy lythrennau cyntaf yn unig.
Er enghraifft, defnyddir ‘L1’ i gyfeirio at yr achos sampl cyntaf o Esgobaeth Llundain.

Crynodeb o'r canfyddiadau
125. Yn seiliedig ar yr 16 achos sampl ac yn tynnu ar ei harbenigedd, gwnaeth Mrs Carmi
nifer o arsylwadau am ymateb yr Eglwys i honiadau o gam-drin plant yn rhywiol.
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125.1. Rhaid i'r Eglwys wahaniaethu rhwng ymchwiliadau diogelu a disgyblu.
Mae ymchwiliadau disgyblu ar wahân i asesiadau risg, er y gall casgliadau disgyblu
gyfrannu at yr asesiad risg.372 Roedd Mrs Carmi o'r farn y bydd angen asesu'r risg
i blant neu bobl sy'n agored i niwed eraill mewn llawer o achosion sy'n gofyn am
ymchwiliad disgyblu.
125.2. Roedd Mrs Carmi o’r farn bod honiadau yn erbyn swyddogion eglwysig yn
derbyn “ymateb mwy trylwyr”.373 Mae polisi diogelu'r Eglwys yn ei gwneud yn ofynnol
i grŵp craidd (o'r tîm esgobaethol a'r plwyf) gael ei gynnull lle mae honiadau diogelu
yn cael eu gwneud yn erbyn swyddogion eglwysig, fel y'u diffinnir gan bolisi Eglwys
Loegr.374 Ni chynullwyd grŵp craidd mewn dau achos a samplwyd oherwydd nad
oedd y naill unigolyn yn dod o fewn y diffiniad o ‘swyddog eglwysig’ ond roedd y ddau
yn ymwneud â gweithgareddau plant ar ran yr Eglwys (un mewn rôl â thâl a’r llall fel
gwirfoddolwr). Daeth Mrs Carmi i'r casgliad y dylai ymateb yr Eglwys ganolbwyntio
ar amgylchiadau unigol pob achos, gan gynnwys lefel y risg, yn hytrach nag ar rôl yr
unigolyn.375 Cytunodd Mr Tilby y gallai canllawiau ychwanegol fod yn ddefnyddiol.376
125.3. Mae clerigwyr mewn plwyfi yn derbyn datgeliadau gan dramgwyddwyr,
achwynwyr, dioddefwyr a goroeswyr. Maent hefyd yn gyfrifol am reoli'r risg a berir
gan dramgwyddwyr sy'n addoli yn eu plwyf. Fodd bynnag, dim ond un agwedd ar rolau
offeiriaid plwyfol yw diogelu. Er enghraifft, clywsom gan offeiriad plwyfol â 34 mlynedd
o brofiad a oedd wedi delio ag un achos diogelu yn unig.377 Yn yr amgylchiadau hyn,
pwysleisiodd Mrs Carmi ei bod yn hanfodol dilyn cyngor diogelu DSA. Pan fydd DSA yn
cynnig asesiad risg, dylid cynnal asesiad risg. Ni ddylai aelod o'r glerigaeth geisio gohirio
na rhwystro arfer diogelu da, na rhoi pwysau ar y DSA i fabwysiadu safbwynt sy'n groes
i ganllawiau cenedlaethol. Ym marn Mrs Carmi, roedd cysylltiad agos rhwng hyn a'r
“ffordd y mae Eglwys Loegr wedi’i strwythuro a’r opsiynau cyfyngedig sydd ar gael i DSAs
i orfodi arfer diogel ar beriglorion unigol”.378
125.4. Lle na ddilynir cyngor DSA, dywedodd Mrs Carmi y bydd angen “cefnogaeth fwy
effeithiol”, arno, gan gynnwys defnyddio prosesau disgyblu pe bai unigolion yn ceisio
rhwystro gweithredu arfer diogel.379 Derbyniodd Cyngor yr Archesgobion fod angen
gwaith pellach ar brosesau gallu’r Eglwys.380
125.5. Ym marn Mrs Carmi, roedd y PSOs yn “anweledig i raddau helaeth” yn yr achosion
sampl.381 Roedd hi'n credu y dylid rhoi rôl fwy i PSOs, gyda mwy o gyfrifoldeb (dros
fonitro cytundebau diogelu, er enghraifft), er bod y PSO mewn rôl wirfoddol, oherwydd
byddai hyn yn ysgafnhau'r beichiau ar offeiriaid plwyfol sy'n aml yn ceisio darparu
cefnogaeth i droseddwyr honedig ac achwynwyr hefyd. Byddai hyn yn gofyn am ragor
o wybodaeth ar eu rhan nhw a mwy o gyfathrebu uniongyrchol â'r DSA.
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125.6. Mae templedi asesu risg yr Eglwys yn canolbwyntio ar reoli risg, yn hytrach nag
asesu risg. Mewn tri achos sampl yn Sheffield, arweiniodd hyn at “wneud cynllun union yr
un fath ym mhob achos” heb archwilio'r lefel risg benodol a berir gan unigolyn ac i bwy yn
gyntaf.382 Mae'r Eglwys bellach wedi cyflwyno templed asesu dadansoddiad risg safonol
cenedlaethol newydd ochr yn ochr â chwrs hyfforddi asesu risg modiwlaidd, canllawiau
ar lefel risg a thempled cytundeb diogelu.383
125.7. Roedd lefelau amrywiol o lwyddiant wrth gaffael “hanes ac asesiadau risg perthnasol
gan asiantaethau statudol sydd wedi bod yn gysylltiedig”.384 Roedd gwrthod rhannu
gwybodaeth yn rhwystr i ddiogelu effeithiol. Mae timau diogelu esgobaethol angen
sianeli rhannu gwybodaeth da gydag awdurdodau lleol, gwasanaethau prawf a'r heddlu.
125.8. Dylid cynnal cofnodion achos cyflawn, gan gofnodi gweithredoedd
a rhesymau.385 Ym marn Mrs Carmi, roedd y broses o gadw cofnodion yn achosion
Esgobaeth Caerwrangon yn “dda iawn, iawn”.386
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B.2: Adrodd am gamdriniaeth yn Eglwys Loegr
B.2.1: Cyflwyniad
1. Nododd Adroddiad yr Ymchwiliad Chichester/Peter Ball ystod eang o ddiffygion yn
ymgysylltiad yr Eglwys â dioddefwyr a goroeswyr a'i hymddygiad tuag atynt.
1.1. Nid oedd ymatebion i ddatgeliadau o gam-drin rhywiol yn cael eu trin gyda'r lefel
angenrheidiol o frys, ac nid oedd gwerthfawrogiad o ddifrifoldeb honiadau. Yn benodol,
anwybyddwyd arwyddocâd honiadau cam-drin rhywiol nad ydynt yn ddiweddar. Roedd
hyn yn aml oherwydd methiant i ddeall nad oedd treigl amser wedi dileu'r risg a berir
gan y troseddwr a diffyg dealltwriaeth am effeithiau gydol oes cam-drin ar y dioddefwr.
1.2. Cadwyd llawer o honiadau yn fewnol gan yr Eglwys, yn hytrach nag adrodd
amdanynt ar unwaith wrth awdurdodau allanol.
1.3. Cafodd llawer o bobl a ddatgelodd gamdriniaeth rywiol eu hanwybyddu ac nid oeddent
yn cael eu credu gan yr Eglwys. Cawsant ychydig neu ddim cefnogaeth fugeiliol na chwnsela,
wrth i dramgwyddwyr fwynhau cymorth gan y rhai mewn swyddi o awdurdod uwch.387
Yn ystod y trydydd gwrandawiad cyhoeddus, bu'r Ymchwiliad yn ystyried y materion hyn yng
nghyd-destun Eglwys Loegr gyfan.
2. Dywedodd Ms Jo Kind, goroeswr cam-drin rhywiol a gyflawnwyd gan glerig ac aelod
o MACSAS (Goroeswyr Cam-drin Rhywiol gan Weinidogion a Chlerigwyr), wrthym fod
dioddefwyr a goroeswyr yn parhau i wynebu “difenwad a beirniadaeth yn y ffordd y cânt eu trin,
gan swyddogion yr Eglwys a chan y cynulleidfaoedd lle honnir camdriniaeth”.388 Dywedodd, ym
mhrofiad MACSAS, fod ymatebion yr Eglwys i adroddiadau cam-drin rhywiol clerigwyr “bron ym
mhob achos yn annigonol a heb cysondeb, gyda diffyg hyfforddiant ac addysg, diffyg annibyniaeth ac
mewn sawl achos yn anwybyddu achwynwyr ac yn dangos gelyniaeth tuag atynt”.389
3. Mynegodd yr Archesgob Justin Welby “dristwch diffuant” fod Eglwys Loegr “wedi methu
â chynorthwyo goroeswyr cam-drin rhywiol yn iawn” a dywedodd mai ei “flaenoriaeth lwyr yw
parhau i geisio cael hyn yn iawn”.390

B.2.2: Adrodd ac ymchwilio mewnol
Tabl 1: Pryderon neu honiadau diogelu ynghylch cam-drin plant yn rhywiol
2015

2016

2017

2018

1,052

1,342

1,257

1,209

Nifer yr uchod sy'n ymwneud â cham-drin
rhywiol

578

838

668

607

Nifer yr uchod sy'n ymwneud â cham-drin
rhywiol gan swyddogion eglwysig

493

537

457

210

Canran yr adroddwyd amdanynt wrth
awdurdodau statudol

34%

32%

32%

33%

Cyfanswm nifer y pryderon diogelu
ynghylch plant

Ffynonellau: ACE027643_075-080 a ACE027812
Astudiaethau Achos yr Eglwys Anglicanaidd: Adroddiad yr Ymchwiliad Chichester/Peter Ball Rhan Ch
MAC000004_004
389
MAC000004_005
390
ACE027710_018-019
387
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4. Mae gweithdrefnau mewnol yr Eglwys ar gyfer ymateb i honiadau wedi'u pennu mewn
canllawiau ymarfer ar wahân, canllawiau ar gyfer swyddogion eglwysig a chanllawiau eraill
ar gyfer gwirfoddolwyr.
Os oes perygl
uniongyrchol neu
os oes angen sylw
meddygol ar unwaith
ar rywun, ffoniwch
y Gwasanaethau
Brys - 999

Pryder neu honiad sy'n ymwneud
â Swyddog Eglwys yn cael ei dderbyn

Adrodd wrth y Cynghorydd Diogelu Esgobaethol
cyn pen 24 awr ar ôl derbyn y pryder neu'r honiad

Ydy

Awdurdodau
Statudol o fewn
24 awr - yr Heddlu,
Gofal
Cymdeithasol
a LADO lle bo
hynny'n berthnasol
Neu ymchwiliad
Eglwys Fewnol

Rolau Eglwys
Perthnasol

A yw'r pryder neu'r honiad diogelu yn
ymwneud â Swyddog Eglwys sydd wedi'i
ordeinio, ei drwyddedu, ei awdurdodi,
ei gomisiynu neu'n dal caniatâd i weinyddu?

Tîm Diogelu
Cenedlaethol

Awdurdodau
Statudol o fewn
24 awr - yr Heddlu,
Gofal
Cymdeithasol
a LADO lle bo
hynny'n berthnasol
Neu ymchwiliad
Eglwys Fewnol

Nac
ydy

Rolau Eglwys
Perthnasol

Ymgynnull Grŵp Cychwynnol o fewn 48 awr

Y broses ar gyfer ymateb i bryderon diogelu sy'n ymwneud â swyddogion eglwysig
Ffynhonnell: Yn seiliedig ar Ymateb i, Asesu a Rheoli Pryderon neu Honiadau Diogelu yn erbyn Swyddogion Eglwysig (Hydref 2017)
ACE025256_024
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Dilynwch ganllaw Tŷ'r Esgobion

PRYDER/HONIAD
Rydych chi'n amau neu'n dyst i gam-drin, mae rhywun yn datgelu
gwybodaeth am bryder neu honiad diogelu

ARGYFWNG – Ar unwaith
Os yw'r plentyn mewn perygl uniongyrchol,
ffoniwch yr heddlu ar unwaith
Ffoniwch 999

DIM ARGYFWNG – O fewn 24 awr
• Cofnodi ac adrodd wrth y swyddog
diogelu enwebedig
• Cytuno pwy fydd yn hysbysu'r DSA

Cofnodi'r holl wybodaeth ac adrodd amdani
wrth y swyddogion diogelu a'r DSA enwebedig

Adrodd a thrafod gyda'r DSA cyn
pen 24 awr

Bydd y DSA yn darparu cyngor ac arweiniad

Dim pryderon mwyach

Dal i fod â phryderon

Cofnodi a dweud wrth swyddogion
eglwysig lleol nad oes cynnig unrhyw
gamau/cymorth eglwysig pellach

Cytuno pwy fydd yn cyfeirio at ofal
cymdeithasol plant a/neu'r heddlu
(os cyﬂawnwyd trosedd)

Cyfeirio at ofal cymdeithasol plant a/neu'r
heddlu cyn pen 24 awr

Rhannu gwybodaeth a dilyn cyngor
gofal cymdeithasol plant a/neu'r
heddlu. Diweddaru'r DSA

CANLYNIAD
Dim camau
pellach

Asesiad plentyn mewn
angen/cymorth cynnar

Cynhadledd
amddiffyn plant

Erlyniad
troseddol

COFNODI
Sicrhau cofnod cywir o'r camau a gymerwyd ac o'r canlyniad. Rhoi ar y ffeil achos

CEFNOGAETH
Coﬁwch fod diogelwch a lles y plentyn yn cael blaenoriaeth dros yr holl bryderon eraill

Y broses ar gyfer ymateb i bryderon diogelu sy'n ymwneud â gwirfoddolwyr
Ffynhonnell: Yn seiliedig ar Ymateb i Bryderon Diogelu (2018) ACE026719_013
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5. Mae'r ddau bolisi yn ei gwneud yn ofynnol, cyn pen 24 awr ar ôl eu derbyn, bod yn rhaid
rhoi gwybod i gynghorydd diogelu esgobaethol (DSA) am bryder neu honiad diogelu yn
erbyn swyddog eglwysig neu wirfoddolwr. Yna bydd y DSA yn cynnal adolygiad cychwynnol
i benderfynu a yw'r trothwy wedi'i fodloni i'w atgyfeirio at asiantaethau statudol allanol.391
Mae effeithiolrwydd ymateb y DSA yn dibynnu ar dderbyn gwybodaeth briodol mewn
modd amserol.
6. Os nad oes angen cyfranogiad asiantaeth statudol ond bod mater diogelu yn cael ei
nodi, bydd yr Eglwys yn cynnal ymchwiliad mewnol. Bydd hyn yn asesu lefel y risg a berir
gan y tramgwyddwr honedig ac yn sefydlu ei addasrwydd i gyflawni rôl yn yr Eglwys.392
Gwneir hyn trwy broses grŵp craidd yr Eglwys, a sefydlwyd ym mis Mehefin 2015.393
Ei swyddogaeth yw:
“goruchwylio a rheoli’r ymateb i bryder neu honiad diogelu yn unol â chanllawiau polisi
ac ymarfer Tŷ'r Esgobion, gan sicrhau y gellir cynnal hawliau’r dioddefwr/goroeswr a’r
ymatebydd i ymchwiliad teg a thrylwyr”.394
7. O fewn 48 awr ar ôl derbyn pryder neu honiad perthnasol, rhaid i'r DSA gynnull grŵp
craidd. Gall aelodau gynnwys swyddogion eglwysig o'r plwyf neu'r eglwys gadeiriol,
swyddogion esgobaethol a swyddogion cyrff cenedlaethol.395 Mae'r esgob esgobaethol
a’r archesgob yn cael eu gwahardd fel aelodau o’r grŵp craidd, er mwyn peidio â pheryglu
penderfyniadau posib ynghylch materion disgyblu.396
8. Dylid ystyried atal swyddog eglwysig dros dro trwy gydol unrhyw ymchwiliad.
“Dylid pwysleisio bod atal dros dro yn weithred hollol niwtral i ochel ymlaen llaw i sicrhau y
gellir ymchwilio i achosion mewn modd diduedd ac i amddiffyn yr holl bartïon dan sylw.”397
Gellir atal aelodau'r glerigaeth ar ôl cael eu harestio, ar ôl cwyn neu pan fo'r esgob yn fodlon
ar sail gwybodaeth gan awdurdod lleol bod yr aelod yn peri risg sylweddol o niwed.398
9. Os oes ymchwiliadau statudol parhaus, bydd y grŵp craidd yn cael ei “hysbysu gan
argymhellion yr asiantaethau statudol”.399
10. Lle nad oes unrhyw asiantaeth statudol yn cymryd rhan, mae'r grŵp craidd yn nodi
llinellau ymholi i'w dilyn gan y DSA, sy'n cynhyrchu adroddiad ymchwilio.400 Mae’r grŵp
craidd yn gwneud asesiad o’r ffeithiau, yng ngoleuni adroddiad y DSA, ac yn penderfynu
a “oes achos i’w ateb, a yw’r achos yn ddi-sail… neu a yw’r achos yn amlwg yn ffug neu’n
ddisylfaen”.401

ACE025256_025-026
ACE025256_039
393
ACE002226_016-018
394
ACE025256_017
395
Pan wneir honiad yn erbyn aelod o gorff Eglwys arall megis eglwys gadeiriol, dylai uwch gynrychiolwyr y corff hwnnw fod
yn rhan o'r grŵp craidd (er enghraifft, y deon).
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11. Lle mae tystiolaeth o bryderon diogelu parhaus, cynhelir asesiad risg i lywio cynnwys
cytundeb diogelu. Ar gyfer clerigwyr, dylai'r grŵp craidd ystyried a ddylid argymell camau
disgyblu i'r esgob.402
12. Mae'r broses grŵp craidd wedi arwain at welliannau ar draws esgobaethau wrth wneud
penderfyniadau diogelu, fel y cytunodd yr Archesgob John Sentamu.403 Yn ei Adroddiad
Trosolwg Terfynol a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2019, fe'i disgrifiwyd gan y Sefydliad
Rhagoriaeth Gofal Cymdeithasol (SCIE) fel “proses ddefnyddiol wrth reoli ymatebion”.404
Fodd bynnag, nododd SCIE y bu oedi weithiau wrth gynnull grwpiau.
13. Yn ogystal, canfu SCIE nad oedd grwpiau craidd bob amser yn cael eu cynnull ar
draws yr Eglwys, oherwydd ansicrwydd ymhlith rhai ynghylch beth yw swyddog eglwys.405
Cytunodd Mrs Edina Carmi nad oedd polisi Eglwys Loegr yn glir ynghylch pwy sy'n swyddog
eglwysig ac, o ganlyniad, gall ymateb yr Eglwys fod yn anghyson o esgobaeth i esgobaeth.406
14. Mewn un achos, canmolodd benderfyniad y DSA i gymryd dehongliad eang o swyddog
eglwysig407 a chanolbwyntio ar yr hyn y gallai plentyn ei feddwl: “a fyddai plentyn yn edrych
ar unigolyn ac yn meddwl ei fod yn rhan o’r eglwys ac, felly, a allent dybio bod yr unigolyn yn
'ddiogel'”.408 Cytunodd yr ymgynghorydd diogelu cenedlaethol, Mr Graham Tilby, fod hwn
yn ddull da o bennu pwy sy'n swyddog eglwysig.409 Yn ei chyflwyniadau cloi i'r Ymchwiliad,
derbyniodd yr Eglwys y canlynol: os oes unrhyw amheuaeth a yw rhywun yn cyflawni
rôl swyddog eglwys ai peidio, dylid fel arfer cynnull grŵp craidd a dylai'r canllawiau
egluro hyn.410

B.2.3: Adrodd allanol
Canllawiau polisi ac ymarfer
15. Mae Ymateb i, Asesu a Rheoli Pryderon neu Honiadau Diogelu yn erbyn Swyddogion
Eglwysig, a gynhyrchir gan Dŷ’r Esgobion, yn ei gwneud yn glir y dylai’r Eglwys ymgysylltu’n
agos ag asiantaethau statudol. Pan fydd y DSA wedi cael gwybod am bryder neu honiad
diogelu yn erbyn swyddog eglwysig neu wirfoddolwr ac yn canfod bod y trothwy am
atgyfeiriad allanol wedi'i gyrraedd, rhaid iddo ef neu hi hysbysu'r awdurdodau perthnasol
cyn pen 24 awr o'i dderbyn.411
16. Yn 2017, dim ond 28 y cant o bryderon neu honiadau diogelu yn ymwneud â cham-drin
plant yn rhywiol yr adroddwyd amdanynt wrth asiantaethau statudol. Dywedodd Mr Tilby
wrthym y gallai fod amryw esboniadau am hyn. Er enghraifft, efallai na fydd adroddiadau
a dderbynnir gan esgobaethau yn cyrraedd y trothwy ar gyfer eu cyfeirio at asiantaethau
statudol, ond yn lle hynny “yn arwain at roi cyngor neu gymorth cyfeirio neu gadw cofnod o'r
pryder heb yr angen i weithredu”.412
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17. Gall methu â gwneud atgyfeiriadau prydlon ganiatáu i dramgwyddwyr cam-drin plant
yn rhywiol osgoi cyfiawnder am nifer o flynyddoedd, fel y dangosir yn achos Timothy Storey
(gweler y Portreadau Pen uchod).

B.2.4: Darpariaeth cwnsela a chymorth bugeiliol
18. Yn 2001, cyflwynodd canllawiau ymarfer yr Eglwys Ymateb yn Dda i’r Rhai sydd Wedi Cael
eu Cam-drin yn Rhywiol y gofyniad i bob esgobaeth benodi ‘gwrandäwr awdurdodedig’. Mae’r
unigolyn hwn yn cefnogi’r rhai sydd wedi datgelu camdriniaeth o fewn cymuned yr Eglwys,
trwy ddarparu “clust i wrando … i siarad am eu profiadau”.413
19. Ailadroddwyd am bwysigrwydd y rôl hon yn Ymateb i, Asesu a Rheoli Pryderon neu
Honiadau Diogelu yn erbyn Swyddogion Eglwysig (2017). Mae'n nodi y dylid cynnig “person
cymorth” i bob dioddefwr a goroeswr. Gall yr unigolyn hwn fod yn ‘wrandäwr awdurdodedig’,
y mae ei ddyletswyddau’n cynnwys cysylltu ag asiantaethau statudol a nodi anghenion
therapiwtig y dioddefwr.414
20. Erbyn 2017, er bod yr Eglwys wedi penodi oddeutu 100 o wrandawyr awdurdodedig,
dim ond 32 esgobaeth a ddefnyddiodd y rôl.415 Canfu archwiliadau SCIE hefyd nad yw
gwrandawyr awdurdodedig “yn cael eu hystyried yn ddymunol yn gyffredinol”.416 I lawer
o ddioddefwyr cam-drin rhywiol gan glerigwyr, trafod eu profiadau gydag aelod o’r
Eglwys yw’r “peth olaf y byddan nhw ei eisiau”.417
21. Dylai'r DSA sicrhau bod “anghenion y dioddefwr/goroeswr yn cael eu cydnabod yn llawn
trwy gydol y broses ddiogelu”.418 Er bod Cyngor yr Archesgobion yn ystyried na fyddai cynnig
gwasanaethau cwnsela ar sail ddiderfyn yn “realistig nac yn briodol”, mae’n cydnabod bod
“llawer o waith i’w wneud o ran gwella ei berthynas â dioddefwyr a goroeswyr cam-drin”.419
Mae'n credu bod lefel uwch o gysondeb “yn allweddol i feithrin ymddiriedaeth a hyder
goroeswyr”, gan y byddai hyn yn eu galluogi i fod â disgwyliadau clir o'r gefnogaeth y dylent
ddisgwyl ei chael. Awgrymodd SCIE y dylai'r Tîm Diogelu Cenedlaethol ystyried a yw
trefniadau lleol ychwanegol yn briodol, gan ddibynnu ar gyd-destun unigol pob achos.420
22. Mae gan ddioddefwyr a goroeswyr anghenion amrywiol; efallai y bydd angen cwnsela,
cefnogaeth fugeiliol, neu'r ddau arnyn nhw. Mae dal i fod pryderon parhaus ynghylch darparu
cwnsela a chefnogaeth fugeiliol ar wahân i ddioddefwyr a goroeswyr.
22.1. Fel y nodwyd yn Rhan Dau o’i adroddiad trosolwg terfynol (a gyhoeddwyd ym mis
Ebrill 2019), roedd y cyfranogwyr yn arolwg SCIE yn “hynod anfodlon” gyda phrydlondeb
ac ansawdd ymateb yr Eglwys.421 Yn ôl rhai goroeswyr yr oedd Mr Justin Humphreys
o ThirtyOne:Eight (elusen ddiogelu annibynnol sy’n gweithio’n bennaf gyda sefydliadau
Cristnogol) wedi siarad, nid yw cefnogaeth yn cael ei gynnig “yn ddigon cyflym ac nid
yw'n mynd mor bell ag y mae angen iddo fynd”.422
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22.2. Nododd archwiliadau annibynnol o drefniadau diogelu esgobaethol, a gynhaliwyd
gan SCIE, anghysondebau ymhlith esgobaethau wrth ddarparu gwasanaethau cymorth.
Roedd gwahaniaethau yn y mathau o gefnogaeth a oedd ar gael i ddioddefwyr
a goroeswyr, a hyd y gefnogaeth honno.423
22.3. Ar hyn o bryd, mae cwnsela ar gyfer dioddefwyr a goroeswyr yn cael ei ariannu ar
lefel esgobaethol. Mae canllawiau ymarfer cyfredol yr Eglwys (sydd ar waith ers 2017)
yn nodi y dylai darpariaeth arian ar gyfer costau triniaeth:
“gael ei hystyried fesul achos ... ni all hyd y cyllid hwn fod yn benagored ond dylid ei
drafod gyda'r goroeswr a'i therapydd neu gwnselydd”.424
Roedd yn ymddangos bod yr arweiniad hwn wedi'i gymhwyso'n wahanol ar draws
yr Eglwys. Arweiniodd hyn at “wahanol wasanaethau ac adnoddau mewn gwahanol
esgobaethau”.425 Disgrifiodd Mr Humphreys anghysondebau mewn cefnogaeth fugeiliol
fel “pryder mawr”.426 Dywedodd yr Esgob Alan Wilson fod capiau ar gyfer gwasanaethau
cwnsela “bron bob amser yn annigonol dros ben ac yn sarhaus i oroeswyr, sydd fel arfer ag
anghenion hirdymor, difrifol a chymhleth ac yn gweld yr Eglwys yn buddsoddi miliynau mewn
prosiectau eraill”.427
23. Mae'r Eglwys yn ystyried nifer o welliannau i'w darpariaeth cefnogaeth.
23.1. Yn ôl Mr Tilby, byddai set o safonau diogelu cenedlaethol (gweler Rhan B.1)
yn dileu’r “loteri cod post” presennol, gan sicrhau bod holl ardaloedd daearyddol yr
Eglwys yn ddarostyngedig i ddisgwyliadau union yr un fath, gan gynnwys mewn
perthynas â chwnsela a chefnogaeth arall.428 Mae Cyngor yr Archesgobion yn rhagweld
y bydd y safonau hyn yn “sicrhau mwy o gysondeb wrth ddarparu cwnsela ar draws yr
esgobaethau”, er ei fod yn cydnabod y gallai fod angen cyllid cenedlaethol i hyrwyddo’r
safonau hynny.429 Mae'r NST bellach wedi cynnal “ymarfer mapio” lle mae gwasanaethau
cymorth i oroeswyr, cynghorwyr trais rhywiol a domestig annibynnol a chanolfannau
neu glinigau eraill ar gael ledled y wlad. Mae map o'r gwasanaethau sydd ar gael wedi'i
anfon at bob DSA.430
23.2. Ym mis Mehefin 2019, cadarnhaodd yr NST ei fod wedi creu rôl newydd fel
cynghorydd ar ymgysylltu â goroeswyr i ddarparu pwynt cyswllt y gellir amlwg o fewn
y tîm i ddioddefwyr.431
23.3. Mae’r cynghorydd ar ymgysylltu â goroeswyr hefyd yn gyfrifol am gyd-gynhyrchu
Siarter Dioddefwyr a Goroeswyr, mewn partneriaeth â dioddefwyr a goroeswyr.
Y bwriad yw y bydd hyn yn darparu “llinell sylfaen o safonau” i'r gefnogaeth gael ei
darparu gan esgobaethau. Yna byddai dioddefwyr a goroeswyr yn gwybod pa hawl
i gefnogaeth sydd ganddynt “waeth ble maen nhw'n byw neu a yw'r cam-drin yn digwydd
nawr neu wedi digwydd yn y gorffennol”.432
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23.4. Yn sail i'r siarter hon bydd fersiwn ddiwygiedig o Ymateb yn Dda i'r Rhai Sydd Wedi
Cael Eu Cam-drin yn Rhywiol (2011), yn nodi'r gefnogaeth fugeiliol y dylid ei darparu'n
gyson ar draws pob esgobaeth. Mae yna weithgor goroeswyr i helpu i ddiwygio'r
canllaw hwn.433 Bydd hyn yn gwella’r iaith gyfredol, y derbyniodd Mr Tilby ei bod yn
“ddigon amwys i gael ei dehongli mewn gwahanol ffyrdd”.434 Yn ei farn ef, dylid darparu
cwnsela yn lleol ond ei ariannu ar lefel genedlaethol, er mwyn sicrhau unffurfiaeth
ledled y wlad.435
24. Cyflwynwyd canolbwynt canolog o'r enw Safe Spaces, menter ar y cyd â'r Eglwys
Babyddol, yn 2013 gan Mr Philip Johnson (goroeswr cam-drin plant yn rhywiol a Chadeirydd
presennol MACSAS) a Ms Alana Lawrence (cyn-Gadeirydd MACSAS ), ac mae wedi bod
yn y broses o gael ei ddatblygu gan yr NSSG (gyda'r Eglwys Babyddol) ers 2015. Y bwriad
yw iddo fod yn adnodd bugeiliol ar-lein ac yn llinell gymorth genedlaethol i oroeswyr gael
mynediad hawdd at wasanaethau cymorth, gan weithredu'n annibynnol ar y ddwy Eglwys.
Roedd y cynllun i fod i ddechrau yn 2020. Roedd anawsterau dod o hyd i ddarparwr addas
nes penodi Cymorth i Ddioddefwyr ym mis Mehefin 2020.436 Amcangyfrifodd Eglwys Loegr
y gallai'r prosiect gychwyn erbyn haf 2020.437 Mae wedi bod yn “rhy araf yn symud ymlaen”.438
Nid yw hyn wedi gwneud llawer i helpu Eglwys Loegr i ennill ymddiriedaeth dioddefwyr
a goroeswyr. Roedd Mr Johnson o’r farn bod yr Eglwys wedi gwario “swm enfawr o arian”439
ar brosiect a ddylai fod wedi bod yn “syml ac yn gymharol rad”440 i’w sefydlu, wrth fethu
â gwario “arian ar gefnogi dioddefwyr a goroeswyr” yn ystod yr amser hwnnw.441
25. Mae angen mwy o eglurder hefyd gan yr Eglwys mewn sawl maes arall sy'n effeithio'n
uniongyrchol ar brofiad dioddefwyr a goroeswyr.
25.1. Cwnsela a chefnogaeth tymor hir: Mae nifer sylweddol o ddioddefwyr
a goroeswyr wedi nodi effeithiau tymor hir ar eu hiechyd, eu cyflogaeth a'u
perthnasoedd.442 Mae llawer yn cael eu gadael “heb allu gweithio o gwbl o ganlyniad
i’w hanafiadau seicolegol” ac mae angen cefnogaeth gydol oes arnynt i reoli eu
hanghenion.443 Yn ei hadolygiad annibynnol o achos Peter Ball dyddiedig Mehefin 2017,
nododd y Fonesig Moira Gibb fod yn rhaid i drefniadau cefnogi’r Eglwys “gael eu hategu
gan gydnabyddiaeth bod y niwed a achosir gan gam-drin gan glerigwyr yn barhaus”.444
Gwnaeth cyfranogwyr yn arolwg SCIE sylwadau ar “ddiffyg fframwaith ar gyfer ymgysylltu
ac ymatebion tymor hwy”.445 Dywedodd Mr Tilby y bydd hyn yn cael sylw yn y fersiwn
ddiwygiedig o Ymateb yn Dda i'r Rhai sydd Wedi Cael Eu Cam-drin yn Rhywiol (2011).446
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25.2. Gwasanaethau eirioli annibynnol: Yn 2017, adroddwyd bod tair esgobaeth wedi
comisiynu neu gyflogi gweithwyr arbenigol ar gyfer goroeswyr.447 Ar hyn o bryd, mae
Esgobaethau Chichester a Lincoln yn cael eu cynorthwyo gan gynghorwyr trais rhywiol
annibynnol (ISVAs).448 Mae ISVAs yn gweithio gydag esgobaethau ac asiantaethau
statudol “mewn ffordd 'trawma-wybodus', wrth gefnogi dioddefwyr cam-drin o’r pwynt
adrodd trwy ymchwiliadau dilynol, achosion llys a thu hwnt”.449 Mae arbenigedd yr ISVA,
ynghyd â gwybodaeth gan dîm diogelu esgobaethol, yn caniatáu gofal cyfannol i'r rhai
sydd wedi dioddef camdriniaeth. Mae'r NST bellach wedi nodi lle y gellir dod o hyd
i wasanaethau cymorth goroeswyr ledled Eglwys Loegr i sicrhau atgyfeiriadau at
asiantaethau priodol.450
25.3. Panel Cenedlaethol Goroeswyr: Ym mis Hydref 2018, derbyniodd yr NSSG
gynnig bod grŵp o 17 o oroeswyr yn cael eu “cydnabod yn ffurfiol a’u cefnogi fel Grŵp
Cyfeirio Goroeswyr sefydlog yr Eglwys”.451 Ffurfiwyd y grŵp gyda'r bwriad o gyd-ddylunio
strategaeth gyda'r Eglwys, ar gyfer ymgysylltu goroeswyr mewn gwaith diogelu yn
y dyfodol. Maes o law, gall hyn gyfrannu at yr Eglwys yn llunio Panel Goroeswyr
Cenedlaethol i gefnogi gwaith yr NST a'r NSSG. Fel y nododd Mr Tilby, gellid ymestyn
y model hwn “yn rhanbarthol o leiaf er mwyn galluogi goroeswyr i gyfrannu a llywio gwaith
o fewn esgobaethau”.452 Dywedodd yr Eglwys wrthym fod cylch gorchwyl drafft yn cael
ei gytuno gyda’r grŵp hwn, y gofynnwyd iddynt ddarparu cyngor a chyd-gynhyrchu
arweiniad a chynigion ar nifer o feysydd yng ngwaith yr Eglwys.453
25.4. Arfer adferol: Mae'r Eglwys wedi cydnabod bod ei hymateb i oroeswyr
yn y gorffennol wedi gwaethygu niwed. Mae'n ystyried cyflwyno arfer adferol
(math o ddatrys gwrthdaro i wella perthnasoedd) yn yr Eglwys, yn enwedig lle bu
ymatebion gwael blaenorol.454
25.5. Cynllun gwneud iawn: Ar hyn o bryd mae'r Eglwys yn ystyried cyflwyno cynllun
gwneud iawn.455
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B.3: Disgyblaeth clerigwyr
B.3.1: Cyflwyniad
1. Yn Eglwys Loegr, mae'r weithdrefn ar gyfer rheoli'r mwyafrif o gwynion disgyblu
a wneir am glerigwyr wedi'i nodi ym Mesur Disgyblaeth Clerigwyr 2003 (CDM).456 Yn 2017
(y dyddiad olaf yr oedd ffigurau ar gael ar ei gyfer), cymerwyd mesurau disgyblu yn erbyn
39 o glerigwyr. Ni all Eglwys Loegr gadarnhau faint o'r rheini sy'n ymwneud â materion
diogelu.457 Nid yw'r CDM yn benodol i honiadau diogelu a gall aelod o'r glerigaeth wynebu
camau disgyblu o dan y CDM am ystod eang o honiadau a materion. Mae’r adran hon yn
canolbwyntio ar sut mae’r CDM yn gweithredu mewn perthynas â materion diogelu, a all
gynnwys honiadau o gam-drin gan aelodau'r glerigaeth yn ogystal â honiadau bod aelodau
o'r glerigaeth wedi methu â rhoi ‘sylw dyledus’ i bolisïau diogelu Tŷ’r Esgobion.

B.3.2: Gweithdrefn o dan y Mesur Disgyblaeth Clerigwyr
Cychwyn cwyn disgyblaeth clerigwyr
2. Rhaid gwneud cwyn yn ysgrifenedig i'r esgob esgobaethol neu'r archesgob perthnasol.458
Yna mae cofrestrydd yr esgobaeth (cynghorydd cyfreithiol i'r esgobaeth) yn cynghori a yw'r
gŵyn yn “ddigon sylweddol” ac a oes gan y person sy'n cwyno fuddiant priodol i ddwyn
y gŵyn.459 Bwriad y cam rhagarweiniol hwn yw “cael gwared ar achosion nad ydynt yn amlwg
yn sylweddol… bydd materion yn ymwneud â diogelu yn bodloni prawf i bennu a yw'n sylweddol
yn hawdd”.460
3. Dywedodd Syr Roger Singleton fod dod â chwyn CDM yn cynnwys “proses eglwys
gymhleth”. Daeth â chwyn CDM yn erbyn yr Esgob Peter Forster yn rhinwedd ei swydd
fel Cyfarwyddwr Diogelu Dros Dro yr Eglwys. Hyd yn oed yn y rôl honno, roedd y broses
ar gyfer penderfynu a allai ddwyn y gŵyn yn hirfaith.461 Gallai hyn annog pobl eraill
i beidio â chwyno.
4. Mae craffu rhagarweiniol ar gŵyn yn digwydd o fewn yr esgobaeth. Mae esgobion yn
gyfrifol am ddisgyblaeth yn eu hesgobaeth, er y gallant ddirprwyo hyn i esgob swffragan
neu esgob cynorthwyol.462 Bydd ef neu hi'n penderfynu a ddylid cydnabod y gŵyn fel mater
disgyblu ai peidio. Gall esgob ddelio â mater disgyblu yn fewnol neu gellir ei gyfeirio at
swyddog dynodedig yr Eglwys.463 Yr esgob esgobaethol fydd yn delio â mwyafrif yr achosion
o dan y CDM, a lleiafrif bach yn unig sy'n cael ei drosglwyddo i'r swyddog dynodedig.464
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PCC, Warden Eglwys, Eraill
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5. Mae gan y swyddog dynodedig ddwy swyddogaeth: ymchwilio i achosion a gyfeiriwyd
gan esgobion esgobaethol, a pharatoi adroddiad ar gyfer Llywydd y Tribiwnlysoedd
(Cadeirydd Comisiwn Disgyblaeth Clerigwyr, sy'n arfer swyddogaethau barnwrol mewn
achos disgyblu).465 Roedd Mr Adrian Iles, swyddog dynodedig yr Eglwys ar adeg ein
gwrandawiad, o'r farn ei bod yn “gwbl amlwg” bod cwynion diogelu mor ddifrifol fel bod
angen eu hatgyfeirio i'w hymchwilio, ond nid yw hyn yn ofyniad cyfredol Mesur Disgyblaeth
Clerigwyr 2003: Cod Ymarfer.466 Dylid anfon cwynion diogelu am gam-drin gan swyddogion
eglwysig neu fethiannau sylweddol i reoli honiadau diogelu yn effeithiol at swyddog
dynodedig yr Eglwys lle mae angen ymchwiliad, ond nid oes system oruchwylio i sicrhau
bod hyn yn digwydd ar hyn o bryd.
6. Gall esgob esgobaethol atal clerigwyr nes bod cwyn yn cael ei therfynu.467 O dan y CDM,
mae atal yn “weithred hollol niwtral”.468 Mae'n sefyllfa dal, cyn i unrhyw benderfyniad gael ei
wneud ynglŷn â difrifoldeb y gŵyn. Fodd bynnag, mae'r Grŵp Llywio Diogelu Cenedlaethol
yn ystyried cyflwyno ataliad gorfodol i glerigwyr lle mae honiad diogelu wedi'i wneud.469

Terfynau amser
7. Rhaid dwyn cwynion – gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â methu ag ymateb i honiadau
o gam-drin neu i gydymffurfio â dyletswyddau diogelu – cyn pen 12 mis ar ôl yr ymddygiad
dan sylw.470 Ers 2016, nid yw'r terfyn amser hwn yn berthnasol i honiadau o gam-drin plant
yn rhywiol.471
8. Mae achos y Parchedig Matthew Ineson (offeiriad ordeiniedig yn Eglwys Loegr)
yn dangos yr anawsterau posibl wrth orfodi neu gynnal terfyn amser o'r fath mewn
achosion sy'n ymwneud â diogelu.472 Honnodd iddo gael ei gam-drin gan y Parchedig Trevor
Devamanikkam rhwng 1984 a 1985, pan oedd yn 16 oed, a bod yr Esgob Roy Williamson
wedi bod yn ymwybodol o'r cam-drin ar y pryd.473
8.1. Rhwng 2012 a 2014, dywedodd y Parchedig Ineson iddo ddatgelu ei gamdriniaeth
gan Devamanikkam i uwch arweinwyr yr Eglwys – Steven Croft, Esgob Sheffield;
Glyn Webster, Esgob Beverley; a John Sentamu, Archesgob Efrog.474
8.2. Yn 2017, gwnaeth y Parchedig Ineson gwynion CDM yn erbyn Devamanikkam am
y cam-drin honedig a hefyd yn erbyn aelodau'r glerigaeth uchod am fethu ag ymateb
i’w ddatgeliadau yn briodol neu yn unol â pholisi diogelu Tŷ’r Esgobion (a materion
cysylltiedig eraill).475 Gwnaed cwynion CDM y Parchedig Ineson fwy na 12 mis ar ôl
y digwyddiadau. O ran ei honiadau yn erbyn Devamanikkam a'r Esgob Williamson,
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roedd hyn yn rhannol oherwydd ei fod yn credu na fyddai'n cael ei gredu.476 Ar gais yr
heddlu, fe ohiriodd y Parchedig Ineson wneud gweddill y cwynion tra bod ymchwiliad
i Devamanikkam yn parhau.
8.3. Pan ysgrifennodd Llywydd y Tribiwnlysoedd at y clerigwyr a oedd yn destun
y cwynion (gan gynnwys Devamanikkam) yn gofyn am eu sylwadau ar roi caniatâd i'r
cwynion fod y tu allan i'r terfyn amser, ni chytunodd yr un ohonynt.477 Ymestynnodd
Llywydd y Tribiwnlysoedd y terfynau amser yn unig mewn perthynas â'r cwynion yn
erbyn Devamanikkam a'r Esgob Williamson.478

Yr ymchwiliad a'r gwrandawiad
9. Os cyfeirir achos at y swyddog dynodedig i'w ymchwilio, gall yr ymchwiliad hwnnw
barhau hyd yn oed os yw'r unigolyn yn ymddiswyddo neu os bydd achwynydd yn dewis
tynnu'n ôl.479
10. Mae'r swyddog dynodedig yn cwrdd ag achwynwyr ac yn cyfweld â nhw, a gallant fod
yng nghwmni cydymaith os dymunant.480 Er bod deiliad presennol y swydd wedi derbyn
rhywfaint o hyfforddiant yn ei swyddi barnwrol eraill, nid yw'r swyddog dynodedig yn
derbyn hyfforddiant penodol ar drin neu gyfweld â thystion bregus.
11. Ar ddiwedd yr ymchwiliad, mae Llywydd y Tribiwnlysoedd yn ystyried a oes achos i ateb
am ymddygiad sy'n amhriodol i swyddfa a gwaith y clerigwyr, neu fethiant i gydymffurfio â'r
ddyletswydd i roi sylw dyledus i arweiniad Tŷ'r Esgobion ar ddiogelu plant ac oedolion sy'n
agored i niwed.481 Os aiff achos i wrandawiad, bydd panel disgyblu (clerigwyr a lleygwyr,
gyda chadeirydd â chymhwyster cyfreithiol) yn delio ag ef. Gofynnir i achwynydd gyflwyno
tystiolaeth ysgrifenedig, ac mae ef neu hi'n rhoi tystiolaeth ac yn cael ei groesholi/chroesholi
ar ran yr ymatebydd.482 Gwneir canfyddiadau ar sail tebygolrwydd.483

Cosbau
12. Os bydd aelod o'r clerigwyr yn cael ei ddyfarnu'n euog o drosedd gan lys troseddol,
caiff yr esgob ei ddiswyddo heb i gŵyn gael ei gwneud a heb fod angen achos disgyblu.484
13. Mewn achosion eraill, gall esgob neu dribiwnlys:
• beidio â chymryd camau pellach;
• cofnodi'r gŵyn yn amodol am hyd at bum mlynedd; neu
• gyfeirio'r achwynydd at gymodwr i gyfryngu cytundeb rhwng yr achwynydd
a'r ymatebydd.485
14. Mae cosbau eraill yn amrywio, gan ddibynnu a yw tribiwnlys neu esgob yn delio
ag achos CDM.
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14.1. Gall esgob osod cosb trwy gydsyniad (h.y. cosb y cytunwyd arni gyda'r
ymatebydd, heb yr angen am wrandawiad). Dywedodd tystion wrthym y gallai fod
trafodaeth hir a chytundeb cyfrinachedd (a allai ganiatáu i glerigwyr wneud cais
am waith yn rhywle arall, yn enwedig os nad yw ef neu hi ar y rhestr rybuddio).486
Gan nad oes goruchwyliaeth o achosion cosb trwy gydsyniad, nid yw'n glir a yw hwn
yn drosglwyddiad addas a ddefnyddir mewn achosion priodol yn unig. Dywedodd Mr
Iles na ddylai fod unrhyw “masnachu ceffylau”.487 Gall negodi trosglwyddiadau cwynion
arwain at gosb ar lefel is nag a haeddir gan y drosedd neu sy'n debygol o gael ei gosod
gan dribiwnlys, fel y nodwyd gan rai esgobion mewn arolwg yn 2019 a arweiniwyd gan
Esgobion Lincoln a Chaersallog.488
14.2. Gall y tribiwnlys osod cosbau amrywiol, yn amrywio o gerydd i ddiswyddiad
a gwaharddiad o'r weinidogaeth am oes.489
Bydd y gosb yn cael ei chofnodi ar restr rybuddion yr Eglwys.
15. O dan y CDM, ni ellir rhyddhau unigolyn o urddau eglwysig (h.y. dirymu ei statws fel
clerigwr) yn dilyn canfyddiadau disgyblu ar faterion diogelu hyd yn oed os bu euogfarn am
droseddu rhywiol. Mae ar gael ar gyfer materion disgyblu sy'n ymwneud ag “athrawiaeth,
defodau a seremonïau” o dan y Mesur Awdurdodaeth Eglwysig yn unig.490 Er awgrymodd
Mr Iles nad oedd llawer o wahaniaeth ymarferol rhwng gwaharddiad am oes a rhyddhau
o urddau eglwysig, mae gwahaniaeth symbolaidd a allai fod yn bwysig i rai dioddefwyr
a goroeswyr.491 Er enghraifft, oni bai bod unigolyn yn cael ei ryddhau o urddau eglwysig,
gallant wisgo gwisg glerigol a chael ei gyfarch fel ‘Parchedig’ neu ‘Dad’.
16. Mewn cyferbyniad, mae clerigwyr a gafwyd yn euog o gam-drin plant yn rhywiol yn cael
eu rhyddhau o urddau eglwysig yn yr Eglwys yng Nghymru.492 Ystyriodd Eglwys Loegr adfer
yr opsiwn i ryddhau “ychydig flynyddoedd yn ôl” ond fe’i gwrthodwyd oherwydd “nid oedd yn
ychwanegu unrhyw beth yn ymarferol at yr hyn y gellid ei gyflawni trwy waharddiad am oes”.493
Ym marn yr Esgob Alan Wilson, dylid ailgyflwyno'r opsiwn i ryddhau o urddau eglwysig:
“Rwy'n credu bod yna bobl na ddylent fod mewn Urddau Eglwysig. Mae mor syml
â hynny. A chredaf fod peidio â chael y llinell goch honno yn anfon signal pwerus
iawn mewn unrhyw broffesiwn.”494

B.3.3: Effeithiolrwydd disgyblaeth clerigwyr
17. Ym marn Mr Iles, roedd y broses CDM yn “gweithio’n dda ar gyfer achosion difrifol”,
gan gynnwys achosion o gam-drin rhywiol p'un a fu euogfarnau ai peidio.495
18. Fodd bynnag, yn arolwg Ebrill 2019 gan Esgobion Lincoln a Chaersallog, nododd
esgobion esgobaethol nifer o bryderon ynghylch gweithrediad y CDM. Y mwyaf aml oedd
oedi a oedd yn effeithio ar achwynwyr a chlerigwyr sy'n destun cwynion.496 Roeddent
Wilson 2 Gorffennaf 2019 135/15-136/16
Iles 10 Gorffennaf 2019 70/13-71/17
488
ACE027685_008
489
ACE002230_018
490
Iles 10 Gorffennaf 2019 74/23-24
491
Iles 10 Gorffennaf 2019 74/16-76/9
492
Davies a Lloyd 5 Gorffennaf 2019 58/1-59/2
493
ACE027659_003
494
Wilson 2 Gorffennaf 2019 137/4-12
495
Iles 10 Gorffennaf 2019 80/20-81/2
496
ACE027685; ACE027659_003
486
487

61

Yr Eglwys Anglicanaidd: Adroddiad yr Ymchwiliad

hefyd yn poeni am “ddiffyg cysylltiad rhwng CDM a diogelu” a sut y gallai’r CDM a diogelu
weithio fel “prosesau cyflenwol a chydgysylltiedig”.497 Mynegodd esgobion hefyd awydd eang
am arweiniad a hyfforddiant mwy helaeth ar sut i ddyfarnu mewn sefyllfaoedd disgyblu ac
ymchwilio iddynt.498
19. Roedd Mrs Edina Carmi o'r farn bod “amharodrwydd i ystyried defnyddio mesurau
disgyblu”.499 Yn ei barn hi, mae angen y canlynol ar yr Eglwys:
“Proses ddisgyblu, sy'n gallu delio yn well â chlerigwyr sydd i bob pwrpas yn gosod
rhwystrau wrth ddarparu gwasanaeth mwy diogel a diwylliant sy'n defnyddio'r broses
mewn achosion o'r fath.”500
20. Nid yw'r CDM wedi'i gynllunio i ddelio â rheoli risg ac nid yw wedi'i gynllunio i ddelio
â gallu, tra bydd gorgyffwrdd rhwng achosion gallu a disgyblaeth. Mewn rhai achosion,
bydd gorgyffwrdd â materion yn ymwneud â rheoli risg a gallu. Offeryn disgyblu yw CDM,
a'i brif bwrpas yw gwneud canfyddiadau ffeithiol a gosod sancsiynau mewn perthynas
â drygioni yn y gorffennol. Ni fwriedir iddo reoli risg yn y dyfodol na gyrru datblygiad
proffesiynol. Mae gweithdrefnau gallu yn fwy tebygol o fod yn berthnasol lle bydd camau
adferol, er enghraifft trwy hyfforddiant. Gallai hyn godi pan nad yw rhywun wedi cyrraedd
trothwy'r CDM ond nad yw'n dangos arweinyddiaeth ddigonol mewn perthynas â materion
diogelu. Derbyniodd Mr Tilby fod angen meddwl ymhellach am y gweithdrefnau gallu.501
21. Ers 2015, mae dyletswydd ar glerigwyr i roi sylw dyledus i bolisïau diogelu Eglwys
Loegr. Mae methu â gwneud hynny yn drosedd ddisgyblu a gellir cychwyn achos disgyblaeth
clerigwyr. Er na chynhaliwyd unrhyw wrandawiadau CDM ers 2016 am fethu â rhoi sylw
dyledus i ganllawiau diogelu, nododd ymarfer samplu Mrs Carmi lle y gallai'r CDM fod wedi'i
ddefnyddio'n effeithiol.502
22. Roedd Adroddiad yr Ymchwiliad Chichester/Peter Ball yn cynnwys ystyriaeth
o ddigonolrwydd y CDM a daeth i'r casgliad ei fod yn amhriodol fel ffordd o fynd i'r
afael â phryderon diogelu mewn modd amserol.503 Ym mis Mai 2019, argymhellodd yr
Ymchwiliad y dylai’r Eglwys ddiwygio Canon C30 gan ei gwneud yn ofynnol i glerigwyr
gydymffurfio â’r canllawiau diogelu oherwydd nad oedd y term ‘sylw dyledus’ yn ddigon
eglur.504 Mae swyddfa gyfreithiol Eglwys Loegr yn dal i “ystyried y ffordd orau o weithredu’r
argymhelliad hwn er mwyn i rai agweddau ar bolisi a chanllawiau gael eu hystyried yn orfodol”.505
23. Yn fwy cyffredinol, dywedodd yr Archesgob Justin Welby wrthym fod angen
“cael adolygiad sylweddol iawn” o’r CDM, gan symud i ffwrdd o'r esgob esgobaethol fel
erlynydd a barnwr tuag at baneli ar gyfer ymchwiliadau.506 Cytunodd Mr Tilby fod angen
diwygio'r system CDM mewn ffordd “fwy radical” gan ganolbwyntio mwy ar y dioddefwr
neu'r goroeswr; “system sydd â llawer mwy o ffocws ac sy'n broses gyfiawnder briodol,
yn broses deg”.507
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24. Yn hydref 2019, dechreuodd swyddfa gyfreithiol yr Eglwys a’r Tîm Diogelu Cenedlaethol
weithio ar ddatblygu cynigion ar gyfer gwella’r CDM trwy weithgor. Wrth siarad ar y radio am
yr adolygiad arfaethedig i'r CDM, dywedodd yr Esgob Tim Thornton (aelod o'r gweithgor):
“Tybed a yw'n iawn i ni feddwl yn fwy cyffredinol am yr hyn y byddwn i'n ei alw'n safonau
proffesiynol ac ystyried clerigwr fel proffesiwn a chyda phroffesiynau eraill mae gennych
chi efallai bobl annibynnol sy'n dod i mewn ac yn cael eu defnyddio mewn paneli lle mae'n
rhaid asesu a dyfarnu ar faterion.”508
Y bwriad oedd y byddai'r cynigion hyn yn cael eu cyflwyno i Dŷ'r Esgobion ym mis Mai 2020.509
25. Dywedodd yr Archesgob Welby wrthym “nid yw’n ymddangos i mi ei bod yn dasg amhosibl
ac nid wyf yn gweld pam y dylai gymryd gormod o amser, ond rwy’n rhwystredig yn gyson gan
yr amser y mae pethau’n ei gymryd”.510 Fel y dywedodd yr Esgob Peter Hancock (yr Esgob
Arweiniol ar Ddiogelu ar y pryd):
“mae angen i’r eglwys fwrw ymlaen â hyn… gadewch inni edrych ar yr hyn yr ydym
yn ceisio ei gyflawni, dod o hyd i broses sy’n gwneud hynny”.511
26. Mae'r gweithgor ar CDM yn ystyried:512
• ai’r CDM yn ei ffurf bresennol yw’r broses gywir ar gyfer materion yn ymwneud â diogelu;
• datblygu ymhellach Canllawiau ar gyfer Ymddygiad Proffesiynol y Clerigwyr (2015),
y bwriedir iddynt ddarparu eglurder a diffiniad i'r safonau a ddisgwylir gan glerigwyr
a darparu meincnod ar gyfer barnu cwestiynau sy'n ymwneud â chamymddwyn a gallu;
• proses blaenoriaethu lle deuir â chwynion, i sicrhau yr ymdrinnir â chwynion yn
gymesur â'u difrifoldeb, gyda chwynion llai difrifol yn cael eu cyfeirio i ddechrau
at gyfryngu neu fathau amgen eraill o ddatrys anghydfod;
• un corff i brosesu cwynion gyda'r swyddogaeth farnwrol a weithredir ar hyn o bryd gan
esgobion yn cael ei dirprwyo i'r corff hwn, a fydd yn penderfynu pa elfennau diogelu,
os o gwbl, sy'n codi o'r materion sy'n cael eu cyfeirio ato (p'un ai mewn perthynas
â materion sy'n faterion disgyblaeth neu allu proffesiynol) ac fe ddylai gynnwys
mewnbwn gweithwyr proffesiynol diogelu; dylai hyn gynnwys archwilio a yw prosesau
disgyblu neu lwybrau eraill yn ffyrdd priodol o ddelio â'r pryder; ac
• amrywiol ddulliau i ategu'r ddarpariaeth bresennol o gymorth cyfreithiol eglwysig.
Bydd angen ymgynghori'n ffurfiol â chlerigwyr, y lleygwyr a'r achwynwyr ar gyfer
unrhyw gynigion.
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B.4: Hawliadau sifil ac iawndal yn Eglwys Loegr
B.4.1: Cyflwyniad
1. Archwiliodd ymchwiliad Atebolrwydd a Gwneud Iawn yr Ymchwiliad i ba raddau yr
oedd y system cyfiawnder sifil, iawndal troseddol a'r gwasanaethau cymorth yn hyrwyddo
atebolrwydd a gwneud iawn i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol. Gwnaeth
ei adroddiad ym mis Medi 2019 nifer o argymhellion ynghylch newidiadau i'r systemau
cyfiawnder sifil a throseddol.513 Yn yr ymchwiliad hwn, gwnaethom ystyried rheoli hawliadau
sifil yn erbyn Eglwys Loegr yn benodol, gan gynnwys yn erbyn y rhai sydd wedi marw.

B.4.2: Hawliadau sifil yn Eglwys Loegr
2. Mae'r ymateb i hawliadau sifil yn erbyn Eglwys Loegr yn dibynnu a yw'r hawliad wedi'i
yswirio. Nid yw yswiriant yn cynnwys pob hawliad. Er enghraifft, rhaid i'r Eglwys ariannu
hawliadau yn erbyn esgobion.
3. Mae'r Swyddfa Yswiriant Eglwysig (EIO) yn darparu yswiriant ar gyfer y gyfran fwyaf
o gyrff Eglwys Loegr.514 Mae'n gwmni annibynnol a reoleiddir yn yr un modd â phob
darparwr yswiriant.515 Mae'r EIO yn eiddo i'r Ecclesiastical Insurance Group (EIG),516 sydd
yn ei dro yn eiddo i Allchurches Trust Limited (ATL), elusen gofrestredig sy'n hyrwyddo'r
grefydd Gristnogol ac yn rhoi grantiau elusennol, yn arbennig i Eglwys Loegr.517 Mae'r EIG
yn rhoi cyfran sylweddol o'i elw i ATL ond nid yw'r naill na'r llall yn ymwneud â rhedeg yr
EIO o ddydd i ddydd nac yn y modd y mae'n ymateb i hawliadau.518
4. Rhwng 2003 a 2018, mae'r EIO wedi rheoli 217 o hawliadau yn ymwneud â cham-drin
plant yn rhywiol yn Eglwys Loegr:519
• Roedd 215 o hawliadau yn ymwneud â thramgwyddwyr neu dramgwyddwyr honedig
gwrywaidd a dau yn ymwneud â thramgwyddwyr benywaidd;
• Roedd 122 o hawliadau yn ymwneud â cham-drin a gyflawnwyd neu yr honnir
iddo gael ei gyflawni gan glerigwyr (yr oedd 30 ohonynt wedi marw), tra'r oedd
86 hawliad yn ymwneud â cham-drin gan bobl nad oedd yn glerigwyr (gan gynnwys
gwirfoddolwyr neu eraill mewn swyddi taledig yn yr Eglwys);520
• Roedd gan 36 o dramgwyddwyr honedig sawl hawliad mewn perthynas â nhw; ac
• allan o 217 o hawliadau, arweiniodd un hawliad at dreial.
5. Pan ddygir hawliad, er enghraifft yn erbyn cyngor eglwys blwyfol am ymddygiad offeiriad
plwyfol, rheolir ef fel rheol gan yr yswiriwr.521 Er bod yr EIO yn gweithio'n agos â hi, nid yw'r
Eglwys mewn “unrhyw sefyllfa i roi gorchmynion i'r EIO o ran sut y dylai ymateb mewn unrhyw
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achos penodol”.522 Gall hyn fod yn anodd i ddioddefwyr a goroeswyr ei ddeall, ond mae'r
Eglwys yn rhwym wrth delerau ei chontract gyda'r EIO ac ni all ddweud wrth yr EIO beth
i'w wneud o fewn ffiniau'r contract hwnnw.523

Egwyddorion arweiniol yr EIO
6. Lluniodd yr EIO ei ddogfen ganllaw fewnol gyntaf yn ymwneud â cham-drin plant yn
rhywiol ym 1997, ar gyfer y rhai sy'n delio â hawliadau cam-drin plant yn rhywiol o ddydd
i ddydd. Nododd “Pe bai honiad yn codi, mae’n bwysig dilyn y gweithdrefnau y manylir arnynt”
yn nogfen bolisi Tŷ’r Esgobion.524
7. Nid oedd canllawiau EIO 2009 yn benodol i gam-drin plant yn rhywiol ond nododd:
“Mae'n bwysig nad yw'r ymateb ... yn cael ei brofi fel un negyddol, gwrthwynebol neu
ddi-fudd oherwydd gall hyn greu anawsterau perthynas.”525
8. Yn 2016, datblygodd yr EIO ei egwyddorion arweiniol, a baratowyd mewn cydweithrediad
â Dr Julie MacFarlane (goroeswr cam-drin plant yn rhywiol gan offeiriad yn Eglwys Loegr,
ac a oedd wedi gofyn i'r EIO nodi sut yr ymdriniodd â hawliadau o'r fath yn ystod proses
setlo), yr Eglwys a rhanddeiliaid eraill. Mae'r egwyddorion – sy'n berthnasol i bob deiliad
polisi, gan gynnwys yr Eglwys – yn cynnwys:
• “Gall hawliadau sy'n deillio o gam-drin corfforol a rhywiol fod yn heriol ac yn drawmatig
i bawb dan sylw, waeth pa mor bell yn ôl y digwyddodd y cam-drin.”
• “Mae derbyn atebolrwydd yn gynnar yn cyflymu'r hawliad a hefyd yn helpu i gadw costau
cyfreithiol mor isel â phosibl.”
• “Dylai deiliaid polisi ystyried darparu neu gynnig gofal bugeiliol, cwnsela a/neu fathau eraill
o gymorth sydd ar gael i'r hawlydd pe bai'n cynorthwyo lles yr hawlydd.”
• “Fodd bynnag, ni ddylai gwneud hawliad ffurfiol... atal unrhyw ddeiliad polisi rhag
parhau i gefnogi'r hawlydd trwy ddarparu gofal bugeiliol sy'n cael ei ddarparu neu gynnig
cefnogaeth/cwnsela.”
• “Mae Ecclesiastical wedi ymrwymo i weithredu'n deg tuag at yr holl bartïon y mae'r hawliad
yn effeithio arnynt.”
• “Ni fydd Ecclesiastical yn mynnu nac yn cynnwys gofyniad cyfrinachedd mewn cytundeb
setlo oni bai bod yr hawlydd yn gofyn yn benodol amdano.”
• Ni ddylid barnu bod hawlydd a oedd “o dan 16 oed pan ddigwyddodd y cam-drin wedi
cydsynio i gamdriniaeth o’r fath ac ni fydd hyn yn cael ei godi fel amddiffyniad posib.
Bydd Ecclesiastical yn ymwybodol o'r anghydbwysedd pŵer a gyflwynir yn aml mewn
achosion o'r fath.”526
Os cânt eu dilyn, mae gan yr egwyddorion y potensial i wneud y broses hawliadau sifil yn llai
trawmatig i ddioddefwyr a goroeswyr.
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B.4.3: Materion allweddol mewn hawliadau sifil yn erbyn Eglwys Loegr
Cyfyngiad
9. O dan Ddeddf Cyfyngiadau 1980, mae yna derfynau amser – a elwir yn gyfnodau
cyfyngu – y mae'n rhaid i hawlwyr gyflwyno eu hawliadau erbyn. Y pwrpas yw sicrhau
cydbwysedd rhwng hawliau hawlwyr i ddwyn hawliadau a buddiannau diffynyddion wrth
beidio â gorfod amddiffyn achosion hanesyddol pan allai, er enghraifft, fod yn anodd sefydlu
beth ddigwyddodd oherwydd treigl amser.
10. Gwneir penderfyniad a ddylid defnyddio'r amddiffyniad cyfyngu gan yr EIO.
Mae ei egwyddorion arweiniol yn nodi:
“Mae Ecclesiastical yn cydnabod y dylid pledio cyfyngiad fel amddiffyniad i hawliad
yn gynnil iawn mewn perthynas â hawliadau cam-drin rhywiol. Mae gan Ecclesiastical
weithdrefn uwchgyfeirio fewnol sy'n ei gwneud yn ofynnol i bledio amddiffyniad cyfyngu
gael ei ystyried a'i gymeradwyo cyn iddo gael ei bledio mewn unrhyw achos unigol.”527
Bydd yr EIO yn ystyried a yw treial teg yn bosibl i bob parti lle mae amser sylweddol wedi
mynd heibio, gan gynnwys a yw'r dystiolaeth berthnasol ar gael, unwaith y bydd wedi
cynnal ymchwiliad llawn.528 Dywedodd yr EIO ei fod yn ymwybodol o'r rhwystrau penodol
i adrodd am gam-drin plant yn rhywiol, yn enwedig yng nghyd-destun sefydliadau crefyddol,
a derbyniodd staff EIO hyfforddiant gan Sefydliad Lucy Faithfull i wella eu dealltwriaeth o'r
materion hynny.529
11. Mewn perthynas â hawliadau Eglwys, roedd yr EIO yn dibynnu ar amddiffyniad
cyfyngiad mewn llai na 4 y cant o achosion (naw hawliad) rhwng 2003 a 2018. Derbyniodd
Mr David Bonehill, cyfarwyddwr hawliadau’r DU ar gyfer yr EIO, iddo gael ei ddefnyddio gan
yr EIO mewn achos a aeth i dreial ym mis Mai 2019. Ar hyn o bryd, mae’r EIO yn adolygu ei
safbwynt ar amddiffyniad cyfyngiad a chadarnhaodd ym mis Chwefror 2020 (i ymchwiliad
Atebolrwydd a Gwneud Iawn yr Ymchwiliad) ei fod wedi gosod moratoriwm ar ei ddefnydd
hyd nes y cyhoeddir adroddiad yr Ymchwiliad yn yr ymchwiliad hwnnw.530

Adroddiadau seiciatryddol
12. Cwynodd dioddefwyr a goroeswyr am effaith y broses o lunio adroddiadau seiciatryddol
amddiffyn ar wahân fel rhan o'r amddiffyniad i hawliad cyfreithiol.531
13. Mae egwyddorion arweiniol yr EIO yn cynnwys ymrwymiad i benodi arbenigwyr
meddygol ar y cyd lle bo hynny'n briodol:
“Mae Ecclesiastical yn cydnabod y gallai ei gwneud yn ofynnol i hawlwyr gael sawl
gwerthusiad meddygol achosi trallod pellach. Bydd Ecclesiastical bob amser yn ystyried
priodoldeb cytuno â'r hawlydd i gyfarwyddo arbenigwr ar y cyd.”532
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Dywedodd Mr Bonehill wrthym fod yr EIO yn “gwneud ymdrechion mawr” i gytuno ar
arbenigwyr ar y cyd â chyfreithwyr hawlwyr ar ddechrau hawliad. Mae wedi cytuno caniatáu
arbenigwr yr hawlydd mewn 28 o'i 30 achos diwethaf sydd wedi eu setlo.533 Fodd bynnag,
mae gwaith pellach i'w wneud; er enghraifft, cytuno ar restr o arbenigwyr gyda chyfreithwyr
yr hawlwyr.

Ymddiheuriadau
14. Mae polisi Eglwys Loegr ar gyhoeddi ymddiheuriadau yn nodi y dylai'r cynghorydd
diogelu esgobaethol (DSA), ar ddiwedd unrhyw broses fewnol, treial troseddol neu ymchwiliad
statudol, gynghori’r esgob ynghylch yr angen am ymddiheuriad a chynnwys ymddiheuriad:
“Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, dylai'r esgob esgobaethol neu'r archesgob ... ysgrifennu at
y goroeswr, gan gynnig ymddiheuriad llawn am yr hyn a ddigwyddodd, a chynnig cyfarfod
â'r goroeswr i glywed eu pryderon ac ateb unrhyw gwestiynau parhaus.”534
15. Efallai y bydd anawsterau ymarferol mewn rhai achosion. Er enghraifft, nid yw'r heddlu
bob amser yn derbyn enwau achwynwyr gan yr heddlu os ydynt wedi arfer eu hawl i fod
yn anhysbys.535 Efallai mai'r pwynt pan ddygir hawliad sifil yw'r tro cyntaf i'r Eglwys ddysgu
hunaniaeth achwynydd, er mwyn ymddiheuro.
16. Pan fydd hawlwyr yn dymuno derbyn ymddiheuriad, dylai fod yn ddilys, yn ystyrlon
ac yn bersonol. Dywedodd AN-A88, achwynydd yn achos Victor Whitsey, wrthym fod
ymddiheuriad lle “nad oes dim wedi newid” yn “dda i ddim” neu'n “geg i gyd”.536 Fel y dywedodd,
“rhaid i wir ymddiheuriad gynnwys pethau fel cydnabyddiaeth, peth teimlad, efallai dim
amddiffyniad a rhywfaint o wneud iawn”. Cytunodd yr Esgob Peter Forster:
“fod y cwestiwn o bryd yr ymddiheurir, gan bwy, yn… gwestiwn anodd iawn. Ar yr un llaw,
ni allwch ymddiheuro'n rhy aml; ar y llaw arall mae'n rhaid i chi ei wneud mewn ffordd
briodol”.537
Roedd hefyd o’r farn bod ymddiheuriad yn fwy cymhleth lle mae hawliadau sifil oherwydd ei
fod yn “croestorri â'r… holl fater o dderbyn atebolrwydd”, er mai safbwynt yr EIO ers 2019 yw
na fyddai ymddiheuriadau yn rhagfarnu’r hawliad nac yn dirymu’r contract yswiriant.538
17. Beth bynnag, ni fyddai yswiriwr fel yr EIO yn ymddiheuro, er y gallai “hwyluso”
ymddiheuriad lle gofynnir am un a lle mae'r Eglwys yn barod i ymddiheuro.539 Dywedwyd
wrthym fod yr EIO yn gweithio gyda'r Eglwys i annog ymddiheuriadau; y cynharaf yr
ymddiheuriad, y mwyaf o werth sydd ganddo i'r derbynnydd.540

Gwneud iawn
18. Mae'r Eglwys wedi cydnabod nad yw ei hagwedd tuag at wneud iawn ar gyfer
goroeswyr cam-drin megis therapi, cwnsela a chynnig ymddiheuriad yn gyson ac mewn
llawer o achosion nid yw'n ddigon.541 Mae am gyflwyno cynllun gwneud iawn, i ddarparu
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iawndal ariannol, ymddiheuriadau a chefnogaeth barhaus ond hefyd fel “cysur i oroeswyr am
eu hanafiadau” ac ymgais i “wneud yn iawn am yr hyn maent wedi’i ddioddef, gan gydnabod na
fydd byth yn bosibl i rai”.542
19. Mae'r Grŵp Llywio Diogelu Cenedlaethol (NSSG) wedi nodi nifer o gynigion i'w hystyried.
19.1. Mae'n ddyletswydd ar yr Eglwys i gymryd camau rhesymol i wneud iawn i'r
rhai sydd wedi cael eu niweidio cyn belled ag y bo modd, a dylai hyn fod lle mae
atebolrwydd cyfreithiol yn codi. Ni ddylai cynllun gwneud iawn roi dioddefwyr
a goroeswyr dan anfantais rhag cyrchu'r dulliau presennol o iawndal a chefnogaeth.
19.2. Dylai gwneud iawn ystyried y niwed a achoswyd a'r drwg a wnaed ac felly
dylai arwain at ddwy elfen o adfer (iawndal ariannol a chefnogaeth) ac edifeirwch
(h.y. ymddiheuriad). Dylai fod yn gyson ac ni ddylai ddibynnu ar leoliad daearyddol
na phrosesau llywodraethu.
19.3. Ni ddylai'r broses gwneud iawn waethygu nac ailadrodd niwed, a dylai fod
yn drawma-wybodus.
19.4. Ni ddylai strwythurau'r Eglwys rwystro'r broses o wneud iawn (o fewn
cyfyngiadau cyfraith sifil berthnasol).
19.5. Mae gwneud iawn yn rhan o gyfrifoldebau diogelu a bugeiliol yr Eglwys,
ac mae'n cyd-fynd â'r cyfrifoldeb i gefnogi “iachâd eneidiau” ym mhob plwyf.543
20. Mae'r Eglwys wedi nodi ei bod am gynnwys mewnbwn gan oroeswyr wrth ddylunio
cynllun gwneud iawn, o ran cychwyn, egwyddorion, dyluniad a llywodraethu.

B.4.4: AN-A4 ac adolygiad Elliott
21. Mae AN-A4 wedi dweud, rhwng diwedd y 1970au a 2012, iddo ddatgelu ei gamdriniaeth
gan AN-F15 (aelod o'r glerigaeth) i nifer o uwch glerigwyr yn Eglwys Loegr. Ymhlith y rhain
roedd yr Esgob John Eastaugh (Esgob Henffordd ar y pryd), yr Esgob Tim Thornton
(Esgob Sherborne ar y pryd) a'r Esgob Paul Butler (Esgob Dyrham).544
22. Yn 2014, cychwynnodd AN-A4 hawliad sifil, a yswiriwyd gan yr EIO. Cyn hyn, roedd
AN-A4 yn derbyn cefnogaeth fugeiliol gan yr Esgob Butler (Prif Esgob ar Ddiogelu ar y pryd)
a'r DSA ar y pryd ar gyfer Esgobaeth Llundain, Sheryl Kent. Ar ôl i'w hawliad ddechrau,
dywedodd y DSA a'r Esgob Butler wrth AN-A4 nad oeddent yn gallu cael cysylltiad ag ef
mwyach.545 Daeth y cyswllt i ben o ganlyniad i gyngor yn yr Eglwys a chan yr EIO.546
23. Mynegodd yr Esgob Butler a Ms Kent bryder ynghylch y cyngor i roi'r gorau i gysylltiad
ag AN-A4. Ceisiodd yr Esgob Butler gael aelod arall o'r glerigaeth i ddarparu cefnogaeth
fugeiliol i AN-A4.547 Tra adferwyd cyfathrebu a chefnogaeth fugeiliol bythefnos yn
ddiweddarach, roedd yr effaith ar AN-A4 yn ddwys.548
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24. Yn 2015, gofynnodd yr Eglwys i Mr Ian Elliott (gweithiwr cymdeithasol profiadol549)
gynnal adolygiad i'w hymateb i'r honiadau gan AN-A4. Daeth i’r casgliad bod polisïau Eglwys
Loegr o ansawdd da. Fodd bynnag, dangosodd rheolaeth achos AN-A4 wahaniaeth clir rhwng
yr hyn a nododd y polisi a’r arfer.550 Beirniadodd yr Eglwys am dynnu cefnogaeth fugeiliol yn
ôl o AN-A4:
“Mae gan yr eglwys gyfrifoldeb i ymateb ac i ddarparu cefnogaeth fugeiliol, ac mae hefyd
angen iddi symud y tu hwnt i'r syniad bod y gefnogaeth fugeiliol honno'n cael ei diffinio'n
syml gan ystyriaethau ariannol. Nid yw hynny'n wir.”551
Gwnaeth 11 o argymhellion hefyd ar gyfer gwella diogelu.552 Roedd yr Esgob Sarah Mulally
(a arweiniodd ymateb yr Eglwys i adolygiad Elliott) o’r farn bod adolygiad Elliott yn “gatalydd
pwysig” ar gyfer newidiadau i systemau a strwythurau diogelu Eglwys Loegr.553
25. Yn dilyn cyhoeddi adroddiad Mr Elliott, bu anghydfod hir a chyhoeddus rhwng
Eglwys Loegr a’r EIO ynghylch a oedd yr yswiriwr wedi cyfarwyddo’r Eglwys i roi’r gorau
i gefnogaeth fugeiliol.554
26. Mewn tystiolaeth i'r Ymchwiliad hwn, honnodd Mr Bonehill, ar ran yr EIO, nad oedd yr
EIO wedi cyfarwyddo'r “eglwys i dynnu gofal a chefnogaeth fugeiliol yn ôl”.555 Dim ond ar ôl
tystiolaeth Mr Bonehill y derbyniodd yr Ymchwiliad dystiolaeth bellach am yr anghydfod
hwn, a oedd yn cynnwys cofnod cyswllt yr Eglwys am achos AN-A4 a dau recordiad
o alwadau ffôn rhwng yr EIO a newyddiadurwr ym mis Mehefin 2016.556 Gwrthwynebodd
yr EIO i'r Ymchwiliad ddatgelu'r deunydd pwysig hwn er iddo ei drafod gyda'r wasg o'r blaen.
27. Mae'n amlwg o'r cofnod cyswllt bod cyfreithiwr mewnol yr Eglwys wedi cynghori'r
DSA, oherwydd bod honiad, y dylai'r cyswllt rhwng yr Eglwys ac AN-A4 fod trwy ei
gyfreithwyr.557 Ailadroddodd yr EIO na ddylai'r Eglwys “fod mewn unrhyw gyswllt pellach â'r
hawlydd”.558 Roedd y cyngor hwnnw'n anghywir. Gwnaeth yr Ymchwiliad ofyn Mr Bonehill
i egluro ei dystiolaeth gynharach, oherwydd effaith y cyngor a roddwyd gan yr EIO oedd
na ddylid cysylltu ag AN-A4, gan atal yr Eglwys rhag darparu gofal a chefnogaeth fugeiliol.
Awgrymwyd i ni mai bwriad yr EIO oedd cynghori na ddylid cysylltu ymhellach yn benodol
â'r hawliad. Os felly, nid oedd y cyngor yn ddigon clir.559
28. Mae'r EIO bellach yn derbyn cyfrifoldeb am ei ran mewn tynnu cefnogaeth o AN-A4
yn ôl560 ac mae wedi diweddaru ei egwyddorion arweiniol diweddaraf.
“Ni ddylai gwneud hawliad ffurfiol atal unrhyw ddeiliad polisi rhag parhau i gefnogi'r
hawlydd trwy ddarparu gofal bugeiliol neu gynnig cefnogaeth/cwnsela.”561
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At hynny, methodd yr anghydfod cyhoeddus rhwng yr Eglwys a'r EIO ag ystyried yr effaith
y gallai'r anghydfod ei chael ar AN-A4.

B.4.5: Honiadau yn erbyn unigolion sydd wedi marw
29. Nid yw'r Eglwys yn cadw cofnodion am nifer yr honiadau a wneir yn erbyn unigolion
sydd wedi marw.562
30. Os yw hawliad yn ymwneud ag unigolyn y byddai polisi yswiriant dilys wedi bod ar ei
gyfer pe bai'n fyw, mae'r EIO yn delio ag ef a byddai'r egwyddorion a'r gweithdrefnau a nodir
uchod yn berthnasol. Os yw'r hawliad yn ymwneud ag esgob sydd wedi marw – fel Victor
Whitsey, Peter Ball neu George Bell – mae'n cael ei reoli gan Gomisiynwyr yr Eglwys, a'i rôl
yw sicrhau ymchwiliad priodol cyn gwneud penderfyniadau ynghylch setliad.563
31. Mae Comisiynwyr yr Eglwys (sy'n gyfrifol am dalu iawndal mewn hawliadau nad ydynt
wedi'u hyswirio) yn ystyried cyflwyno cyfryngu fel rhan o'u proses ar gyfer gwneud iawn.564

Achos cyntaf George Bell ac adolygiad Carlile
32. Honnodd achwynydd o’r enw Carol ym 1995 ac eto yn 2013 iddi gael ei cham-drin gan
y diweddar George Bell, cyn Esgob Chichester. Pan wnaeth Carol erlyn yr Eglwys am iawndal
yn 2014, cynullwyd grŵp craidd. Fe wnaeth yr Eglwys setlo hawliad Carol, ymddiheuro
a chyhoeddi datganiad cyhoeddus.
33. Cafodd yr Arglwydd Carlile o Berriew gyfarwyddyd gan yr Eglwys i ystyried ei hymateb
i'r honiadau. Yn ei adroddiad (dyddiedig Rhagfyr 2017), roedd yn feirniadol o weithredoedd
yr Eglwys, yn enwedig wrth wneud datganiad cyhoeddus am yr honiadau a’r setliad
a gyrhaeddwyd. Yn Adroddiad yr Ymchwiliad Chichester/Peter Ball, mynegodd yr Ymchwiliad
bryder ynghylch nifer o gasgliadau’r Arglwydd Carlile. Roedd y rhain yn cynnwys:
• dylai cymal cyfrinachedd fod wedi'i gynnwys yn y setliad;
• dylid bod wedi rhoi “cryn bwysigrwydd” ar sut oedd pobl yn “meddwl yn uchel”
George Bell; a
• beirniadwyd y grŵp craidd am ddibynnu ar dystiolaeth “un achwynydd”.565
34. Mae argymhellion yr Arglwydd Carlile yn berthnasol i leiafrif bach o hawliadau yn unig,
y rhai sydd heb yswiriant neu le na chyhoeddir hawliad.566 Efallai y bydd hawliadau hefyd lle
nad oedd polisi yswiriant ar waith.
35. Ym marn Mr Bonehill, nid oedd y broses a awgrymwyd gan yr Arglwydd Carlile yn gyson
â’r dull y byddai yswiriwr yn ei gymryd mewn achosion yswiriedig, a’i fod yn “rhywbeth na
fyddem yn sicr yn gallu ei gefnogi”.567
35.1. Argymhellodd yr Arglwydd Carlile y dylid cael cyngor gan gyfreithiwr sydd
â gwybodaeth ymarferol am y gyfraith a gweithdrefn droseddol. Er bod hawliadau
sifil yn cael eu barnu yn ôl tebygolrwydd, dywedodd yr Arglwydd Carlile fod “archwilio
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achos o’r math hwn yn erbyn y safon droseddol yn ymarfer defnyddiol ac addysgiadol”.568
Dywedodd Mr Bonehill na fyddai hyn yn cael ei ystyried yn berthnasol i hawliad
yswiriedig oherwydd safon y dystiolaeth yw yn ôl yr hyn sy'n debygol.569
35.2. Dywedodd yr Arglwydd Carlile fod y grŵp craidd yn anghywir i ddiystyru
amddiffyniad cyfyngiad.570 Ni chytunodd Mr Bonehill ac ailadroddodd safbwynt
yr EIO y dylid defnyddio cyfyngiad yn gynnil iawn.571
35.3. Roedd yr Arglwydd Carlile o'r farn, lle cafodd hawliad ei setlo heb dderbyn
atebolrwydd, y dylai'r setliad gynnwys darpariaeth gyfrinachedd yn gyffredinol.
Nid yw'r EIO erioed wedi mynnu darpariaethau cyfrinachedd oni bai bod yr achwynydd
yn gofyn amdanynt, ond nid oes gwahaniaeth rhwng hawliadau a setlwyd gydag
atebolrwydd a hebddynt.572 Ym marn Mr Bonehill:
“byddai angen rhoi ystyriaeth ddifrifol i orfodi cymal o'r fath. Mewn gwirionedd, mae'n
anodd dychmygu sefyllfa lle byddai'n cael ei ystyried yn foesegol briodol i sefydliad
geisio crafangu taliad iawndal a chostau yn ôl o unigolyn sydd, o bosibl, wedi bod yn
ddioddefwr/goroeswr o gamdriniaeth”.573

Ail achos George Bell
36. Yn dilyn cyhoeddi adroddiad yr Arglwydd Carlile, gwnaed honiad pellach o gam-drin
gan yr Esgob George Bell gan unigolyn a elwir yn Alison. Yr ail achos George Bell hwn yw'r
enghraifft ddiweddaraf o sut mae Eglwys Loegr yn rheoli honiad heb yswiriant yn erbyn
unigolyn sydd wedi marw.
37. Cynullodd y Tîm Diogelu Cenedlaethol grŵp craidd i oruchwylio a rheoli’r ymateb
i’r honiad, i gydymffurfio ag argymhellion yr Arglwydd Carlile.574
38. Penodwyd cyn brif dditectif, Raymond Galloway, i gynnal ymchwiliad. Roedd
ei ymchwiliad yn drylwyr ac yn cynnwys cynifer o dystion â phosib.575 Penodwyd
ymgynghorydd annibynnol hefyd i gynrychioli buddiannau teulu’r Esgob Bell, gydag
ymgynghorydd trais rhywiol a domestig annibynnol i sicrhau bod safbwynt Alison yn cael ei
glywed.576 Yn dilyn hynny, cynrychiolwyd y ddau gan gwnsler yn ystod y broses. Penodwyd
uwch farnwr eglwysig, Timothy Briden, yn benderfynwr mewn perthynas â'r gŵyn.577
39. Daeth y grŵp craidd i'r casgliad na allai unrhyw dribiwnlys rhesymol ddarganfod bod yr
honiadau wedi'u profi ar sail yr hyn sy'n debygol. Daeth Mr Briden i'r casgliad na phrofwyd
unrhyw honiadau pellach ar sail tebygolrwydd.578

ANG000152_007_011
Bonehill 2 Gorffennaf 2019 111/17-24
570
ANG000152_034_038
571
Bonehill 2 Gorffennaf 2019 112/1-17
572
Bonehill 2 Gorffennaf 2019 113/14-21
573
EIO000143_008
574
ACE027643_136-137
575
ACE027643_136-137
576
ACE027643_138
577
ACE027643_138-140
578
ACE027643_138-142
568
569

71

Yr Eglwys Anglicanaidd: Adroddiad yr Ymchwiliad

B.5: Sêl y gyffes
B.5.1: Cyflwyniad
1. Sêl y gyffes yw’r disgwyliad, yng nghyfraith Lloegr a chyfraith ganon, y bydd geiriau
a lefarir ag offeiriad gan benyd yn ystod cyfaddefiad yn aros yn gyfrinachol.579
2. Mae cyfaddefiad yn “arfer lleiafrifol” yn Eglwys Loegr ac nid yw'n eglur faint o bobl sy'n
cymryd rhan.580 Mae gweithgor o Eglwys Loegr ar sêl y gyffes wedi nodi bod cyfaddefiad yn
cael ei ystyried “gan ran sylweddol o Eglwys Loegr fel gweinidogaeth fugeiliol hynod bwysig”.581
3. Mae rhai – yn enwedig dioddefwyr a goroeswyr a'u grwpiau cynrychioliadol – wedi
awgrymu y dylid cael rhyw fath o ddyletswydd adrodd orfodol.582 Byddai hyn yn gosod
rhwymedigaeth i hysbysu awdurdodau statudol pe bai unigolyn yn cyfaddef ei fod wedi
cam-drin plentyn yn rhywiol. Byddai, i bob pwrpas, yn torri sêl y gyffes. Gallai'r ddyletswydd
gael ei chefnogi gan drosedd i unrhyw un a fethodd ag adrodd am honiadau yn ôl yr
angen.583 Mae'r adroddiad hwn yn delio ag adrodd yng nghyd-destun Eglwys Loegr, gan
gynnwys un achos lle codwyd pryderon ynghylch defnydd y tramgwyddwr o'r sêl i dawelu ei
ddioddefwyr. Bydd materion sêl y gyffes ac adrodd gorfodol yn rhan o adroddiad terfynol yr
Ymchwiliad gan eu bod wedi codi yn nifer o ymchwiliadau’r Ymchwiliad.

B.5.2: Robert Waddington
4. Roedd Robert Waddington yn Ddeon Eglwys Gadeiriol Manceinion rhwng 1984 a 1993,
yn ogystal ag aelod o gorff llywodraethu Ysgol Gerdd Chetham, a ddarparodd gantorion
ar gyfer Eglwys Gadeiriol Manceinion. Ar ôl iddo ymddeol ym mis Medi 1993, rhoddwyd
caniatâd i Waddington weinyddu yn Esgobaeth Efrog.584
5. Yn 2013, derbyniodd yr Archesgob John Sentamu honiad o gam-drin rhywiol gan
Waddington yn y 1950au. Dywedodd yr achwynydd gwrywaidd hefyd fod Waddington wedi
dweud wrtho – ar gam – na allai ddatgelu’r cam-drin, gan fod Waddington wedi ei “ryddhau
o gam-drin plant yn bechadurus yng nghyd-destun gweinidogaeth sacramentaidd y cymod”.585
Er bod esboniad Waddington yn amlwg yn wallus – yr offeiriad yn unig sy’n rhwym wrth
unrhyw sêl – roedd yr achos hwn yn ffactor sylweddol wrth sefydlu gweithgor yr Eglwys
ar sêl y gyffes yn 2014.586

Yr honiadau ac ymateb yr Eglwys
6. Ym mis Ionawr 1999, hysbysodd Esgob Gogledd Queensland Archesgob Efrog ar y pryd,
David Hope (yr Arglwydd Hope bellach) am “honiad difrifol” o gam-drin plant yn rhywiol
gan Waddington rhwng 1961 a 1971, pan oedd yn brifathro ysgol yn Awstralia.587 Ym mis
Chwefror 1999, dywedodd yr Archesgob Hope ei fod wedi cyfarfod â Waddington a oedd
“yn flin iawn am unrhyw beth y gallai fod wedi digio”. Gan fod Waddington bellach wedi
ei “wanychu’n ddifrifol” gan afiechyd, dywedodd yr Archesgob Hope nad oedd ganddo
ACE027523_003. Am esboniad manwl o sêl y gyffes (a elwir yn ffurfiol yn sacrament y cymod), gweler ACE027523
a ACE027207.
580
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“unrhyw amheuaeth o gwbl nad oes unrhyw bosibilrwydd ei fod wedi ymddwyn fel yr honnwyd”.588
Roedd yr Archesgob Hope o'r farn bod hyn yn cyfeirio at allu presennol Waddington i beri
risg i blant, nid a oedd wedi cyflawni troseddau yn y gorffennol.589
7. Ar y pryd, nododd canllawiau ymarfer yr Eglwys – Polisi ar Amddiffyn Plant: Dogfen Bolisi
gan Dŷ’r Esgobion (1999) – y dylai unigolyn a dderbyniodd adroddiad o gam-drin hysbysu
cynrychiolydd yr esgob a’i rôl oedd cynghori’r esgob ynghylch gweithdrefnau mewn
achosion honedig o gam-drin plant.590 Ni wnaeth yr Archesgob Hope hynny, ac ni cheisiodd
wybodaeth bellach gan Esgob Gogledd Queensland am yr honiad.591 Roedd cyfarfod yn
bersonol â Waddington yn groes i’r polisi na fydd yr Eglwys “yn cynnal ymchwiliadau ar ei
phen ei hun”.592 Ni wnaeth yr Archesgob Hope, yn ôl yr angen, ystyried gyda'i gynrychiolydd
a ddylid atal caniatâd Waddington i weinyddu hyd nes y ceir canlyniad ymholiadau.593
Parhaodd Waddington i weinyddu yn Esgobaeth Efrog.
8. Rhwng Awst 2003 a Mehefin 2005, derbyniodd uwch aelodau eraill yr Eglwys
(gan gynnwys caplan Esgob Manceinion a Deon Eglwys Gadeiriol Caerliwelydd) ddatgeliadau
o gam-drin plant yn rhywiol yn erbyn Waddington. Roedd yr honiadau'n ymwneud â'i
amser ym Manceinion ac Awstralia. Ym mis Tachwedd 2004, tynnodd yr Archesgob Hope
ganiatâd Waddington i weinyddu yn ôl. Cafodd Waddington ei gyfweld hefyd gan y swyddog
amddiffyn plant esgobaethol ond gwadodd bob honiad o gam-drin rhywiol. Ni chymerodd yr
Eglwys unrhyw gamau pellach.
9. Ym mis Rhagfyr 2004, ysgrifennodd yr Archesgob Hope at Waddington yn nodi ei fod yn
“falch iawn o nodi bod y mater bellach ar gau”. Bu farw Waddington yn 2007.594

Ymchwiliad Cahill
10. Dysgodd yr Archesgob John Sentamu, Archesgob Efrog ar y pryd, am yr honiadau
yn erbyn Waddington ym mis Mehefin 2013. Cysylltodd newyddiadurwr papur newydd
â’i swyddfa, a oedd wedi siarad ag “o leiaf dau oroeswr” o gam-drin gan Waddington.
Dywedodd yr Archesgob Sentamu:
“o ystyried hynafedd y clerigwyr sy'n ymwneud â thrafod yr achos ... byddai angen
i Farnwr sydd â phrofiad diogelu sylweddol graffu ar hyn yn annibynnol”.595
Yn dilyn hynny, comisiynodd ymchwiliad ym mis Gorffennaf 2013, dan gadeiryddiaeth
Ei Anrhydedd Barnwres Sally Cahill CF.596 Ei bwrpas oedd sefydlu pa wybodaeth a oedd
yn hysbys yn yr Eglwys, i ba raddau y cymhwyswyd polisïau amddiffyn plant perthnasol ac
a fyddai wedi cael ei thrin yn wahanol pe bai polisïau diogelu cyfredol wedi bod ar waith.597
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11. Nododd adroddiad Ymchwiliad Cahill (a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2014) ddiffyg
cofnodion cyfoes yn Esgobaethau Efrog a Manceinion.598 Beirniadodd Esgob Manceinion ar
y pryd am ei gofnod annigonol o ddatgeliadau.599 Beirniadwyd yr Arglwydd Hope hefyd am
ei fethiant i hysbysu ei gynrychiolydd o'r honiad ym 1999 ac ystyried a ddylid atal neu dynnu
caniatâd i weinyddu yn ôl. Nododd yr adroddiad fod ei:
“gyfrifoldeb bugeiliol dros Robert Waddington, a'i gred fod Robert Waddington yn ddyn
hen a sâl, wedi arwain iddo ddiystyru'r risg y gallai Robert Waddington beri i blant ac felly
iddo wneud penderfyniadau a oedd yn ddiffygiol”.600
Gwnaeth wyth argymhelliad ar gyfer gwella gweithdrefnau amddiffyn plant yr Eglwys,
gan gynnwys cyflwyno:
• polisi cenedlaethol, sy'n berthnasol i bob esgobaeth ac sy'n ymdrin ag achosion
cyfredol a hanesyddol;
• gwasanaeth diogelu cenedlaethol, a datblygu cynllun strwythuredig i hyrwyddo cyswllt
traws-esgobaethol;
• llunwyr penderfyniadau annibynnol mewn achosion amddiffyn plant, heb gyfrifoldeb
bugeiliol dros y tramgwyddwr honedig; a
• system genedlaethol ar gyfer cadw cofnodion, fel bod cofnodion amddiffyn plant yn
cael eu cadw mewn un lleoliad canolog.601
12. Mewn ymateb, creodd yr Eglwys ganllawiau cenedlaethol ynghylch ymateb i honiadau,
sefydlodd y Tîm Diogelu Cenedlaethol a phenododd Cynghorydd Diogelu Cenedlaethol.602
Mae un argymhelliad yn parhau i fod heb ei ddatrys, sef mecanwaith gwaith achos
cenedlaethol, y dywedwyd wrthym ei fod yn cael ei gomisiynu.603

B.5.3: Sêl y gyffes yn Eglwys Loegr
13. Mae canllawiau mewnol yr Eglwys – Ymateb i, Asesu a Rheoli Pryderon neu Honiadau
Diogelu yn erbyn Swyddogion Eglwysig 2017 – yn nodi:
“Bydd yr holl amheuon, pryderon, gwybodaeth neu honiadau sy'n cyrraedd y trothwy
ar gyfer adrodd i'r awdurdodau statudol yn cael eu hadrodd trwy'r cynghorydd diogelu
esgobaethol neu'r cynghorydd/swyddog diogelu dynodedig mewn corff eglwysig arall i'r
awdurdodau statudol priodol. Gwneir hyn waeth beth yw statws yr unigolyn.”604
Mae'r unig eithriad i'r gofyniad hwn yn ymwneud â gwybodaeth a dderbynnir o dan sêl
y gyffes; mae gwybodaeth a ddatgelir yn ystod cyfaddefiad “yn ddarostyngedig i ddyletswydd
cyfrinachedd llwyr sy’n deillio o … Canon 113 Cod 1603”.605
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Cyfraith ganon
14. Nid yw sêl y gyffes yn berthnasol i bob sgwrs breifat neu gyfrinachol rhwng cynulleidfa
ac offeiriad.606 Yn unol â Chanon B29, mae'r arfer o gyffes yn ei wneud yn ofynnol:
• bod offeiriad yn gwisgo gwisg addas – llaeswisg – ac yn offeiriad y plwyf neu'r ardal
berthnasol (oni bai bod perygl marwolaeth neu fater brys arall, ac os felly gall unrhyw
offeiriad glywed cyfaddefiad);
• y cyfaddefiad ar amser sydd wedi'i hysbysebu neu wedi'i drefnu ymlaen llaw;
• ei fod yn cael ei gynnal mewn man preifat neu rywle lle mai dim ond yr offeiriad
a'r penyd sy'n bresennol; a
• bod y penyd yn aelod bedyddiedig o Eglwys Loegr sy'n cyfaddef eu pechodau er mwyn
dangos edifeirwch a cheisio maddeuant Duw.607
Gall yr offeiriad sy'n clywed y gyffes roi gollyngdod (maddeuant). Fodd bynnag,
gellir atal gollyngdod os bydd yr unigolyn yn gwrthod gwneud iawn mewn ffordd briodol,
megis gwrthod adrodd am ei hun wrth yr heddlu.608

Pryderon ynghylch sêl y gyffes
15. Mae MACSAS (Goroeswyr Cam-drin Rhywiol gan Weinidogion a Chlerigwyr) a grwpiau
goroeswyr eraill wedi nodi achlysuron lle honnir nad yw honiadau lluosog o gam-drin plant
yn rhywiol wedi cael eu trosglwyddo i'r awdurdodau.609 Yn 2015, nododd cynghorwyr
diogelu esgobaethol (DSAs) mai prin y bydd rhywun yn cyfaddef i gam-drin plant yn rhywiol
yn ystod cyfaddefiad.610 Fodd bynnag, nid yw'n eglur a fyddai torri sêl y gyffes wedi gwneud
unrhyw wahaniaeth i ddiogelwch plentyn penodol.611
16. Dywedodd y Canon Dr Rupert Bursell CF (cyfreithiwr canon a goroeswr camdriniaeth)
wrth yr Ymchwiliad na ddylai sêl y gyffes barhau, ond nid oedd yn ystyried y byddai'r Eglwys
yn gwneud y newid hwn ei hun. O ganlyniad, yn ei farn ef, dylai'r Senedd osod dyletswydd
gyffredinol i adrodd am unrhyw amheuaeth resymol o gam-drin – “p'un ai yn y gorffennol neu
yn y dyfodol”.612
17. O dan gyfraith Lloegr, nid oes hawl absoliwt i gyfrinachedd gwybodaeth. Er enghraifft,
gall meddyg dderbyn gwybodaeth gyfrinachol ond mae'n ofynnol iddo, os gorchmynnir iddo
wneud hynny, roi'r wybodaeth hon i'r llysoedd sifil neu droseddol os oes risg i les plentyn
neu os yw'n gwybod bod trosedd wedi cymryd lle neu'n mynd i gymred lle.613 Hyd yn hyn,
nid oes unrhyw achos diweddar yng Nghymru a Lloegr wedi penderfynu a all offeiriad
wrthod ateb cwestiynau mewn llys barn ynghylch cynnwys cyfaddefiad. O ganlyniad, mae
Comisiwn Cynghori Cyfreithiol y Synod Cyffredinol a chyfreithwyr canon heb benderfynu
a allai fod yn ofynnol i offeiriaid ddatgelu gwybodaeth heddiw ai peidio.614
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Gweithgor sêl y gyffes
18. Sefydlwyd gweithgor sêl y gyffes gan Eglwys Loegr ym mis Tachwedd 2014.
Fe'i cadeiriwyd gan yr Esgob Paul Butler (Esgob Dyrham ar y pryd ac Esgob Arweiniol
ar Ddiogelu) ac roedd yn cynnwys Esgob Horsham (Is-Gadeirydd), nifer o aelodau Synod
Cyffredinol, cyfreithiwr eglwysig a chynrychiolydd yr Eglwys Babyddol.615 Ei bwrpas oedd
ailystyried “holl fater sêl y gyffes yng ngoleuni methiannau diogelu'r eglwys yn gyffredinol;
yn benodol, o ganlyniad i'r adroddiad ar achos Waddington”.616
19. Daeth i’r casgliad bod Waddington yn “ystrywgar” wrth iddo ddefnyddio’r sêl i dawelu ei
ddioddefwr. Fel y dywedodd un DSA anhysbys wrth y gweithgor, roedd digwyddiadau eraill
lle “mae’r offeiriad yn cam-drin dioddefwr ac yna’n clywed ei gyfaddefiad… ac yn dweud wrth
y dioddefwr fod hyn i gyd bellach o dan y sêl ac felly na ddylid byth siarad amdano eto”.617
Ni wnaeth y sêl atal ac ni fyddai wedi atal dioddefwr Waddington rhag adrodd am
gamdriniaeth wrth yr awdurdodau.618
20. Ystyriodd y gweithgor brofiad Eglwys Anglicanaidd Awstralia. Yn 2014, pasiodd Synod
Cyffredinol Awstralia ganon yn nodi na fyddai sêl y gyffes yn berthnasol mewn achosion lle'r
oedd person wedi cyflawni “trosedd ddifrifol” (h.y. trosedd yn ymwneud â cham-drin plant,
deunydd camfanteisio ar blant, neu gosb o garchar am oes neu am dymor o bum mlynedd
neu fwy). Roedd y term “cam-drin plant” yn gofyn am dystiolaeth bod y plentyn wedi dioddef
neu'n debygol o ddioddef “niwed sylweddol” i'w les neu ei ddatblygiad.619 Yn dilyn cyflwyno'r
ddarpariaeth ganonaidd newydd hon, codwyd pryderon ynghylch ei “ymarferoldeb a'i
dilysrwydd”.620 Er enghraifft, roedd rhai o'r farn na ellid disgwyl i offeiriad heb hyfforddiant
cyfreithiol wneud yr asesiadau gofynnol. O ganlyniad, estynnwyd yr eithriad i droseddau
yn ymwneud â cham-drin “unigolyn bregus” ac i “ymddygiad arall”.621
21. Daeth y gweithgor i’r casgliad bod model Awstralia yn “anymarferol” gan fod cysyniadau
“ymddygiad arall” a “niwed sylweddol” yn eang ac yn dibynnu ar farn oddrychol.622 Roedd
y Canon Dr Bursell CF o’r farn bod y dull a ddefnyddiwyd yn Awstralia yn “llawer rhy
gymhleth” ac na ddylai Eglwys Loegr ei gymeradwyo.623
22. Nododd adroddiad y gweithgor (a gyhoeddwyd ym mis Mai 2019):624
• “bu offeiriaid ... sydd wedi camddefnyddio a cham-drin eu swydd i arfer pŵer trech dros
y rhai sy'n cyfaddef, ac mewn rhai achosion cam-drin y rhai a oedd wedi ymddiried ynddyn
nhw yn ddifrifol”;625
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• roedd angen eglurder ynghylch pryd mae'r sêl yn berthnasol; er bod Canllawiau 2015
ar gyfer Ymddygiad Proffesiynol y Clerigwyr yn nodi nad yw'r ddyletswydd cyfrinachedd
yn berthnasol y tu allan i gyd-destun cyfaddefiad ffurfiol, efallai na fydd yn glir beth
yw cyfaddefiad ffurfiol, “yn enwedig ymhlith y rhai y mae eu traddodiad eglwysig yn llai
cyfarwydd â'r arfer o gyfaddef”;626 a
• chan nad oes “unrhyw ddiffiniad ffurfiol ar hyn o bryd o weinidogaeth gollyngdod”,
dylai fod rhaglen hyfforddi orfodol i glerigwyr ynghylch cyfaddefiad a dylai
pob esgobaeth benodi cynghorydd fel pwynt cyfeirio ar gyfer hyfforddiant,
goruchwyliaeth a chyngor “wedi'i danategu gan ganllawiau cliriach”.627
Er bod y gweithgor yn cytuno y dylid cadw neu ddiddymu sêl y gyffes yn llwyr, nid oedd yn
gallu dod i farn unfrydol ynghylch pa opsiwn ddylai gael ei weithredu.628 Ni wnaeth unrhyw
argymhellion heblaw gwell hyfforddiant i offeiriaid yn ystod addysg weinidogol gychwynnol
ac wedi hynny.629
23. Dywedodd yr Esgob Mark Sowerby (Esgob swffragan Horsham ac is-gadeirydd
y gweithgor) wrth yr Ymchwiliad nad oedd “sêl hanner toredig yn gyfaddawd ymarferol”.630 Ym mis
Mai 2019, daeth Tŷ’r Esgobion i’r casgliad nad oedd “yn ffafrio ”cyflwyno eithriad cymwys i
sêl gyfrinachedd absoliwt. Gan ei bod yn well ganddo “gadw’r sêl ar ei sylfaen bresennol, er ei
fod yn cydnabod y dylid gwreiddio gweinidogaeth o’r fath mewn arfer da”, cytunodd i weithredu’r
argymhellion ar gyfer hyfforddiant, arweiniad a phenodi cynghorydd esgobaethol ar faterion
y sêl.631 Felly mae'r ddyletswydd o gyfrinachedd llwyr yn parhau i fod yn y gyfraith ganon.
24. Mae rhai yn yr Eglwys yn ystyried bod natur absoliwt y sêl yn “egwyddor sylfaenol
athrawiaeth Gristnogol gyffredin”.632 Yn eu barn nhw, byddai deddfwriaeth seneddol sy'n
cael blaenoriaeth ar y sêl yn gosod “cyfyngiad annerbyniol ar ryddid crefydd”.633 Dywedodd
yr Esgob Sowerby fod y sêl “yno i gynorthwyo’r bobl hynny, yn hytrach nag i amddiffyn
rhywun rhag canlyniadau eu trosedd eu hunain”.634 Yn yr un modd, awgrymodd adroddiad
y gweithgor ar sêl y gyffes y gallai diddymu'r sêl arwain at ddioddefwyr a goroeswyr sy'n
amharod i ddatgelu manylion eu cam-drin eu hunain yn y gyffes, rhag ofn y byddai adrodd
am yr unigolyn wrth yr awdurdodau.635 Awgrymodd y Tîm Diogelu Cenedlaethol y dylid
diddymu'r sêl.636
25. Cymeradwyodd Cyngor yr Archesgobion gymhwyso’r sêl â hyfforddiant arbenigol
a gwell, gan ystyried bod hwn yn “llwybr gwell i sicrhau yr adroddir am ddatgeliadau o gam-drin
lle bynnag y bo modd”.637 Fodd bynnag, fel y nododd y Canon Dr Bursell CF:
“dylai unrhyw beth sy'n arwain at helynt neu amheuaeth resymol o gam-drin,
yn enwedig cam-drin rhywiol, fod y tu allan i sêl y gyffes”.638
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Cytunodd yr Archesgob Sentamu “na ellir ei adael yn hollgynhwysol… os oes unrhyw beth sy’n
sefyll yn y ffordd wrth ddatgelu, dylid ei ddileu”.639 Gallai hyn fod yn bosibl heb effeithio ar
gyfrinachedd datgeliadau o gam-drin, gyda'r sêl yn absoliwt i'r rhai sy'n datgelu eu bod wedi
cael eu cam-drin ond nid i'r rhai sy'n cam-drin.

B.5.4: Adrodd gorfodol
Gofyniad yr Eglwys i adrodd
26. Nid oes dyletswydd lwyr yn y gyfraith ganon i glerigwyr ddilyn canllawiau diogelu
a gyhoeddwyd gan Dŷ’r Esgobion. Fodd bynnag, o dan Ganon C30, rhaid i bob clerigwr
roi “sylw dyledus” i’r canllawiau. Mae methu â gwneud hynny yn drosedd ddisgyblu.640
Mae'r Eglwys o'r farn bod hyn yn gyfystyr â rhyw fath o adrodd gorfodol.
27. Fel y sylwodd yr Esgob Alan Wilson, nid yw rhoi sylw dyledus “yn gosod rhwymedigaeth
ddigon diamwys ar unigolion i adrodd”.641 Fel y trafodwyd uchod, roedd yr Ymchwiliad
yn cydnabod bod angen mwy o eglurder ynghylch ymdeimlad y rhwymedigaeth ac
argymhellodd y dylid newid iaith Canon C30.642

Adrodd gorfodol o dan y gyfraith gyffredinol
28. Cynhaliodd y llywodraeth broses ymgynghori yn 2016, lle ceisiodd farn ar gyflwyno
dyletswydd adrodd gorfodol statudol yng nghyfraith gyffredinol Cymru a Lloegr. Byddai hyn
yn ei gwneud yn ofynnol i ymarferwyr neu sefydliadau penodol adrodd am gam-drin neu
esgeuluso plant wrth awdurdodau statudol, os oeddent yn gwybod neu os oedd ganddynt
achos rhesymol i amau ei fod yn digwydd. Byddai methu â chydymffurfio yn drosedd.643
29. Fel y nodwyd yn yr adroddiad ymgynghori (a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018),
dim ond 12 y cant o'r ymatebwyr a gefnogodd gyflwyno adrodd gorfodol.644
• Credai 49 y cant o'r ymatebwyr y gallai adrodd gorfodol arwain at fwy o atal ac
ymwybyddiaeth o gam-drin ac esgeulustod;
• Roedd 66 y cant o'r ymatebwyr o'r farn y gallai mwy o adrodd dynnu sylw oddi
wrth yr achosion mwyaf difrifol; ac
• roedd 29 y cant hefyd yn poeni am y pwysau cynyddol ar adnoddau.
Felly gwrthododd y llywodraeth gyflwyno unrhyw newid i'r gyfraith yn y maes hwn.

Barn ar adrodd gorfodol
30. Yn ystod ei dri gwrandawiad cyhoeddus, clywodd yr Ymchwiliad gefnogaeth eang ar
gyfer cyfraith adrodd gorfodol gyda methiannau i gydymffurfio yn cael eu gorfodi trwy'r
gyfraith droseddol.
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31. Roedd hyn yn amlwg ymhlith dioddefwyr a goroeswyr, a disgrifiodd rhai ohonynt
yr angen am newid deddfwriaethol yn “hollol amlwg”.645 Er enghraifft:
• Dywedodd AN-A4 bod yn rhaid i adrodd gorfodol “fod yn sylfaen ar gyfer y dyfodol”.646
• Roedd AN-A88 o’r farn y byddai’n achosi “llai o broblemau i bobl oherwydd nad oes
penderfyniad i’w wneud. Does dim rhaid i chi feddwl, ‘A yw hyn yn rhywbeth y dylwn ei
wneud neu rywbeth na ddylwn ei wneud?’ Rydych chi'n ei wneud.”647
• Nododd y Parchedig Matthew Ineson y byddai deddf adrodd gorfodol yn ei gwneud
yn fater o drefn arferol i “godi'r ffôn i'r heddlu”.648
32. Cymeradwyodd Archesgobion Caergaint ac Efrog gyfraith adrodd gorfodol. Dywedodd
yr Archesgob Justin Welby wrthym ei fod yn “argyhoeddedig bod angen i ni symud i adrodd
gorfodol ar gyfer gweithgareddau rheoledig” ac y byddai’n “credu’n gryf mewn cosb ddisgyblu”.649
Dywedodd yr Archesgob Sentamu fod:
“dim amheuaeth yn fy marn i y gallai adrodd gorfodol roi mwy o hyder i oroeswyr na fydd
y mater yn cael ei ysgubo o dan y carped”.650
33. Fodd bynnag, roedd safbwyntiau croes i'w gilydd ynghylch yr hyn y dylid ei adrodd,
i bwy a phryd. Roedd rhai dioddefwyr a goroeswyr o blaid cyflwyno deddf:
“sy’n gorfodi’r rheini mewn sefydliadau rheoledig … i hysbysu, cyn gynted ag sy'n rhesymol
bosibl, wasanaeth diogelu a hefyd asiantaethau allanol megis yr heddlu, pryd bynnag
y maent yn credu bod plentyn wedi cael ei gam-drin, neu fod plentyn wedi dweud wrthynt
fod ef neu hi wedi cael ei g/cham-drin”.651
Byddai peidio ag adrodd yn drosedd, gan greu “diwylliant o ddatgelu” a gwneud i bobl
“deimlo’n normal pan fyddant yn datgelu, yn hytrach na theimlo eu bod, trwy ddatgelu honiadau,
yn gwneud rhywbeth annormal”.652 Cefnogwyd hyn gan y Canon Dr Bursell CF, a ddywedodd
wrthym y dylid cael adrodd gorfodol, gyda sancsiynau troseddol yn gefn iddynt, lle mae
“amheuaeth resymol” o gam-drin.653 Sylwodd Cyngor yr Archesgobion y gallai hyn weithredu
fel anghymhelliad i’r rhai sy’n ystyried gwaith mewn proffesiynau gofal cymdeithasol.654
34. Mynegwyd y farn hefyd y gallai adrodd gorfodol arwain at waith gweinyddu ychwanegol
a chynnydd mewn atgyfeiriadau. Roedd y Comisiwn Elusennau yn pryderu y gallai hyn
orlethu asiantaethau llai heb “adnoddau ychwanegol i asesu risg a thrafod nifer gynyddol yr
adroddiadau”.655 Gallai cynnydd mewn atgyfeiriadau dynnu sylw oddi wrth yr achosion
mwyaf difrifol, a gallai arwain at “ddull ticio blychau” a’r unig amcan fyddai ennill imiwnedd
cyfreithiol yn hytrach nag adnabod yr achosion allweddol. Felly cefnogodd y Comisiwn
Elusennau drosedd o guddio cam-drin plant yn rhywiol yn fwriadol, i “fynd i’r afael â diffyg
cydymffurfio bwriadol”.656

ANG000662_003
AN-A4 1 Gorffennaf 2019 168/16-19
647
AN-A88 3 Gorffennaf 2019 22/9-14
648
Ineson 10 Gorffennaf 2019 57/3-5
649
Welby 11 Gorffennaf 2019 216/5-14
650
Sentamu 10 Gorffennaf 2019 173/16-19
651
ANG000661_019
652
ANG000661_019
653
Bursell 4 Gorffennaf 2019 37/3-8
654
ACE027761_038
655
CYC000386_010
656
CYC000386_011
645

646

79

Yr Eglwys Anglicanaidd: Adroddiad yr Ymchwiliad

B.6: Diwylliant Eglwys Loegr
B.6.1: Cyflwyniad
1. Ystyriwyd diwylliant Eglwys Loegr ac i ba raddau yr oedd hwn wedi atal ymchwilio priodol
i gam-drin plant yn rhywiol, ei ddatgelu a'i atal, yn ymchwiliad Chichester/Peter Ball.
2. Awgrymwyd, yn ystod y trydydd gwrandawiad cyhoeddus, fod llawer o unigolion yn
ei chael hi'n anodd cysoni gofal bugeiliol ar gyfer cyd-glerigwyr, y gallai fod ganddynt
gysylltiadau proffesiynol a phersonol â hwy, â'u dyletswydd i gynnal diogelu effeithiol.
Disgrifiodd AN-A4 strwythur presennol yr Eglwys fel un a oedd yn “annog amddiffyn
hierarchaeth, ei gilydd a'r sefydliad ”.657 Derbyniodd clerigwyr yr angen i newid diwylliant
yr Eglwys, gan nodi y byddai hon yn broses hir ac anodd. Disgrifiodd Syr Roger Singleton,
cyn Gyfarwyddwr Diogelu Dros Dro Cenedlaethol, yr angen i:
“sicrhau newidiadau sylfaenol yn y ffordd y mae pobl yn meddwl, yn teimlo ac yn
ymddwyn. Ac mae angen mwy na pholisïau y cytunwyd arnynt a phwniadau yn y cefn
i allu gwneud hynny.”658
Cytunodd yr Esgob Peter Hancock, a oedd ar y pryd yn Esgob Arweiniol ar Ddiogelu, “fod yn rhaid
ysgogi newid diwylliant; yn ein strwythurau, ein hadnoddau, ein penodiadau a'n penderfyniadau”.659
3. Yn yr adran hon, mae'r Ymchwiliad yn ystyried diwylliant Eglwys Loegr ehangach a'i
chamau gweithredu diweddar i sicrhau newidiadau angenrheidiol i'w diwylliant, gan gynnwys
gwreiddio a blaenoriaethu diogelu.

B.6.2: Pryderon ynghylch diwylliant Eglwys Loegr
4. Yn Adroddiad yr Ymchwiliad Chichester/Peter Ball, nododd yr Ymchwiliad nifer
o bryderon ynghylch diwylliant yr Eglwys.660
4.1. Clerigoliaeth: Breiniwyd pŵer yn bennaf yn y glerigaeth, heb atebolrwydd
i asiantaethau neu unigolion allanol neu annibynnol. Roedd diwylliant o glerigoliaeth yn
bodoli lle'r oedd awdurdod moesol clerigwyr yn cael ei ystyried yn eang fel rhywbeth
y tu hwnt i waradwydd. Fe wnaethant elwa o driniaeth llawn parch fel nad oedd eu
hymddygiad yn cael ei gwestiynu, gan alluogi rhai i gam-drin plant ac oedolion sy'n
agored i niwed. Yn y trydydd gwrandawiad cyhoeddus, cytunodd yr Esgob Hancock
(yr Esgob Arweiniol ar Ddiogelu ar y pryd) fod “materion clerigoliaeth a pharch wedi
caniatáu i gamdriniaeth gael ei chuddio a lleisiau’r rhai sy'n agored i niwed eu tawelu”.661
Yn ei farn ef, “cam-drin pŵer efallai oedd y rheswm mwyaf arwyddocaol pam y caniatawyd
i gam-drin ffynnu” yn Eglwys Loegr.662
4.2. Llwythyddiaeth: O fewn yr Eglwys, roedd teyrngarwch anghymesur i aelodau
eich ‘llwyth’ eich hun (grŵp o fewn sefydliad, yn seiliedig ar gysylltiadau personol agos
a chredoau cyffredin). Roedd hyn yn ymestyn yn amhriodol i ymarfer diogelu, gyda
rhai a gyhuddwyd o gam-drin plant yn rhywiol yn cael eu hamddiffyn. Amddiffynnwyd
troseddwyr gan eu cyfoedion, a geisiodd hefyd eu hailintegreiddio i fywyd yr Eglwys
AN-A4 1 Gorffennaf 2019 161/22-25, 162/1-2
Singleton 2 Gorffennaf 2019 184/21-25
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heb ystyried lles nac amddiffyniad plant ac oedolion sy'n agored i niwed. Dywedodd
cyfranwyr wrth Brosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad, a ddisgrifiodd eu cam-driniaeth
mewn cyd-destunau crefyddol, nad ydynt yn “cael eu credu na'u cefnogi ar ôl datgelu eu
profiadau o gam-driniaeth rhywiol”.663
4.3. Naïfrwydd: Roedd barn, a barn sy'n parhau o hyd, ymhlith rhai plwyfolion
a chlerigwyr fod eu harferion crefyddol a'u ffyddlondeb i god moesol yn gwneud
cam-drin plant yn rhywiol yn annhebygol iawn neu'n wir yn amhosibl. Weithiau
gwrthodwyd adroddiadau o gam-drin heb ymchwilio iddynt.664 Mae rhai yn yr Eglwys
yn archwilio sut i ymateb i'r agweddau hyn trwy ymchwil academaidd.665
4.4. Enw da: Prif bryder llawer o uwch glerigwyr oedd cynnal enw da'r Eglwys, a gafodd
ei flaenoriaethu dros ddioddefwyr a goroeswyr. Yn aml, byddai uwch glerigwyr yn
gwrthod adrodd am honiadau i asiantaethau statudol, gan fod yn well ganddynt reoli'r
rhai a gyhuddir yn fewnol cyhyd ag y bo modd. Roedd hyn yn rhwystro ymchwiliadau
troseddol ac yn galluogi rhai camdrinwyr i ddianc rhag cyfiawnder. Yn ei hadolygiad
o achos Peter Ball, daeth y Fonesig Moira Gibb i’r casgliad bod uwch glerigwyr yn
rhoi mwy o bwyslais ar statws uchel yr Eglwys nag ar les dioddefwyr a goroeswyr.666
Ceisiodd arweinwyr eglwysig gadw honiadau allan o'r parth cyhoeddus ac roedd y diffyg
ymgysylltiad ag asiantaethau allanol o ganlyniad yn helpu i greu diwylliant o “awdurdod
a oedd bron yn anwadadwy” yn yr Eglwys.667
4.5. Rhywioldeb: Roedd diwylliant o ofn a chyfrinachedd yn yr Eglwys ynghylch
rhywioldeb. Roedd rhai aelodau o'r Eglwys hefyd wedi cysylltu cyfunrhywiaeth â chamdrin plant ac oedolion sy'n agored i niwed yn rhywiol.668 Roedd diffyg tryloywder,
deialog agored a gonestrwydd ynghylch materion rhywiol, ynghyd â lletchwithdod
ynghylch ymchwilio i faterion o'r fath. Roedd hyn yn ei gwneud hi'n anodd herio
ymddygiad rhywiol.669 Dywedodd Mr Colin Perkins, cynghorydd diogelu esgobaethol
(DSA) ar gyfer Esgobaeth Chichester, wrthym y gallai clerigwyr cyfunrywiol fod wedi
eu cael eu hunain yn anfwriadol “yn yr un grŵp” â'r rhai sy'n cam-drin plant yn rhywiol,
a geisiodd guddio eu hymddygiad “yn yr un guddfan ddiwylliannol”.670
5. Ym mis Mai 2019, cyhoeddodd yr Ymchwiliad ei adroddiad thematig Cam-drin Plant yn
Rhywiol yng Nghyd-destun Sefydliadau Crefyddol, a oedd yn cynnwys cyfrifon gan y rhai
a gafodd eu cam-drin gan unigolion yn Eglwys Loegr. Roedd llawer o gyfranwyr yn ystyried
eu tramgwyddwyr yn aelodau blaenllaw o gymdeithas, gyda “braint, parch a pharchedigaeth”
yn rhinwedd eu swyddi dylanwadol; ni fyddai eu hymddygiad “byth yn cael ei gwestiynu”
ac ni fyddai eu gallu i gam-drin “byth ei gwestiynu”.671 Nododd yr adroddiad fod y “parch a'r
ymddiriedaeth arbennig o uchel a roddir mewn sefydliadau crefyddol” ymhlith ffactorau eraill yn
hwyluso camdriniaeth ac yn atal ymatebion priodol i honiadau yn yr Eglwys.672
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6. Yn ystod y trydydd gwrandawiad cyhoeddus, clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth
a ddangosodd fod rhai yn yr Eglwys o hyd nad ydynt yn deall natur ac effaith cam-drin
plant yn rhywiol ac nad ydynt yn ymateb yn briodol.
6.1. Hyd nes iddo ymddeol ym mis Medi 2019, Peter Forster oedd Esgob Caer a'r
esgob sydd wedi gwasanaethu hiraf yn Eglwys Loegr. Yn ei dystiolaeth i’r Ymchwiliad,
gwrthododd yr Esgob Forster dderbyn difrifoldeb troseddu’r Parchedig Ian Hughes,
a gafwyd yn euog yn 2014 o lawrlwytho 8,000 o ddelweddau anweddus o blant.
Awgrymodd yr Esgob Forster wrthym fod Hughes wedi cael ei “gamarwain i wylio
pornograffi plant” ar y sail bod “pornograffi ar gael ac yn cael ei wylio ym mhobman”.673
Daliodd ei farn, a fynegwyd mewn llythyr at Arlywydd y Tribiwnlysoedd, fod “llawer
o bobl sy’n lawrlwytho pornograffi plant yn credu ei fod yn wahanol i gam-drin plentyn
yn uniongyrchol”.674 Disgrifiodd yr Archesgob John Sentamu y sylwadau hyn fel rhai
“cywilyddus”.675 Fe wnaeth yr Esgob Forster leihau difrifoldeb troseddu Hughes,
er bod mwy na 800 o’r delweddau wedi’u graddio ar y lefel fwyaf difrifol o gam-drin.
Dadleuodd dros ostwng gwaharddiad Hughes o’r weinidogaeth o waharddiad oes
i 20 mlynedd, gan ddibynnu ar “ieuenctid cymharol” Hughes, ei “weinidogaeth dda” a'i fod
yn “uchel ei barch ymhlith ei blwyfolion”.676 Roedd yr arsylwadau hyn yn amherthnasol
i ddiogelu. Cytunodd Llywydd y Tribiwnlysoedd yn y pen draw y dylid gosod
gwaharddiad am o leiaf 20 mlynedd, yn hytrach nag am oes.
6.2. Ym mis Medi 2017, methodd AN-X7 (rheithor yn Esgobaeth Efrog) â deall pam
roedd AN-F71, tramgwyddwr a oedd yn dal swyddi â chyfrifoldeb o fewn y plwyf,
yn gofyn am asesiad risg, er gwaethaf y ffaith bod AN-F71 wedi ei gael yn euog
ym 1997 o ymosodiad anweddus ar blentyn.677 Pan geisiodd y DSA ofyn am wiriad
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a chynnal asesiad risg, ceisiodd AN-X7 ohirio’r
broses hon oherwydd pryderon y byddai’n gwneud AN-F71 yn “ofidus dros ben”.678
Dywedwyd bod AN-X7 wedi mynd yn “ddig ac yn emosiynol ”ei hun wrth ddisgwyl
asesiad risg.679 Disgrifiodd AN-X7 ei hun fel bugail AN-F71, a geisiodd “edrych ar ei ôl
fel y gorau y gallwn drwy’r broses hon”.680 Fodd bynnag, roedd y DSA o’r farn ei bod yn
ymddangos bod “lefel bersonol ymlyniad AN-X7 ag AN-F71… yn effeithio ar ystyriaeth
y Parchedig AN-X7 o anghenion y gynulleidfa ehangach”.681

B.6.3: Mentrau diweddar i wella diwylliant Eglwys Loegr
7. Mae Eglwys Loegr wedi cydnabod:
“er mwyn sicrhau newid dwfn i'w diwylliant, bydd yn rhaid i'r Eglwys herio mynegiadau
o ddiwylliant anniwygiedig neu ymarfer gwael trwy amrywiaeth o wahanol strategaethau”.682
Er mwyn mynd i'r afael â hyn, mae wedi cyflwyno nifer o fentrau yn ystod y blynyddoedd
diwethaf.
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Amrywiaeth o fewn yr Eglwys
8. Mae'r Eglwys yn ceisio cyflwyno mwy o amrywiaeth yn y rhai sy'n cael eu recriwtio,
eu hyfforddi a'u hordeinio, yn ogystal ag yn y rhai sy'n cael eu penodi i swyddi uwch
glerigwyr, o ran traddodiadau clerigol, dosbarth, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hil a rhywedd.
9. Dywedodd yr Archesgob Justin Welby wrthym fod arfer unigolion sy’n mynychu colegau
diwinyddol a oedd yn adlewyrchu eu traddodiad crefyddol eu hunain yn creu “agwedd o’r un
anian tuag at bethau, a thueddiad hefyd i amddiffyn y llwyth”.683 O ganlyniad, mae hyfforddiant
diwinyddol bellach yn cynnwys ordinandiaid o wahanol draddodiadau. Er enghraifft, nododd
cyfranogwyr yn y Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Strategol (menter hyfforddi tair
blynedd ar gyfer darpar arweinwyr yr Eglwys yn y dyfodol) eu bod wedi “cwrdd â chlerigwyr
o amrywiaeth o gefndiroedd diwinyddol, o bob rhan o’r Eglwys gyfan”.684

Adolygiadau mewnol a chyfnodol
10. Cyflwynwyd adolygiadau cymheiriaid yn yr Esgobaeth yn 2016 a dylent gael eu cynnal
unwaith bob dwy flynedd.685 Mae panel o unigolion o wahanol esgobaethau yn adolygu
esgobaeth arall, gan roi safbwynt allanol ar feysydd megis arweinyddiaeth, strategaeth,
llywodraethu a chyllid ynghyd ag unrhyw gynigion ar gyfer gwelliannau. Disgrifiodd yr Esgob
Hancock y broses yn Esgobaeth Caerfaddon a Wells fel un “arbennig o ddefnyddiol… fe wnaeth
ein Hadolygiad Cymheiriaid diwethaf ein herio i feddwl am ein blaenoriaethau a'n hadnoddau,
a sut y gall diogelu barhau i fod yn flaenoriaeth glir iawn ar draws yr esgobaeth gyfan”.686
11. Ail-ddechreuwyd grwpiau esgobion rhanbarthol, a gyflwynwyd i ddod ag esgobion
esgobaethol a swffragan ynghyd, yn 2017. Maent yn cwrdd sawl gwaith y flwyddyn i drafod
amryw faterion, gan gynnwys diogelu. Dywedodd yr Archesgob Welby, “mae’n haws datblygu
atebolrwydd ar y cyd mewn grwpiau llai”.687
12. Anogir esgobion ac archesgobion i gymryd rhan mewn adolygiadau datblygu gweinidogol
unwaith bob dwy flynedd ond nid yw hyn yn orfodol ar hyn o bryd i bob clerigwr neu esgob.688
Ers 2018, dim ond 28 adolygiad datblygiad gweinidogol ar gyfer esgobion sydd wedi digwydd
neu sydd ar y gweill.689 Bydd Archesgob Efrog neu Gaergaint yn cynnal yr adolygiadau ac yn rhoi
adborth ar berfformiad, gan gynnwys rheoli materion diogelu.690 Mae'r adolygiad yn cynnwys:
• datganiad hunanasesu a gwblhawyd gan yr adolygydd, yn gwerthuso ei berfformiad
mewn ystod o ddyletswyddau, y mae diogelu yn un ohonynt; ac
• adborth a gwerthusiad o berfformiad gan aelodau eraill y plwyf (clerigwyr neu leyg)
neu, yn achos esgobion, uwch staff y maent yn gweithio gyda nhw (megis ysgrifennydd
yr esgobaeth, DSAs, archddiaconiaid ac esgobion eraill).
13. Mae'r Eglwys wedi cyflwyno craffu annibynnol trwy raglen archwilio'r Sefydliad Rhagoriaeth
Gofal Cymdeithasol (SCIE), yn ogystal ag adolygiadau achos unigol (megis adolygiad Elliott) neu
adolygiadau allanol thematig (megis yr adolygiad hyfforddi gan Dr Eleanor Stobart).691
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Gweithio i fynd i'r afael ag agweddau tuag at rywioldeb yn yr Eglwys
14. Derbyniodd y Grŵp Goruchwylio Bugeiliol y dasg gan y Synod Cyffredinol yn 2017
i ddarparu egwyddorion a dogfen addysgu i'w defnyddio ym mhob rhan o'r Eglwys ar fynd
i'r afael â chwestiynau rhywioldeb dynol.692 Nododd rai pryderon.
• Mae'n bosib y bydd rhai unigolion (clerigwyr a lleygwyr) a oedd â barn gref ar rai
materion – gan gynnwys perthnasoedd o'r un rhyw – yn cyd-fandio, gan arwain at
ffurfio grwpiau yn seiliedig ar gysylltiadau personol agos (fel y gwelir yn astudiaeth
achos Esgobaeth Chichester).693
• Mae rhai clerigwyr ac eraill yn yr Eglwys wedi teimlo na allant gydnabod eu rhywioldeb
eu hunain yn agored.
Gwelir bod gan y ddau y “potensial i effeithio ar y graddau y mae diwylliant o onestrwydd
a didwylledd yn cael ei ddatblygu”.694 Fodd bynnag, ni ddaeth y grŵp o hyd i dystiolaeth
ddiweddar yn Eglwys Loegr o unigolion yn cymysgu “materion cyfeiriadedd rhywiol
â cham-drin plant yn rhywiol”.695
15. Ym mis Ionawr 2019, cyhoeddodd y grŵp Gyda'n Gilydd yng Nghariad Crist: Egwyddorion
Bugeiliol ar gyfer Cyd-fyw'n Dda i annog arfer da o fewn yr Eglwys. Fe'i lluniwyd i feithrin
diwylliant o ddidwylledd ynghylch materion rhyw a rhywioldeb, a'i nod yw caniatáu
i ddioddefwyr camdriniaeth ddatgelu eu profiadau heb ofni cael eu diswyddo.696
16. Cynhyrchodd hefyd, yn 2019, Byw mewn Cariad a Ffydd: Dysgu ac Addysgu Cristnogol
am Hunaniaeth Ddynol, Rhywioldeb a Phriodas, fel “dogfen addysgu ar raddfa fawr yn ymwneud
â phwnc rhywioldeb dynol”.697 Mae'n ymdrin â phynciau megis hunaniaeth, rhywioldeb,
rhyw(edd) a phriodas o fewn fframwaith o anthropoleg Gristnogol ac mewn ysbryd agored.698
Disgwylir i adnoddau gael eu cyhoeddi o fis Mehefin 2020 i'w defnyddio ym mhob plwyf
ledled y wlad i hwyluso trafodaeth.699

Rhaglenni i fynd i'r afael â chlerigiaeth a cham-drin pŵer
17. Rhaglen yw ‘Rhyddhau Pobl Duw’ – a gyflwynwyd i'r Synod Gyffredinol yn 2017 – i fynd
i’r afael â diwylliant sy’n “gor-bwysleisio’r gwahaniaeth rhwng cysegredig a seciwlar”. Ei phwrpas
yw argyhoeddi clerigwyr a lleygwyr eu bod yn “gyfartal o ran gwerth a statws”. Argymhellodd
y rhaglen y dylid cyflwyno gwell adnoddau ym mhob esgobaeth a phlwyf i ddelio â’r
materion hyn, gan ail-ganolbwyntio ar ddewis a datblygu clerigwyr, diwygio strwythurau
eglwysig a datblygu “strategaethau cyfathrebu 'lleyg-integredig'”.700
18. Mae Byw mewn Cariad a Ffydd hefyd yn mynd i'r afael â cham-drin pŵer:701
• Egwyddor 2: “Gall distawrwydd, pan gaiff ei gamddefnyddio, guddio camddefnydd pŵer. Rhaid
rhoi lle, caniatâd a chyfleoedd i bobl siarad os ydyn nhw eisiau gwneud hynny – fel bod y rhai
sy'n agored i niwed yn gallu clywed ac felly ddim yn teimlo eu bod nhw ar eu pennau eu hunain”.
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• Egwyddor 4: Dylai aelodau’r Eglwys ystyried sut y gallant annog ei gilydd i “wrthod
arfer bugeiliol sy’n orfodol neu’n ymosodol”.
• Egwyddor 6: “mae anghydraddoldebau pŵer wedi arwain at gam-drin yn y gorffennol
a byddant yn parhau i wneud hynny oni bai bod pawb sy'n ymarfer gofal bugeiliol yn
myfyrio'n barhaus ar y pŵer sydd ganddynt. Rhaid cydnabod pŵer bob amser.” Mae hefyd
yn nodi “bod angen i ni ddysgu dod yn fwy ymwybodol o'n pŵer ein hunain a'n bregusrwydd
i bŵer canfyddedig eraill”, a sylwi a galw allan pan fydd pŵer yn cael ei ddefnyddio yn
amhriodol. Mae'n galw ar bobl i “edrych am ffyrdd i nodi, cydnabod, chwalu a datgymalu
dynameg pŵer amhriodol yn ein cymunedau”.
19. Ym mis Chwefror 2019, cyflwynodd Comisiwn Eglwys Ddiogel y Cymun Anglicanaidd
ganllawiau i wella diogelwch pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed.702 Roedd y canllawiau
hyn i'w defnyddio gan bob eglwys Anglicanaidd ledled y byd. Maent yn cyfeirio'n benodol at
gam-drin pŵer:703
“Mae cam-drin yn aml yn digwydd ac yn parhau oherwydd y perthnasoedd pŵer anghyfartal
rhwng y camdriniwr a'i ddioddefwr. Bydd ofn ar ddioddefwyr ddatgelu camdriniaeth lle mae
diwylliant o ddistawrwydd yn y gymuned a'r eglwys. Hyd yn oed pan fydd dioddefwyr yn
datgelu camdriniaeth, ni chymerir unrhyw gamau effeithiol lle mae arweinwyr cymunedol
ac eglwysi wedi credu’r camdriniwr honedig yn hytrach na’r dioddefwr”.704

Rôl menywod yn yr Eglwys
20. Yn astudiaeth achos Esgobaeth Chichester, clywsom dystiolaeth o “ddiwylliant gwrthfenywod” a oedd yn effeithio ar y ffordd yr oedd clerigwyr yn ystyried DSAs sy'n fenywod.
Effeithiodd hyn yn negyddol ar effeithiolrwydd diogelu.705 Yn 2014, caniataodd y Mesur
Ordeinio Menywod i fenywod ddod yn esgobion. Mae pum deg wyth y cant o esgobion
swffragan a 38 y cant o esgobion esgobaethol bellach yn fenywod, sy'n cyfateb i ychydig
dros hanner yr holl benodiadau esgobol.706 Fel y dywedodd yr Archddiacon Rosemary
Lain-Priestley wrthym (Cynghorydd i Esgob Llundain), “mae gan ystafell sy’n llawn o glerigwyr
gwrywaidd a benywaidd naws wahanol iddo nag ystafell sy’n llawn clerigwyr gwrywaidd”.
Yn ei barn hi, mae'r nifer gynyddol o fenywod mewn rolau uwch wedi dod â “dull ychydig
yn wahanol”.707 Mae'r Eglwys yn derbyn bod angen gweithredu ymhellach i sicrhau gwir
gydraddoldeb rhwng y rhywiau.708
21. Mewn adolygiad annibynnol o fframwaith hyfforddi a datblygu’r Eglwys dyddiedig
Ionawr 2019, ceisiodd Dr Eleanor Stobart farn yr holl esgobaethau, eglwysi cadeiriol,
sefydliadau addysg ddiwinyddol a chymunedau crefyddol. Roedd mwyafrif y cyfranogwyr
yn teimlo eu bod “ymhell o weld Eglwys lle mae dynion a menywod yn gyfartal”.709 Credai llawer
o ymatebwyr fod angen mwy o fenywod mewn swyddi uwch. Dywedodd un cyfranogwr,
o fewn yr Eglwys, fod “agwedd clwb hen fechgyn ac agwedd o edrych allan am ei gilydd,
ac wrth i fwy o fenywod ddod i mewn gallai’r agweddau hynny newid”.710
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Agweddau at faddeuant
22. Mae maddeuant y rhai sydd wedi pechu yn elfen graidd o athrawiaeth Anglicanaidd.
Mae llawer o aelodau’r Eglwys yn ystyried maddeuant fel yr ymateb priodol i unrhyw
gyfaddefiad o gamwedd. Mae rhai arweinwyr crefyddol yn defnyddio ‘maddeuant’
i gyfiawnhau methiant i ymateb yn briodol i honiadau. Er enghraifft, caniatawyd i Timothy
Storey barhau i weithio gyda phlant ar ôl mynegi “edifeirwch am bopeth yr oedd wedi’i wneud
yn anghywir”.711 Fel y sylwodd yr Archesgob Welby:
“mae'r syniad bod maddeuant yn golygu eich bod yn esgus nad oes dim wedi digwydd
yn nonsens llwyr ... mae gan yr hyn rydych chi'n ei wneud ganlyniadau”.712
23. Ym mis Medi 2017, cyhoeddodd y Comisiwn Ffydd a Threfn Maddeuant a Chymodi
ar ôl Cam-driniaeth, sy’n cydnabod mai “prif dasg fugeiliol yr Eglwys yw gwrando gyda gofal
a sensitifrwydd i’r rhai sydd wedi cael eu cam-drin”.713 Rhaid i dramgwyddwyr sy'n edifarhau
fod yn barod i wynebu canlyniadau cyfreithiol eu pechod a dylid eu hatal rhag cyrchu
amgylcheddau lle gallai aildroseddu ddigwydd.
24. Yn 2019, cyhoeddodd y Cyngor Ymgynghorol Anglicanaidd, sy’n hwyluso cydweithrediad
rhwng Eglwysi Anglicanaidd ledled y byd ac yn cydlynu gweithredu cyffredin, ganllawiau
i “wella diogelwch pawb, yn enwedig plant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed, o fewn
taleithiau’r Cymun Anglicanaidd”.714 Maent yn nodi:
“na ddylai gweithwyr eglwys byth roi pwysau ar ddioddefwyr camdriniaeth i faddau
i'w camdriniwr. Gellir achosi niwed pellach i ddioddefwr trwy bwyso arno i faddau,
ac ailsefydlu ei berthynas â'i gamdriniwr. Gallant gondemnio eu hunain a chredu eu bod
yn cael eu condemnio gan eraill os nad ydynt yn fodlon, neu ddim yn gallu maddau.”715

B.6.4: Camau pellach i'w cymryd
25. Mae’r Eglwys wedi dweud ei bod wedi ymrwymo i “arwain y ffordd ymlaen ac arloesi
arfer gorau wrth ddiogelu, nid yn genedlaethol yn unig ond yn fyd-eang”.716 Dywedodd yr Esgob
Hancock wrthym fod yr Eglwys bellach yn “cymryd camau breision tuag at y nod hwn” gyda
nifer o fentrau diweddar.717
25.1. Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddodd y Grŵp Llywio Diogelu Cenedlaethol (NSSG)
adroddiad a nododd fod newid diwylliant yn hanfodol er mwyn i'r Eglwys fod yn lle diogel,
a gyflwynwyd i'r Synod Cyffredinol.718
25.2. Ym mis Tachwedd 2018, mynychodd aelodau’r Panel Diogelu Cenedlaethol (NSP)
a’r NSSG weithdy ar y cyd ynghylch rhwystrau i newid diwylliannol, gan gynnwys
clerigiaeth, llwythyddiaeth a diffyg tryloywder yn yr ymateb i ddatgeliadau o gam-drin.
Archwiliodd hefyd atebion posibl i'r materion hyn er mwyn cyflawni “didwylledd, deialog
a rhannu cyfrifoldeb ar bob lefel”.719
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25.3. Sefydlodd yr Eglwys Grŵp Tasg Addysg a Diogelu yn cynnwys esgobaethau
a Swyddfa Addysg Eglwys Loegr. Ei nod yw cynnwys plant wrth gyd-gynhyrchu
deunydd diogelu a chodi eu hymwybyddiaeth o ymddygiadau amddiffynnol er mwyn
atal camdriniaeth.
25.4. Lluniodd y Comisiwn Ffydd a Threfn sawl adnodd a luniwyd i ddarparu ymateb
diwinyddol yn ogystal ag ymateb ymarferol i faterion diogelu. Yn 2016, cyhoeddodd
Yr Efengyl, Cam-drin Rhywiol a’r Eglwys,720 sy’n anelu at newid diwylliant yr Eglwys
“fel bod diogelu yn cael ei wreiddio’n llawn ynddi fel gwaith o’r efengyl”.721
Fodd bynnag, fel y cydnabu’r Esgob Hancock “wallgofrwydd” fyddai awgrymu bod newid
diwylliant ar raddfa eang wedi’i gyflawni.
26. Daeth yr Ymchwiliad i'r casgliad bod angen gwaith pellach sylweddol i gyflawni hyn.
26.1. Rhaid i uwch glerigwyr arwain trwy esiampl i ysgogi newid mewn diwylliant yr
Eglwys. Eu cyfrifoldeb nhw yw arddangos agweddau ac ymddygiadau priodol, ac annog
hynny mewn eraill. Hyd yn hyn, mae archwiliadau SCIE yn awgrymu bod “mwyafrif”
yr uwch glerigwyr wedi ymdrechu i newid diwylliant eu hesgobaethau, er mwyn
gwreiddio diogelu ym mhob agwedd ar fywyd yr Eglwys.
26.2. Rhaid i'r Eglwys fabwysiadu diwylliant o dryloywder, lle mae'n barod i gydnabod
ei methiannau yn y gorffennol. Fe’i disgrifiodd yr Esgob Hancock fel yr Eglwys yn gorfod
“galarnadu” am ei gorffennol.722
26.3. Rhaid i'r Eglwys gydnabod a mynd i'r afael â'r ffyrdd a'r dulliau a ddefnyddir gan
dramgwyddwyr i feithrin perthynas amhriodol a cham-drin plant, yn ogystal â chyfiawnhau
eu hymddygiad ac i dawelu eu dioddefwyr. Dylai hyn gynnwys dadleuon diwinyddol.
26.4. Rhaid i'r Eglwys ac asiantaethau statudol weithio'n agosach gyda'i gilydd wrth
ymateb i bryderon a honiadau diogelu, wrth sicrhau bod gwybodaeth ac adnoddau'n
cael eu rhannu'n gyson ar draws esgobaethau.
27. Mae yna dal i fod heriau sylweddol y mae'n rhaid i'r Eglwys fynd i'r afael â hwy.
27.1. Mae esgobion yn parhau i fod mewn “sefyllfa o wrthdaro”, gyda chyfrifoldeb am
oruchwylio diogelu a delio â chwynion a wneir yn erbyn clerigwyr yn eu hesgobaethau,
o ystyried eu cyfrifoldeb am sicrhau bod cefnogaeth fugeiliol ar gael i dramgwyddwyr
honedig.723
27.2. Er gwaethaf gwelliannau sylweddol i arferion a gweithdrefnau, rhaid eu
gweithredu “ym mhob rhan fach o’r Eglwys, o’r dalaith i lawr i’r plwyf gwledig lleiaf”.724
Rhaid iddynt hefyd gael eu “hadlewyrchu yn agweddau a gweithredoedd beunyddiol y rhai
sy’n gweithio ac yn addoli ar bob lefel” er mwyn “cynhyrchu canlyniadau go iawn”.725
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Yr Eglwys yng Nghymru
1

Cyflwyniad

1. Mae'r Eglwys yng Nghymru yn Dalaith y Cymun Anglicanaidd byd-eang. Cafodd ei
ddatgysylltu ym 1914,726 gan ddod i rym ym 1920. Yn 2018, dangosodd cofrestr etholiadol
yr Eglwys fod mwy na 42,000 o addolwyr yn yr Eglwys yng Nghymru,727 sy’n cyfateb
i 1.4 y cant o boblogaeth Cymru.728

Tabl 1: Ystadegau Yr Eglwys yng Nghymru
6 esgobaeth/eglwys gadeiriol
349 bywoliaeth (plwyfi neu grwpiau o blwyfi y bydd clerigwyr ynghlwm wrthynt)
594 plwyf
1,295 eglwys
417 o glerigwyr cyflogedig
139 o glerigwyr nad ydynt yn gyflogedig
£437 miliwn o gronfeydd cyffredinol
Ffynhonnell: ANG000538

2. Mae'r fersiwn ddiweddaraf o arferion diogelu Cymru yn adlewyrchu Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae'n cynnwys dyletswydd ar gyrff statudol i adrodd
wrth awdurdod lleol lle mae “achos rhesymol i amau” cam-drin plentyn, ond nid yw hyn yn
berthnasol i sefydliadau crefyddol.729 Mae ymchwiliadau i bryderon amddiffyn plant yn cael
eu cynnal gan heddluoedd lleol neu awdurdodau lleol.
3. Darperir arweiniad statudol i ysgolion yn Cadw Dysgwyr yn Ddiogel.730 Mae Gweithdrefnau
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 yn darparu arweiniad i gyrff ac awdurdodau gofal
cymdeithasol.731 Nid yw'r naill na'r llall yn berthnasol yn uniongyrchol i sefydliadau crefyddol.
4. Er nad oes unrhyw ofyniad bod yn rhaid i sefydliadau gwirfoddol weithredu yn unol
â gofynion diogelu cyrff statudol, mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl y byddant yn
gweithredu mewn modd tebyg.732 Nid yw llywodraeth Cymru yn rheoleiddio, archwilio,
arolygu na goruchwylio polisïau nac arferion diogelu'r Eglwys yng Nghymru. Gellid rhoi
gwybod i fyrddau diogelu awdurdodau lleol am bryderon ynghylch arfer a pholisi o'r fath,
a allai wneud ymholiadau ond nad oes ganddynt bwerau statudol i ymyrryd.733

Deddf Eglwys Cymru 1914
https://churchinwales.contentfiles.net/media/documents/Membership-Finance-2019.pdf
728
www.ukpopulation.org
729
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 adran 130
730
Cadw Dysgwyr yn Ddiogel
731
INQ004213
732
WGT000441_001
733
Mae yna chwe bwrdd diogelu plant rhanbarthol, dan oruchwyliaeth Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol. Nid oes
unrhyw rwymedigaeth gyfredol i unrhyw sefydliad ffydd fod yn aelod o'r bwrdd diogelu rhanbarthol ond gellir eu cyfethol
os dymunant, er nad oes yr un ohonynt wedi gwneud hynny hyd yn hyn (WGT000442).
726

727

90

Yr Eglwys yng Nghymru

C.2: Strwythur yr Eglwys yng Nghymru
5. Mae'r Eglwys yng Nghymru yn cynnwys:734
• Corff Cynrychioliadol yr Eglwys yng Nghymru, sy'n gyfrifol am ofalu am asedau'r
Eglwys yng Nghymru; a
• Chorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru, sef corff llunio polisi a deddfwrfa
oruchaf yr Eglwys ac mae'n cynnwys Mainc yr Esgobion (chwe esgob esgobaethol),
51 cynrychiolydd o'r clerigwyr ac 86 o gynrychiolwyr lleyg.
Mae'n cynnwys chwe esgobaeth (Bangor, Llandaf, Trefynwy, Llanelwy, Tyddewi, ac Abertawe
ac Aberhonddu), ac esgob esgobaethol sy'n arwain pob un ohonynt.

BANGOR

LLANELWY

BANGOR

ABERTAWE AC
ABERHONDDU
TYDDEWI

TREFYNWY
LLANDAF

Map esgobaethol o'r Eglwys yng Nghymru

6. Mae esgobion yn yr Eglwys yng Nghymru yn cael eu hethol gan goleg etholiadol sy'n
cynnwys clerigwyr etholedig a lleygwyr. Mae'r coleg etholiadol hefyd yn ethol Archesgob
Cymru o blith yr esgobion esgobaethol presennol.735

734
735

ANG000538_003-005
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7. Mae gan un aelod o Fainc yr Esgobion gyfrifoldeb penodol am ddiogelu.736 Pan etholir
esgobion esgobaethol yn yr Eglwys yng Nghymru, maent yn tyngu llw ufudd-dod canonaidd
i'r Archesgob, ond nid yw hyn yn rhoi unrhyw bŵer gorfodaeth na chyfarwyddyd i'r
Archesgob dros esgobion eraill. Nid oes gan yr Archesgob awdurdodaeth dros esgobaethau
esgobion eraill; maent yn gwbl hunan-lywodraethol. Gall geisio dylanwadu ond ni all arfer
unrhyw orchymyn na rheolaeth.737
8. Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi dechrau grwpio plwyfi gyda'i gilydd yn ardaloedd
gweinidogaeth (sy'n fwy na phlwyfi, yn aml yn grwpio sawl plwyf dros ardal ddaearyddol
eang), gyda thîm o leygwyr a chlerigwyr yn cymryd cyfrifoldeb am gynnal yr ardal.
Bwriad y timau hyn yw galluogi arbenigo mewn gwahanol fathau o weinidogaeth,
yn enwedig datblygu gweinidogaeth i gysylltu â phobl ifanc.738

C.3: Diogelu yn yr Eglwys yng Nghymru
Personél diogelu
9. Mae gan bob plwyf yng Nghymru swyddog diogelu plwyfol.739
10. Yn ogystal, ym mis Gorffennaf 2019, mae gan yr Eglwys ddau swyddog diogelu
taleithiol rhan-amser (PSOs); dylai pob esgobaeth gyfeirio pob achos at y PSOs i'w rheoli.
Mae PSOs yn darparu rheolaeth a chyngor o ddydd i ddydd ar faterion diogelu, ac yn delio
â chytundebau presenoldeb, gan gynnwys ar gyfer troseddwyr a gafwyd yn euog, a rheoli
achosion sy'n ymwneud ag oedolion sy'n agored i niwed. Er mai anaml y bydd galwadau i'r
PSO am gam-drin plant yn rhywiol, dywedwyd wrthym nad oedd dau swyddog yn ddigonol,
yn enwedig o ystyried yr ardal ddaearyddol fawr i'w hystyried.740 Ym mis Gorffennaf 2019,
cychwynnodd rheolwr diogelu llawn amser, ond nid yw'n glir eto a fydd hyn yn ddigonol
i fodloni'r galw.741
11. Mae eglwysi cadeiriol yng Nghymru yn cael eu trin fel unrhyw eglwys arall yn yr
esgobaeth o ran diogelu. O ganlyniad, maent hefyd yn destun goruchwyliaeth y PSOs
a rhaid iddynt gydymffurfio â'r canllawiau perthnasol a gynhyrchir gan yr esgobaeth neu'r
archesgobaeth.742 Mae eglwysi cadeiriol Sant Gwynllyw, Casnewydd a Llandaf yn rhannu
dau swyddog diogelu enwebedig (sy'n wirfoddolwyr) ac maent wedi cymryd rhan mewn
hyfforddiant Eglwys Ddiogel yn ddiweddar.743
12. Mae gan yr Eglwys yng Nghymru banel diogelu, a benodir gan Bwyllgor Sefydlog
y Corff Llywodraethol, sy'n cyfarfod oddeutu bob chwe wythnos. Mae ganddo
gadeirydd lleyg (cyn brif gwnstabl ar hyn o bryd) ac mae mwyafrif yr aelodau yn bobl
leyg, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol ym maes gwaith cymdeithasol, dau feddyg
teulu ac athro wedi ymddeol. Cyfeirir pob achos diogelu at y panel, gydag adroddiadau
(gan gynnwys argymhellion) yn cael eu paratoi gan y PSOs.744 Mae'r panel yn gwneud
penderfyniadau ac yn gwneud gwaith dilynol i sicrhau eu bod wedi'u rhoi ar waith.745
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Cymeradwyodd Mrs Edina Carmi (ymgynghorydd diogelu annibynnol, a gynhaliodd
ddadansoddiad o ffeiliau achos i asesu rheolaeth diogelu yn ymarferol ar ran yr Ymchwiliad
hwn) y defnydd o'r Panel Diogelu Taleithiol, a ddefnyddir ym mhob achos diogelu.746
13. Pan argymhellir asesiadau risg, sefydliad annibynnol sy'n eu cynnal.747
14. Pan fydd angen, paratoir cynllun rheoli troseddwyr gan y PSO, ac fe'i llofnodir gan
y PSO, offeiriad y plwyf, y troseddwr a rheolwr y troseddwr. Fel rheol, bydd cynllun yn
cael ei adolygu'n flynyddol ond, os yw troseddwr yn cael ei ystyried yn risg uwch, gellir ei
adolygu'n fwy rheolaidd. Gellir ei adolygu hefyd yn llai aml (bob tair blynedd) os ystyrir bod
unigolyn yn risg isel. Mae hyn yn adlewyrchu baich gwaith PSOs, ond yn yr achosion risg isel
hynny bydd y PSOs yn adolygu'n flynyddol gydag offeiriad y plwyf a'r gwasanaeth prawf
i gadarnhau a fu unrhyw broblemau.748
15. Ar hyn o bryd, mae cyngor y Tîm Diogelu Taleithiol i glerigwyr mewn achosion unigol
yn argymhelliad. Dywedodd yr Archesgob John Davies, Archesgob yr Eglwys yng Nghymru,
yr hoffai ei weld yn dod yn orfodol, er yn bersonol ni allai ddychmygu anwybyddu'r cyngor
a roddwyd.749

Polisïau diogelu
16. Datblygwyd polisi diogelu cyntaf yr Eglwys – Plant a Phobl Ifanc: Cod Ymarfer i'w
ddefnyddio gan blwyfi yn yr Eglwys yng Nghymru – yn 2000.750 O ganlyniad i Adolygiad
Achosion Hanesyddol Yr Eglwys yng Nghymru yn 2009 (a drafodir isod), cytunwyd bod
y testun hwn wedi darfod ac nad oedd yn ddigon cynhwysfawr.
17. Comisiynodd yr Eglwys yng Nghymru ymgynghorydd annibynnol i baratoi “polisi
diogelu pwrpasol Cymru gyfan” yn 2014, gan gyfuno polisïau ar gyfer plant ac oedolion
sy'n agored i niwed, yn unol â deddfwriaeth Cymru (Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol
a Llesiant (Cymru) 2014).751 Daeth hwn yn Bolisi Diogelu Eglwys yng Nghymru yn 2016,
sy’n cael ei adolygu’n flynyddol gan bwyllgor o weithwyr adnoddau dynol a gweithwyr
proffesiynol diogelu.752
18. Mae'r polisi diogelu yn gofyn am gyfranogiad cynnar y PSO, sydd wedyn yn cydlynu
ymateb yr Eglwys.753 Cyfrifoldeb y tîm diogelu yw adrodd am honiadau o gam-drin plant
yn rhywiol i awdurdodau statudol. Er nad oes amserlenni ffurfiol ar gyfer atgyfeiriadau,
dywedwyd wrthym y byddai atgyfeiriadau at wasanaethau cymdeithasol neu'r heddlu yn
cael eu gwneud ar yr un diwrnod os yn bosibl.754
19. Mae 22 o awdurdodau unedol yng Nghymru, gydag o leiaf bum canolfan leol ym mhob
un. Rhaid i'r PSO gysylltu â'r ganolfan gywir i siarad â'r swyddog ar ddyletswydd (sy'n newid
ddwywaith y dydd). Dywedwyd wrthym fod hyn yn creu anghysondeb, yr oedd y PSO yn
credu ei fod yn “peri gofid sylweddol”.755
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20. Pan fydd atgyfeiriad at y gwasanaethau cymdeithasol ac mae ymchwiliad amlasiantaethol
yn cychwyn, gall yr Eglwys yng Nghymru fynychu'r cyfarfodydd strategaeth os caiff ei
gwahodd i wneud hynny.
21. Hefyd nid oes unrhyw brotocolau rhannu gwybodaeth ar waith gyda'r heddlu na'r
gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r Eglwys yn cydnabod bod hwn yn broblem, gan ei bod
yn dibynnu ar rwydweithiau personol ar hyn o bryd.756

Cadw cofnodion
22. Mae gan bob aelod o'r glerigaeth ffeil bersonol, sy'n cynnwys hanes eu gyrfa o baratoi
ar gyfer ordeinio hyd ddiwedd eu gweinidogaeth. Mae yna bolisi ‘dim dinistrio’ ar gyfer
y ffeiliau hyn, gan fod y wybodaeth yn cael ei hystyried yn hanfodol i ddatblygiad parhaus
gweinidogaeth yr unigolyn dan sylw.
23. Os bydd clerigwyr yn symud o Eglwys Loegr i’r Eglwys yng Nghymru (sy’n beth
cyffredin), ni fydd yr Eglwys yng Nghymru o reidrwydd yn derbyn ffeil y clerigwr o Loegr
(a elwir y ‘ffeil las’). Nid oes protocolau clir ar gyfer rhannu gwybodaeth o'r fath. Mae rhai
esgobaethau yn anfon y ffeil wreiddiol neu gopi ohoni; nid yw eraill yn gwneud hynny.
Gall ffeil fod yn anghyflawn. Fel y dywedodd yr Archesgob Davies, mae’r arfer hwn yn
“anfoddhaol ac anghyson”.757 Dywedodd yr Eglwys yng Nghymru wrth yr Ymchwiliad ei bod
yn gobeithio llunio cytundeb rhannu gwybodaeth ffurfiol gydag Eglwys Loegr i ganiatáu
rhannu data personol yn fwy cyson rhwng y ddwy eglwys.758
24. Yr esgob esgobaethol sy'n cadw ffeiliau personol y clerigwyr, a dim ond yr esgob sydd
â mynediad atynt. Gellir caniatáu mynediad ar gais, er enghraifft, i dribiwnlysoedd disgyblu
a swyddogion diogelu.759 Yn dilyn gwrandawiad yr Ymchwiliad, lluniodd yr Eglwys yng
Nghymru bolisi ffeiliau personol clerigwyr newydd, er mwyn caniatáu mynediad at ffeiliau
personol gan PSOs.760
25. Derbyniodd Ms Fay Howe, y PSO cyfredol, fod angen ailwampio'r system gadw
cofnodion gyfredol ar gyfer atgyfeiriadau at y PSO yn llwyr a bod y system bresennol
“yn yr oesoedd tywyll”.761 Dywedodd y byddai gwasanaeth cadw cofnodion canolog yn
ei gwneud hi'n haws cyrchu gwybodaeth berthnasol.762

Disgyblaeth clerigwyr
26. Mae disgyblaeth yn yr Eglwys yng Nghymru yn cael ei chynnal gan dribiwnlys disgyblu.
Nid yw'r esgobion yn rhan o'r broses ymchwilio na'r broses o wneud penderfyniadau.763
Mae gan y tribiwnlys 24 aelod (chwech wedi'u penodi gan Fainc yr Esgobion, 12 aelod
o'r glerigaeth, dau aelod lleyg â chymhwyster cyfreithiol, dau aelod lleyg sydd naill ai
â chymwysterau meddygol neu'n gwnselwyr hyfforddedig, a dau aelod lleyg o'r Eglwys
yng Nghymru), ac mae pob un yn dal swydd am bum mlynedd.764 Mae pwerau'r tribiwnlys
yn berthnasol i esgobion a'r Archesgob, yn ogystal ag offeiriaid plwyfol.765
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27. Mae'r broses ddisgyblu yn cynnwys nifer o gamau.
27.1. Os gwneir cwyn am ymddygiad aelod o'r glerigaeth (boed yn ysgrifenedig neu
ar lafar), fe'i cyfeirir ar unwaith at gofrestrydd y tribiwnlys sy'n ymgymryd â system
flaenoriaethu yn y swyddfa daleithiol i bennu'r cam nesaf perthnasol. Os oes elfen
ddiogelu, gall y panel diogelu gymryd rhan (ar wahân i unrhyw gamau disgyblu sy'n
berthnasol) ac efallai y bydd angen hysbysu yswirwyr, ochr yn ochr â gwaith ymchwilio.766
27.2. Ar ôl blaenoriaethu, caiff achosion o ddisgyblaeth clerigwyr eu ffurfioli
yn ysgrifenedig a'u hanfon at gofrestrydd y tribiwnlys. Gellir ffurfio pwyllgor
ymchwilio i benderfynu a oes achos i'w ateb. Mae'r pwyllgor yn cynnwys unigolion
â chymwysterau cyfreithiol neu feddygol, yn ogystal â chlerigwyr.767
27.3. Gall y tribiwnlys atal unrhyw un sy'n destun ymchwiliad nes bod cwyn yn cael ei
chlywed a cheir penderfyniad arni.768 (Ar hyn o bryd, nid oes gan yr Archesgob y pŵer
i atal esgob arall ar unrhyw adeg, er bod yr Eglwys yng Nghymru yn ystyried hyn.769)
27.4. Ar ddiwedd gwrandawiad disgyblu, gall y tribiwnlys osod ystod o sancsiynau,
gan gynnwys rhyddhau absoliwt neu amodol, ceryddu, gwahardd, anghymwyso,
diswyddo neu atal eu swydd, a diorseddu o urddau eglwysig a diarddel fel clerigwyr
o'r Eglwys yng Nghymru.770 Defnyddir diorseddu gan yr Eglwys yng Nghymru ar gyfer
unigolion a gafwyd yn euog o gam-drin plant yn rhywiol.771
27.5. Hyd at 2017, nid oedd unigolyn bellach yn destun rheolau disgyblu pe bai'n
ymddiswyddo o'i swydd. Ers hynny, hyd yn oed os yw unigolyn yn ymddiswyddo,
bydd y broses ddisgyblu yn parhau.772
28. Yn 2017, paratowyd adroddiad i'r broses ddisgyblu gan weithgor. Gwnaeth y gweithgor
wyth argymhelliad, gan gynnwys i:
“Gadw hawl yr Esgob i wneud atgyfeiriadau o'r fath [at y tribiwnlys disgyblu] … dylai
Cadeirydd y Panel Diogelu a/neu Gadeirydd y Corff Cynrychioliadol hefyd allu tynnu
materion i sylw Cofrestrydd yr Archesgob a all hefyd atgyfeirio materion at Lywydd
y Tribiwnlys”.773
29. Mae pum aelod o'r glerigaeth yn yr Eglwys yng Nghymru wedi bod yn destun
gweithrediadau disgyblu sy'n ymwneud â cham-drin plant yn rhywiol.774
29.1. Yn 2003, cafodd y Canon Lawrence Davies ei ddiorseddu o urddau eglwysig
yn dilyn euogfarn am ymosodiad rhywiol ar fechgyn.775
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29.2. Yn 2004, cafwyd y Parchedig Darryl Gibbs yn euog o ddwy drosedd o wneud
ffotograffau anweddus o blant a chafodd ei ryddhau'n amodol am 12 mis mewn
perthynas â phob trosedd (i gydredeg). Cafodd hefyd ei atal rhag arfer ei weinidogaeth
fel offeiriad am wyth mlynedd.776
29.3. Yn 2006, cyhuddwyd offeiriad o ymosod yn anweddus ar blentyn a'i dreisio.
Ni erlynodd y CPS ond canfu'r tribiwnlys disgyblu fod yr honiadau wedi'u profi ar sail
tebygolrwydd a gorchmynnodd i'r unigolyn gael ei ddiorseddu o urddau eglwysig.
Yn dilyn apêl i Lys Taleithiol yr Eglwys yng Nghymru, cafodd ei adfer i'w swydd ond
cafodd ei orchymyn i beidio â gweinyddu heb asesiad risg. Cyfeiriwyd yr un offeiriad
at y tribiwnlys eto yn 2015 am fethu ag adrodd am gamdriniaeth gan offeiriad arall
wrth yr heddlu. Gwrthododd Archesgob Cymru y ddadl bod sêl y gyffes yn darparu
amddiffyniad. Ar apêl, canfu'r Llys Taleithiol nad oedd gan y tribiwnlys unrhyw
awdurdodaeth i ddisgyblu aelod o'r glerigaeth nad oedd mewn swydd. Roedd yr
Eglwys yng Nghymru yn anfodlon â'r casgliad hwn, gan ei bod o'r farn y byddai'n
arwain pobl i geisio osgoi camau disgyblu trwy gymryd camau i ymddiswyddo neu
ymddeol. Newidiwyd rheolau a rheoliadau disgyblu er mwyn bod yn berthnasol i bob
clerig ordeiniedig yn yr Eglwys yng Nghymru, ni waeth a oeddent mewn swydd neu
wedi ymddeol.777
29.4. Yn 2007, cyfaddefodd tramgwyddwr ei fod wedi anfon negeseuon o natur rywiol,
“anweddus” a phersonol at ferch o dan 18 oed. Cafodd ei wahardd rhag gweinyddu oni
bai a hyd nes iddo ddarparu barn ysgrifenedig seiciatrydd ymgynghorol i esgob ynghylch
ei addasrwydd ar gyfer swydd; byddai'r esgob unigol wedyn yn penderfynu a ddylid
rhoi trwydded.778
29.5. Yn 2009, rhyddhawyd y Parchedig Richard Hart o urddau eglwys yn dilyn
euogfarnau yn ymwneud â delweddau anweddus o blant.779
30. Mae'r Eglwys yng Nghymru yn adolygu ei chofnodion diogelu hanesyddol i sicrhau bod
ystyriaeth yn cael ei rhoi i ddiorseddu o urddau eglwysig ar gyfer unrhyw glerigwyr a gafwyd
yn euog o drosedd diogelu yn y gorffennol.780
31. Ers y trydydd gwrandawiad cyhoeddus, mae’r Eglwys yng Nghymru wedi cynnig
cyflwyno pennawd disgyblu newydd i'r cyfansoddiad o “fethu â chydymffurfio â chyngor
gan y Panel Diogelu Taleithiol heb esgus rhesymol”.781

C.4: Recriwtio a hyfforddi clerigwyr yn yr Eglwys yng Nghymru
Cyn ordeinio
32. Mae ymgeisydd am ordeiniad yn mynd at yr offeiriad lleol yn gyntaf. Yna cyfeirir ef
neu hi at Gyfarwyddwr Galwedigaethau'r Esgobaeth. Os ystyrir ei fod yn addas ar gyfer
hyfforddiant (ar ôl cyfnod o ddirnadaeth, trafodaethau ac asesiadau), anfonir y cais at
y Bwrdd Dirnadaeth Taleithiol.782
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33. Darperir hyfforddiant eglwysig ar gyfer yr Eglwys yng Nghymru gan un sefydliad,
St Padarn’s. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys cryn dipyn o ddysgu trwy brofiad, gydag
ymgeiswyr yn treulio hanner eu hwythnos mewn amgylchedd dysgu a'r hanner arall mewn
plwyf. Mae ymgeiswyr yn derbyn hyfforddiant diogelu trwy gydol eu haddysg ddiwinyddol.783
34. Mae clerigwyr newydd eu hordeinio a'u penodi'n cael eu monitro gan offeiriad plwyfol
am chwe mis, a'u hadolygu'n ffurfiol ar ddiwedd y cyfnod hwnnw. Os bydd unrhyw arwyddion
cynharach o bryder, bydd y rhain yn cael eu harchwilio ar unwaith, fel arfer gan archddiacon.784

Recriwtio
35. Mae pob esgob esgobaethol yn gyfrifol am benodi clerigwyr yn eu hesgobaeth eu
hunain.785 Cyn y gellir penodi neu recriwtio unrhyw unigolyn, rhaid ei fod wedi mynychu
hyfforddiant diogelu'r Eglwys yng Nghymru. Rhaid iddynt hefyd gael gwiriad cofnodion
troseddol cyfoes.786
36. Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi bod yn cynnal gwiriadau ar benodiadau clerigwyr
a gwirfoddolwyr posibl ers cyn 1996. I ddechrau, gwiriadau cofnodion yr heddlu a gwiriadau
yn erbyn y ‘Rhestr 99’ a gynhaliwyd gan yr Adran Iechyd oedd y rhain.787 Bellach fe'u
cyflawnir trwy'r system Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Mae eu hangen cyn penodi
pob gweinidog (lleyg ac ordeiniedig, gan gynnwys clerigwyr gyda chaniatâd i weinyddu) ac
unrhyw bobl eraill, boed yn wirfoddolwyr neu'n gyflogedig, sydd ag awdurdod i ymgymryd
â gweithgaredd rheoledig gyda phlant ar ran yr Eglwys yng Nghymru.788 Mae’r rhai sydd
angen gwiriadau DBS yn cael eu nodi gan swyddfeydd yr esgobion, plwyfi a swyddfeydd
esgobaethol, yna’n cael eu cyd-drefnu a’u monitro gan dîm DBS y Corff Cynrychioladol.
Rhaid adnewyddu gwiriadau DBS bob pum mlynedd.789 Cedwir cofnodion yn ganolog ar
gyfer pob unigolyn a wirir.790
37. Pan dderbynnir datgeliad â diffygion:
• mae staff y dalaith yn cysylltu â chlerigwyr arweiniol yn y plwyf dan sylw i gael rhagor
o wybodaeth am y materion a ddatgelir, ac mae asesiad risg sy'n ymwneud â'r rôl dan
sylw yn cael ei gynnal gan y plwyf sy'n gweithio gyda staff y dalaith;
• bydd tîm blaenoriaethu taleithiol (sy'n cynnwys Ysgrifennydd Taleithiol, y Pennaeth
Gwasanaethau Cyfreithiol, y Pennaeth Adnoddau Dynol a'r Pennaeth Diogelu) yn
darparu cyngor pellach – mewn rhai achosion, gofynnir am gyngor gan y Panel Diogelu
Taleithiol; a
• chyflwynir cyngor y cyfarfod blaenoriaethu i'r person priodol sy'n penodi neu'n cyflogi
neu sy'n gyfrifol am yr ymgeisydd (mewn achos gwirfoddolwr).791
Ni chaniateir i'r ymgeisydd ymgymryd ag unrhyw weithgaredd awdurdodedig oni bai a hyd
nes y bydd y mater wedi'i ddatrys. Cofnodir y penderfyniad terfynol yng nghronfa ddata
DBS taleithiol yr Eglwys.
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38. Mae gan yr Eglwys yng Nghymru restr, a elwir yn rhestr Cofrestrydd yr Archesgob
(a chedwir yn y swyddfa daleithiol), sy’n cofnodi unigolion y bu pryderon blaenorol amdanynt.
Ym mis Gorffennaf 2019, roedd 18 o bobl ar y rhestr, y mae 10 ohonynt wedi'u cael yn euog
neu wedi'u cyhuddo o droseddau rhywiol plant.792 Gall esgobion ymgynghori â'r rhestr trwy
ofyn am wybodaeth am ymgeisydd ond nid yw'n cael ei chylchredeg. Mae polisi Yr Eglwys yng
Nghymru yn argymell bod esgobion yn ymgynghori â'r rhestr cyn penodi ymgeiswyr ond nid
oes unrhyw sicrwydd y byddai esgob sy'n penodi yn gwirio'r rhestr neu'n dod yn ymwybodol
o hanes yr unigolyn.793 Mae’r Eglwys yng Nghymru bellach wedi creu system fonitro i sicrhau
y cyfeirir at restr Cofrestrydd yr Archesgob bob tro y penodir clerigwr a bod newidiadau
cyfansoddiadol yn cael eu dwyn ymlaen i alluogi esgobion i gael mynediad at y rhestr ar-lein.794
Fodd bynnag, nid oes gan yr Eglwys yng Nghymru fynediad at restr rybuddion Eglwys Loegr,
gan gynnwys lle mae aelod o'r glerigaeth yn symud o Eglwys Loegr i’r Eglwys yng Nghymru.

Telerau gwasanaeth
39. Mae telerau gwasanaeth clerigwyr Eglwys yng Nghymru (a chyflwynwyd yn 2010)
yn cynnwys gofyniad penodol i ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant angenrheidiol:
“Pan nodir gofyniad y dylai Clerigwr ddatblygu medr penodol, mynychu hyfforddiant
neu ailhyfforddi mewn maes Gweinidogaeth arall, rhaid i'r Clerigwr fodloni'r fath ofyniad
o fewn amser rhesymol fel y cytunwyd gyda'r Esgob. … Gall methu â chydymffurfio â'r
gofyniad hwn arwain at ddelio ag ef fel mater disgyblu.”795
40. Rhestrir hyfforddiant diogelu mewn canllawiau gweinidogol proffesiynol
a gyflwynwyd yn 2007:
“Dylai pob unigolyn ordeiniedig dderbyn hyfforddiant priodol mewn amddiffyn plant. Rhaid
i ganllawiau a gofynion taleithiol ac esgobaethol fod yn hysbys a rhaid cydymffurfio â hwy.”796
Cedwir cofnodion o bwy sydd wedi cwblhau hyfforddiant a phryd.797
41. Bydd aelod o'r glerigaeth y canfyddir ei fod yn torri safonau gweinidogol proffesiynol
yn destun Polisi a Gweithdrefn Disgyblu yr Eglwys yng Nghymru.
“Gall gweithredoedd neu gyfaddefiadau difrifol arwain at ddiswyddiad a gallent arwain
at ddiorseddiad o Urddau Eglwysig.”798
42. Mae'r Eglwys yng Nghymru yn cynnal adolygiadau datblygu gweinidogaeth. Deoniaid ardal
neu archddiaconiaid a lleygwyr sydd â sgiliau AD neu reoli sy'n cynnal y rhain. Mae'r adolygiadau'n
ymdrin â hyfforddiant gwytnwch, cyngor llesiant a hunan-adolygiad, y mae'r Eglwys yng Nghymru
yn eu hystyried yn “agweddau pwysig ar y broses o gynnal lefel briodol o graffu”.799

Caniatâd i weinyddu
43. Ym mis Mehefin 2019, cyflwynodd yr Eglwys yng Nghymru bolisi ffurfiol ar ganiatâd
i weinyddu (PTO), lle caniateir i aelod o'r glerigaeth sydd wedi ymddeol weinidogaethu mewn
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esgobaeth, er i'r polisi gael ei ddiwygio ym mis Hydref 2019.800 Mae angen gwiriad DBS
uwch ar aelod o'r glerigaeth sy’n ceisio PTO ac mae'n rhaid ei fod wedi cwblhau hyfforddiant
gorfodol ‘Eglwys Ddiogel’. Maent hefyd yn gofyn am ‘Lythyr Statws Cyfredol Clerigwyr’,
sy’n cynnwys gwybodaeth am berfformiad y clerigwyr, a oes unrhyw beth yn eu gorffennol
a fyddai’n peri pryder a barn eu hesgob blaenorol ar eu haddasrwydd ar gyfer gweinidogaeth
barhaus.801 O ganlyniad i'r ymchwiliad hwn, cytunwyd ar dempled newydd gan Fainc yr
Esgobion ym mis Hydref 2019 i sicrhau bod y llythyrau'n annog datgeliad llawn o'r holl
faterion diogelu perthnasol.802
44. Mae polisi'r Eglwys yng Nghymru yn nodi y dylid caniatáu PTO heb unrhyw gyfyngiad,
megis eithrio gweinidogaeth sy’n cynnwys plant ac oedolion sydd mewn perygl. Os gosodir
terfyn daearyddol – megis cyfyngu gweinidogaeth i esgobaeth benodol – rhaid rhoi gwybod
yn ysgrifenedig i bob archddiacon a'r PSO perthnasol fel y gellir ei fonitro.803
45. Dim ond am gyfnod o bum mlynedd y rhoddir PTO a rhaid gwneud cais newydd bob tro.
Mae rhestr o'r holl rai sydd â PTO yn cael ei chadw'n ganolog gan y swyddfa daleithiol.804

Hyfforddiant diogelu
46. Yn dilyn yr Adolygiad o Achosion Hanesyddol (a drafodir isod), daeth strategaeth
hyfforddiant diogelu gyntaf yr Eglwys i rym yn 2015. Ar gyfarwyddyd Mainc yr Esgobion,
daeth hyfforddiant diogelu yn orfodol i unrhyw glerigwyr neu leygwr yn y weinidogaeth
neu sy'n gweithredu gyda PTO.805 I ddechrau fe'i darparwyd ar wahân, ond mae clerigwyr
a lleygwyr bellach yn cael eu hyfforddi gyda'i gilydd i feithrin timau gweinidogaeth.806
Mae angen ailhyfforddi bob tair blynedd ond nid yw rhai o'r farn bod hyn yn ddigon aml.807
47. St Padarn’s (y sefydliad addysg ddiwinyddol) sy’n gyfrifol am ddarparu’r holl hyfforddiant
diogelu, fel bod hyfforddiant yn cael ei ddarparu gan arbenigwyr o fewn cyd-destun
diwinyddol yn ogystal â chyd-destun diogelu.808
48. Mae hyfforddiant diogelu hefyd wedi'i wreiddio'n llawn yn hyfforddiant eglwysig
ordinandiaid.809 Bydd y cynnwys yn cael ei awdurdodi gan y Tîm Diogelu Taleithiol,
sy'n cynnwys staff sy'n gymwys ar gyfer gwaith cymdeithasol.810 Mae'r fframwaith hyfforddi
wrthi'n cael ei ddatblygu ac mae'r Eglwys yng Nghymru yn gweithio gydag Eglwys Loegr
i sicrhau bod strwythurau tebyg ar waith.811

C.5: Ymateb i gamdriniaeth yn yr Eglwys yng Nghymru
49. Dylai unrhyw ddioddefwyr neu oroeswyr gael eu cyfeirio'n awtomatig at PSOs,
sy'n gyfrifol am gyflwyno adroddiadau i awdurdodau statudol lle bo angen. Mae protocol
yr Eglwys yn nodi y dylid hysbysu’r heddlu ar unwaith.812
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50. Bydd dioddefwyr a goroeswyr hefyd yn cael cynnig cymorth ar unwaith, gan gynnwys
cynnig talu am gwnsela os oes angen.813 Fodd bynnag, dywedwyd wrthym fod enghreifftiau
o gwnsela yn “brin iawn” ac ar sail ad hoc. Mae'r atgyfeiriadau yn mynd at gynghorwyr
allanol y telir amdanynt gan yr Eglwys neu sefydliadau eraill yng Nghymru.814 Ar ôl y trydydd
gwrandawiad cyhoeddus, tarodd yr Eglwys yng Nghymru gytundeb â sefydliad o'r enw New
Pathways i ddarparu mynediad at gynghorwyr trais rhywiol annibynnol o fis Ionawr 2020.
Gall dioddefwyr a goroeswyr gyrchu'r gwasanaeth hwn trwy'r PSOs neu'n uniongyrchol heb
siarad â'r Eglwys yng Nghymru yn gyntaf.815
51. Mae pob hawliad diogelu yn cael ei adrodd wrth Gorff y Cynrychiolwyr a'u datgelu
i archwilwyr diogelu allanol yr Eglwys, sy'n adrodd i ymddiriedolwyr Corff y Cynrychiolwyr
a'r Comisiwn Elusennau.816
52. Mae protocolau’r Eglwys yng Nghymru ar gyfer ymateb i honiadau o gam-drin yr un peth
ar gyfer tramgwyddwyr byw a’r rhai sydd wedi marw.817

Sêl y gyffes
53. Ym 1984, adolygodd yr Eglwys yng Nghymru ei llyfr gweddi. Roedd yn darparu
hawl i weinidogaeth cyfaddefiad a gollyngdod ond yn ei ragflaenu gan gyfeirio at yr
“arfer o gyfaddef i offeiriad o dan lw cyfrinachedd” yn cael ei gynnal.818
54. Dywedodd yr Archesgob Davies wrthym mai ei “farn gadarn a’i gred yw na ellir ac na
ddylid defnyddio Sêl y Gyffes i amddiffyn y rhai sy’n cyflawni camdriniaeth”.819 Yn ei farn ef,
mae dibynnu ar sêl y gyffes yn anghyson â'r ysgrythur, sy'n dweud na ddylai'r rhai sy'n
agored i niwed byth ddioddef o ganlyniad i unrhyw esgeulustod ar ran Cristion.820
55. Mae'r canllawiau gweinidogol yn nodi:
“Dylai clerigwyr fod yn ymwybodol o'r amgylchiadau lle gellir neu y dylid datgelu
gwybodaeth gyfrinachol i drydydd partïon, yn enwedig lle mae diogelwch plant yn
y cwestiwn. Yn yr amgylchiadau hyn, dylai clerigwyr gyfeirio at y canllawiau ym mholisïau
amddiffyn plant taleithiol ac esgobaethol. Bydd angen i blant… sy'n datgelu tystiolaeth
o niwed sylweddol wybod y bydd eu pryderon yn cael eu cymryd o ddifrif a'u cyfeirio at yr
asiantaeth statudol briodol ... Mewn achosion o'r fath dylid ystyried bod lles y plentyn o'r
pwys mwyaf.”821
Mae hyn yn destun y canlynol:
“Pan fydd rhywun yn cyfaddef i gam-drin plant yng nghyd-destun cyfaddefiad, dylai'r
offeiriad annog yr unigolyn i adrodd am yr ymddygiad wrth yr heddlu neu'r gwasanaethau
cymdeithasol, a dylai hefyd wneud hyn yn amod o ollyngdod, neu atal gollyngdod nes bod
y dystiolaeth hon o edifeirwch wedi cael ei datgelu.”
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“Os yw ymddygiad penydiwr yn bygwth ei les ei hun neu les eraill, yn enwedig plant…
dylai'r offeiriad fynnu gweithredu ar ran y penydiwr. Dylid nodi nad oes dyletswydd
gyfrinachedd absoliwt yn ôl y gyfraith. … Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai
y bydd dyletswydd blaenaf i dorri cyfrinachedd, yn enwedig lle mae diogelwch plant ...
yn berthnasol”.822
56. Dywedodd yr Archesgob Davies na fyddai ganddo unrhyw betruster wrth gyfeirio at
y tribiwnlys disgyblu unrhyw glerigwyr y gwyddys eu bod wedi methu ag adrodd am achos
o gam-drin i'r PSOs.823 Credai fod ei farn yn cael ei rhannu gan yr esgobion esgobaethol
eraill.824 Er na allai “weld sut na allai unrhyw un, mewn cydwybod dda, drosglwyddo’r wybodaeth
ymlaen”, nododd yr Archesgob Davies fod y canllawiau gweinidogol ynghylch yr angen
i glerigwyr gyfeirio materion at swyddogion diogelu (hyd yn oed os rhoddir y wybodaeth
hon yn gyfrinachol neu o dan sêl y gyffes) yn “anfoddhaol ac yn annigonol o ran eglurder”.825

Rheoli hawliadau
57. Mae Corff y Cynrychiolwyr wedi'i yswirio ar y cyd ac yn unigol gyda phob plwyf ac,
o ganlyniad, mae hawliad o gam-drin rhywiol mewn plwyf yn cael ei ddwyn yn erbyn Corff
y Cynrychiolwyr.826 Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi'i hyswirio gan y Swyddfa Yswiriant
Eglwysig. Ers 2000, mae 11 unigolyn wedi gwneud hawliadau (rhai ohonynt yn hawliadau
lluosog yn erbyn un unigolyn) yn erbyn yr Eglwys yng Nghymru.827

C.6: Adolygiadau o achosion y gorffennol
58. Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi cynnal nifer o adolygiadau dros y blynyddoedd
diwethaf ynghylch ei ffordd o drin achosion diogelu.

Adolygiad o Achosion Hanesyddol
59. Yn 2009, comisiynodd yr Eglwys yng Nghymru yr Adolygiad o Achosion Hanesyddol.
Fe’i gwnaed gan Mrs Elaine Cloke (a secondiwyd o Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru at
y diben hwn) ac roedd yn cynnwys adolygiad o 1,381 o ffeiliau personol clerigwyr.
59.1. Cyfeiriwyd cyfanswm o 219 o ffeiliau at y Panel Diogelu Taleithiol a sefydlwyd
i oruchwylio’r gwaith. Roedd y mwyafrif yn ymwneud â chofnodion gwasanaeth
anghyflawn, a chwynion yn ymwneud ag ymddygiad clerigwyr neu faterion personél.
59.2. Nodwyd bod gan bum ffeil wybodaeth yn ymwneud â materion amddiffyn plant
a diogelu lle'r oedd angen gweithredu ymhellach. Cyfeiriwyd pob un ohonynt at yr
asiantaethau statudol priodol yn dilyn trafodaeth â'r esgob perthnasol.828
59.3. Roedd un ffeil arall yn ymwneud â honiadau o gam-drin plant yn rhywiol a wnaed
gan fam yr achwynydd yn erbyn aelod o'r glerigaeth ym 1999. Ar adeg yr Adolygiad
o Achosion Hanesyddol, roedd y tramgwyddwr honedig wedi ymddeol ond â PTO.
Adroddwyd am yr honiad wrth yr heddlu ond ni chymerodd yr heddlu unrhyw gamau
pellach gan nad oedd yr achwynydd na mam yr achwynydd am fynd â materion
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ymhellach. Adferwyd PTO y tramgwyddwr honedig heb unrhyw gamau pellach
gan yr Eglwys yng Nghymru. Wrth baratoi ar gyfer yr Ymchwiliad hwn, adolygodd
yr Eglwys yng Nghymru yr achos eto a darganfuwyd llythyr gan blwyfolyn yr oedd
y tramgwyddwr honedig wedi cyfaddef iddo droseddu. O ganlyniad, cyfeiriwyd yr
achos at yr heddlu eto yn 2016. Er na chymerodd yr heddlu unrhyw gamau pellach,
cafodd PTO y tramgwyddwr honedig ei dynnu ac nid yw wedi cael ei adfer.829
60. Gwnaeth yr adroddiad terfynol (a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2011) 36 o argymhellion,
gan gynnwys:830
• Dylai pob clerig a awdurdodir ar gyfer gweinidogaeth barhau i fod yn destun gwiriadau
uwch gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Ni ddylai tystlythyrau a llythyrau ‘diogel
i dderbyn’ fod yr unig wiriadau y dylid dibynnu arnynt. Rhaid cynnal yr holl wiriadau
angenrheidiol cyn y penodiad.
• Dylai panel taleithiol ystyried bob gwiriad DBS sy'n dychwelyd gwybodaeth sy'n nodi
y gallai'r unigolyn dan sylw beri risg i blant (sy'n annibynnol o Fainc yr Esgobion ac sydd
ag o leiaf un person â chymwysterau perthnasol a phrofiad diogelu helaeth).
• Ni ddylai staff yr Eglwys gyfweld â phlant neu bobl ifanc a thramgwyddwyr honedig
cyn eu cyfeirio at asiantaethau statudol neu yn ystod unrhyw broses troseddol neu
broses amddiffyn plant.
• Dylai fod angen asesiadau risg fel mater o drefn cyn tribiwnlys disgyblu neu yn ystod
y broses os oes unrhyw bryderon diogelu mewn perthynas â chlerigwyr.
• Dylid sefydlu polisïau a phrotocolau rhwng yr Eglwys yng Nghymru, yr heddlu ac
adrannau gwasanaethau cymdeithasol ar “y ffordd ymlaen wrth ddiogelu”. Dylai hyn
gynnwys cyngor ar gyfathrebu, rhannu gwybodaeth yn barhaus, atebolrwydd ac osgoi
oedi wrth ymchwilio i ddod i gasgliadau.
• Mae'r clerigwyr fel model rôl, fel y'u gwelir gan blant a phobl ifanc, yn arwyddocaol.
Dylai hyn gael ei gydnabod a'i werthfawrogi'n llawn gan yr Eglwys yng Nghymru.
Dylai ymddygiad amhriodol ac annerbyniol fod yn fater datblygiad proffesiynol a,
lle bo angen, yn destun gweithdrefnau disgyblu.
• Dylai'r Eglwys gael y cyngor, y gefnogaeth a'r hyfforddiant proffesiynol angenrheidiol
trwy gyflogi PSO.

Adolygiad o ffeiliau clerigwyr ymadawedig
61. Wrth baratoi ar gyfer yr Ymchwiliad hwn, penderfynodd yr Eglwys yng Nghymru y dylid
adolygu ffeiliau aelodau'r glerigaeth a fu farw cyn yr Adolygiad o Achosion Hanesyddol.
62. Cyflogwyd gweithiwr cymdeithasol annibynnol, Mrs Anest Grey Frazer, i adolygu
150 o ffeiliau. Daeth ei hadroddiad, a gyhoeddwyd yn 2016, i’r casgliad nad oedd unrhyw
wybodaeth yr oedd angen ymchwilio iddi ymhellach gan awdurdodau statudol.831 Roedd
hyn yn bennaf oherwydd bod y broses cadw cofnodion mor wael fel ei bod yn anodd
nodi problemau a sut y cawsant eu datrys. Yn y ffeiliau personol lle nodwyd pryderon
diogelu, nid oedd cofnod clir o'r honiadau diogelu a natur y pryderon, sut yr ymdriniwyd
â'r rhain, sut y deliwyd â'r wybodaeth ar ôl hynny, y camau a gymerwyd, y penderfyniadau
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y daethpwyd iddynt na'r canlyniad. Roedd ffeiliau personol yn anghyson, yn eu strwythur a'r
wybodaeth a oedd ynddynt. Ychydig o wybodaeth oedd ar gael mewn perthynas ag unrhyw
faterion diogelu, p'un a oedd yr unigolyn wedi mynychu unrhyw hyfforddiant, nodiadau
arfarniadau neu oruchwyliaethau lle'r aethpwyd i'r afael â materion diogelu. Nid oedd gan
rai unigolion ffeiliau personol hyd yn oed.
63. Gwnaeth Mrs Frazer yr argymhellion canlynol:832
• Dylai'r Eglwys yng Nghymru weithredu proses gadarn i gofnodi a rheoli'r holl bryderon
diogelu er mwyn sicrhau cydymffurfiad â dyletswyddau a gofynion statudol. Os codir
pryder diogelu, rhaid ei gofnodi a'i storio yn y ffeil bersonol a phersonél.
• Dylid sefydlu proses sicrhau ansawdd i sicrhau bod gweithdrefnau cofnodi digonol
ar waith ac y glynnir wrthynt pan godir pryder diogelu.
• Byddai'r holl staff yn elwa o hyfforddiant ar gadw cofnodion sylfaenol a chofnodi
nodiadau achos.
• Dylid cynnwys materion diogelu fel eitem safonol ar yr agenda a'u trafod ym mhob
cyfarfod goruchwylio staff neu berfformiad blynyddol.

Adolygiad o ffeiliau personél yn Esgobaeth Tyddewi
64. Ym mis Gorffennaf 2018, comisiynodd yr Esgob Joanna Penbethy adolygiad o’r holl
ffeiliau personél yn Esgobaeth Tyddewi i sicrhau bod yr holl faterion diogelu wedi’u trin yn
briodol.833 Roedd hi'n poeni am gadarnhad ynghylch natur a graddau'r ymchwiliad i faterion
diogelu posibl a phriodoldeb y camau gweithredu a dilynodd.834
65. Cynhaliwyd yr adolygiad gan Ms Samantha-Jayne Waters (cyfreithiwr a gyflogir gan
Heddlu Dyfed-Powys am nifer o flynyddoedd). Archwiliodd y 310 o ffeiliau personol
clerigwyr a oedd gan Esgobaeth Tyddewi, nid y rhai a gedwir gan y PSOs, ac ni siaradodd yn
uniongyrchol ag unrhyw unigolion.835 Ni wnaeth Ms Waters argymhellion ynghylch achosion
diogelu unigol ond gwnaeth yr argymhellion canlynol ynghylch cadw cofnodion a ffeiliau
personél y clerigwyr:
• Dylai pob digwyddiad diogelu a disgyblu gofnodi'r honiad, y broses a ddilynir a'r
canlyniad a gyrhaeddwyd.
• Pan fydd aelod o'r glerigaeth yn trosglwyddo a lle bu pryder hanesyddol, dylid sicrhau
dealltwriaeth lawn.
• Pan fo materion disgyblu “ar yr olwg gyntaf” y gellir gweithredu arnynt, yna dylid
gwneud atgyfeiriadau priodol yn hytrach na disgwyl ymddeoliad posib.
• Dylid cyflwyno system ffeilio unffurf sy'n crynhoi gofynion gwybodaeth y mae'n rhaid
ei chadw yn y ffeiliau personél ac yn unol ag amserlen gadw.
• Dylid ystyried y ffyrdd mwyaf effeithiol o gadw system ffeiliau diogelu neu ddisgyblu.
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Archwilio
66. Ar hyn o bryd nid oes gan yr Eglwys yng Nghymru system o archwilio gweithredoedd
diogelu o fewn taleithiau, esgobaethau neu blwyfi. Dywedwyd wrthym y byddai archwilio
allanol rheolaidd yn ddefnyddiol, yn enwedig er mwyn osgoi hunanfoddhad ar ôl i'r Ymchwiliad
hwn ddod i ben.836 Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi nodi ei bod yn ymchwilio i gomisiynu
darparwr allanol i archwilio polisïau, gweithdrefnau a gwaith achos diogelu yn rheolaidd.837

Parch
67. Yn 2012, comisiynodd yr Eglwys adolygiad allanol o'r Eglwys yng Nghymru,
gan ganolbwyntio'n benodol ar ei strwythurau a'i defnydd o adnoddau. Nododd y Grŵp
Adolygu838 “ormod o barch a dibyniaeth” yn yr Eglwys yng Nghymru a bod angen i esgobion
gydweithio mwy.839 Canfu’r adolygiad hefyd fod clerigwyr yn arwain y mentrau ym maes
diogelu, ond bod angen i leygwyr “gymryd mwy o gyfrifoldeb a mwy o berchnogaeth” dros
ddiogelu yn yr Eglwys.
68. Ym marn yr Archesgob Davies, ni ddylid annog yr agwedd mai'r “Tad sy’n gwybod orau
a’r hyn y mae'r Tad yn ei ddweud sy’n bwysig”; mae'n tynnu unrhyw awdurdod i ffwrdd o bobl
leyg ac nid yw'n cydnabod eu rôl yng ngweinidogaeth yr Eglwys. Fodd bynnag, fe wnaeth
gyfaddef bod diwylliant yn dibynnu i raddau helaeth ar amgylchiadau a phersonoliaethau
lleol.840 Mae'r Eglwys yn cynyddu proffil diogelu ymhlith lleygwyr yn ogystal â chlerigwyr
i fynd i'r afael â'r anallu cyffredin i gredu bod clerigwyr yn gallu cam-drin. Mae hyn yn
cychwyn yn y plwyf ac yn cynnwys lledaenu gwybodaeth am arferion diogelu a materion
diogelu, er enghraifft, trwy gylchgronau plwyfol.841 Mae'r Panel Diogelu Taleithiol yn ceisio
sicrhau y caiff lleygwyr eu grymuso a'u hannog i gymryd perchnogaeth dros ddiogelu yn yr
Eglwys trwy bennu mai dim ond tri o’r 10 aelod fydd yn glerigwyr.842

C.7: Samplau o waith achos diogelu yn yr Eglwys yng Nghymru
69. Comisiynodd yr Ymchwiliad Mrs Carmi i gynnal archwiliad bwrdd gwaith o gofnodion
ysgrifenedig yr Eglwys ar gyfer samplau o waith achos yn ogystal â’i pholisïau diogelu.
70. Er mwyn sicrhau sampl gynrychioliadol, cafodd yr Ymchwiliad restr lawn o'r holl
waith achos diogelu a wnaed gan yr Eglwys yng Nghymru rhwng Ebrill 2017 ac Ebrill
2018. Yna dewiswyd un achos o bob esgobaeth i’w ddadansoddi, er mwyn darparu ‘ciplun’
diweddar o wahanol agweddau ar ddiogelu ar waith. Bu Mrs Carmi hefyd yn ystyried ansawdd
arweiniad yr Eglwys ac i ba raddau yr oedd esgobaethau yn ei ddilyn, er nad oedd hi'n gallu
siarad â dioddefwyr na goroeswyr na'r rhai a oedd yn ymwneud â'r prosesau diogelu.
71. Gellir gweld crynodeb o achosion sampl allweddol yn Atodiad 3, ynghyd ag adroddiad
Mrs Carmi. Er hwylustod, mae'r achosion unigol yn cael eu nodi trwy lythrennau cyntaf
yn unig. Er enghraifft, defnyddir ‘Wa1’ i gyfeirio at yr achos sampl cyntaf o'r Eglwys
yng Nghymru.
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72. Nododd Mrs Carmi nifer o bryderon.
72.1. Roedd polisi diogelu'r Eglwys yng Nghymru, ym marn Mrs Carmi, yn darparu
arweiniad a gweithdrefnau cynhwysfawr ar gyfer yr Eglwys. Nid oedd “cystal wrth egluro
beth sy'n digwydd unwaith y bydd achosion wedi'u cyfeirio at swyddogion diogelu taleithiol”.
Ni roddodd esboniadau clir ynghylch pryd a sut i gynnal ymchwiliadau mewnol,
asesiadau risg na rhoi cytundebau diogelu ar waith.843 Mae'r Eglwys yng Nghymru
wedi ymrwymo i adolygu eu polisïau er mwyn mynd i'r afael â'r pryderon a godwyd
gan Mrs Carmi a bydd polisi wedi'i ddiweddaru yn cael ei ryddhau yn haf 2020.844
72.2. Daeth Mrs Carmi i'r casgliad bod y dogfennau a adolygodd gan y tîm diogelu
taleithiol weithiau'n anodd eu deall. Nid oedd bob amser yn glir beth ddigwyddodd
a phryd. Nid oedd cofnod achos yn darparu cofnod o bob cyswllt, megis galwadau ffôn
a thrafodaethau mewnol. Roedd hyn yn cynnwys gwaith y Panel Diogelu Taleithiol.
Nid oedd bob amser yn amlwg pa benderfyniadau neu argymhellion a wnaed gan
y panel, os o gwbl.845 Nid oedd unrhyw nodiadau o drafodaethau mewn cyfarfodydd
panel, er enghraifft, i brofi sail resymegol dros unrhyw benderfyniadau. Yn dilyn
y trydydd gwrandawiad cyhoeddus, prynodd yr Eglwys yng Nghymru system rheoli
achosion electronig.846 O ganlyniad, ym mis Awst 2019 dechreuodd y Panel Diogelu
Taleithiol gofnodi ei drafodaethau a’i gasgliadau yn ffurfiol.847
72.3. Roedd amharodrwydd i atal dros dro mewn achos a archwiliwyd gan Mrs Carmi
(a elwir yn Wa1).848 Yn gyntaf, gwrthododd offeiriad weithredu ataliad person lleyg
â chyfrifoldebau mewn plwyf, yn groes i gyngor clir y PSO a'r Panel Diogelu Taleithiol.
Yna ni wnaeth yr esgob atal yr offeiriad am fethu â dilyn arweiniad y PSO a'r Panel
Diogelu Taleithiol. Roedd amharodrwydd hefyd ar ran yr esgobaeth i gynnal ymchwiliad
llawn i'r pryderon.849 Ym marn Mrs Carmi, dylid trosglwyddo'r cyfrifoldeb am atal dros
dro i PSOs mewn achosion o'r fath. Cytunodd yr Archesgob Davies y byddai’n briodol
bod cyfarwyddyd gan weithwyr diogelu proffesiynol i’r esgob i atal, er bod “rhywbeth
i’w ddweud am gael yr esgob fel y person a allai… atal yn y pen draw”.850 Mae'r Eglwys yng
Nghymru yn rhoi llwybrau amgen ar waith er mwyn atal dros dro os bydd esgob yn
gwrthod gweithredu ataliad yn unol â chyngor proffesiynol, y disgwylir iddo fod mewn
grym erbyn mis Medi 2020.851
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Casgliadau ac argymhellion
Ch.1: Casgliadau mewn perthynas ag Eglwys Loegr
1. Methodd Eglwys Loegr ag amddiffyn rhai plant a phobl ifanc rhag ysglyfaethwyr rhywiol
yn eu plith. Yn y gorffennol, nid oedd digon o adnoddau yn y system amddiffyn plant.
Anwybyddwyd personél diogelu ar adegau ac anwybyddwyd eu cyngor, o blaid amddiffyn
enw da clerigwyr a'r Eglwys. Yn ystod gwrandawiadau’r Ymchwiliad, ymddiheurodd uwch
arweinwyr yn yr Eglwys am ei gweithredoedd, gan gydnabod bod methiannau a nodwyd gan
yr ymchwiliad hwn ac adolygiadau eraill yn “gywilyddus dros ben”.852
2. Ers cyhoeddi Ymweliad yr Archesgob ag Esgobaeth Chichester yn 2013 mae llawer
wedi gwella, o ran llywodraethu, hyfforddi, archwilio, personél, polisïau a gweithdrefnau.
Fodd bynnag, mae mwy i'w wneud o hyd. Mae uwch arweinwyr wedi dangos penderfyniad
i wneud newidiadau angenrheidiol i gadw plant yn ddiogel ond, i fod yn effeithiol, mae angen
troi'r penderfyniad hwn yn waith go iawn ledled Eglwys Loegr. Mae yna ddiffyg her wrth
wneud penderfyniadau; mae yna dal i fod meysydd heb oruchwyliaeth ddigonol. Mae angen
gwella ymgysylltiad â dioddefwyr a goroeswyr a'r gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Ymgysylltu â dioddefwyr a goroeswyr
3. Canfu adroddiad trosolwg terfynol y Sefydliad Rhagoriaeth Gofal Cymdeithasol (SCIE),
a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019 yn dilyn rhaglen helaeth o archwiliadau, nad yw
Eglwys Loegr eto wedi adennill ymddiriedaeth y rhai sydd wedi cael eu cam-drin. Bu'n araf
yn dod o hyd i ffyrdd o ymgysylltu'n effeithiol â dioddefwyr a goroeswyr neu i ddysgu o'u
profiadau.
4. Mae'r prosiect Mannau Diogel, a gynigiwyd gyntaf chwe blynedd yn ôl fel adnodd ar-lein
a llinell gymorth genedlaethol ar gyfer goroeswyr mewn partneriaeth â'r Eglwys Gatholig,
wedi cymryd gormod o amser i'w weithredu.

Polisïau ac arferion diogelu
5. Cyn 2013 (a chyhoeddiad adroddiad Ymweliad yr Archesgob ag Esgobaeth Chichester),
roedd gan lawer o bolisïau diogelu Eglwys Loegr wendidau sylweddol ac roedd gweithredu’r
polisïau hynny yn anghyson.
6. Mae adolygiad a'r ailddrafftio'r polisïau gan y Tîm Diogelu Cenedlaethol ers 2015 wedi
bod yn gynhwysfawr. Er enghraifft, mae'r Llawlyfr Diogelu Plwyfol (a lansiwyd yn 2019)
a'r llawlyfr e-ddiogelu yn helpu i atgyfnerthu a symleiddio'r neges ddiogelu.853
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7. Mae yna welliannau i'w gwneud o hyd i ddatblygiad polisïau ac ymarfer. Mae'r sylwadau
a wnaed gan SCIE854 a Mrs Edina Carmi yn ystod yr ymchwiliad hwn, gan gynnwys bod maint
y canllawiau wedi creu rhywfaint o ddryswch ac y dylid eu had-drefnu i mewn i un set syml
a hygyrch o weithdrefnau, yn haeddu ystyriaeth gan yr Eglwys er mwyn penderfynu a ddylid
cymryd unrhyw gamau.

Strwythur diogelu yn Eglwys Loegr
8. Mae Eglwys Loegr wedi ei chael yn anodd datblygu model ar gyfer diogelu'n effeithiol
o fewn ei strwythur sefydliadol. Blociau adeiladu'r Eglwys yw'r esgobaethau. Nid yw Eglwys
Loegr wedi datrys yr angen i ddiogelu gael ei weithredu ar lefel esgobaethol gyda'r gofyniad
am atebolrwydd a goruchwyliaeth ddigonol gan y Tîm Diogelu Cenedlaethol i sicrhau
cysondeb wrth wneud penderfyniadau.
9. Mae angen diogelu effeithiol ar lefelau'r plwyf, yr esgobaeth a'r Eglwys gyfan. Mae'r
model a awgrymwyd gan Mr Colin Perkins, cynghorydd diogelu esgobaethol Chichester
(DSA), yn cynnig man cychwyn defnyddiol i'r Eglwys ei ystyried. Yn benodol, awgrym
Mr Perkins y dylai'r DSA ddod yn swyddog diogelu esgobaethol (DSO). Mae'r newid teitl yn
arwyddocaol. Mae'n nodi y dylai DSOs fod yn gwneud penderfyniadau, nid darparu cyngor
yn unig. Mae'n hanfodol bod penderfyniadau gweithredol ynghylch diogelu yn cael eu
gwneud gan weithwyr proffesiynol diogelu.
10. Mae angen awdurdod digonol ar DSOs i weithredu, heb gymeradwyaeth yr esgob
esgobaethol, mewn perthynas â thasgau diogelu allweddol, yn benodol:
• adrodd am bob mater diogelu wrth awdurdodau statudol;
• rheoli neu gomisiynu adolygiadau o wersi a ddysgwyd;
• comisiynu ymchwiliadau;
• comisiynu a chyfarwyddo asesiadau risg yn ystod neu ar ôl ymchwiliadau diogelu;
• sicrhau bod cefnogaeth fugeiliol yn cael ei rhoi i achwynwyr mewn ymchwiliadau
diogelu (gan gynnwys yn ystod ymchwiliadau'r heddlu neu ymchwiliadau'r Mesur
Disgyblaeth Clerigwyr (CDM));
• adrodd am faterion sy'n ymwneud â diogelu wrth y Tîm Diogelu Cenedlaethol; ac
• adrodd am ddigwyddiadau difrifol wrth y Comisiwn Elusennau.
11. Byddai argymhelliad SCIE ar gyfer cyflwyno trefniant cenedlaethol ar gyfer penodi,
rheoli a goruchwylio DSAs neu DSOs yn disodli'r berchnogaeth leol ar DSAs sy'n bodoli
ar hyn o bryd a gallai helpu i gynyddu eu hannibyniaeth trwy ddarparu llwybr, y tu allan
i'r esgobaeth, y gellid codi pryderon drwyddo.
12. Mae'r Tîm Diogelu Cenedlaethol wedi cynnig cyflwyno strwythur arweinyddiaeth
ranbarthol erbyn diwedd 2020 gydag ymgynghorwyr diogelu rhanbarthol fel y gall
anghydfodau gael eu cyfeirio at lefel uwch ac i ddarparu goruchwyliaeth broffesiynol ar
gyfer DSAs. Byddant hefyd yn monitro ac yn ceisio darparu cysondeb rhwng esgobaethau
ac arwain gwaith ar ymgysylltu â goroeswyr. Gall cynnig o'r fath helpu i ddarparu'r lefel
o oruchwyliaeth a oedd yn brin o'r blaen.855
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13. DSOs – nid clerigwyr – sydd yn y sefyllfa orau i benderfynu pa achosion i'w cyfeirio at
yr heddlu neu'r gwasanaethau cymdeithasol, a pha gamau y dylai'r Eglwys eu cymryd i gadw
plant yn ddiogel. Mae gan esgobion esgobaethol ran bwysig i'w chwarae, yn enwedig wrth
i helpu cynulleidfaoedd a chlerigwyr i ddeall diogelu a'i gwneud yn flaenoriaeth, sy'n “gynhenid
i gredoau” Eglwys Loegr, ond ni ddylent fod â chyfrifoldeb gweithredol dros ddiogelu.856
14. Mae'r gwaith diwinyddol a wnaed gan y Comisiwn Ffydd a Threfn yn werthfawr wrth
ddatblygu diwinyddiaeth diogelu a'i sail ysbrydol.

Rôl y Tîm Diogelu Cenedlaethol
15. Fel y dengys adroddiadau SCIE, mae rhai gwendidau parhaus gydag agweddau ar
bolisïau’r Eglwys, yn enwedig gyda’r broses uwchgyfeirio ar gyfer codi pryderon ynghylch
sut mae esgobaeth yn rheoli diogelu.857 Nid oes gan y polisïau eglurder ynghylch yr hyn
y mae angen cyfeirio at bwy a phryd.858 Nid oes gan y Tîm Diogelu Cenedlaethol y pŵer
i ymyrryd mewn esgobaeth, hyd yn oed pan ymddengys bod diogelu yn cael ei reoli neu
ei drin yn annigonol cyn i unrhyw argyfwng godi. Yr unig bŵer cyfreithiol sydd ar gael ar
hyn o bryd yw pŵer Ymweliad Archesgob. Er y gellir defnyddio'r CDM yn erbyn unigolion,
nid yw'n datrys problemau systemig gyda threfniadaeth yr Eglwys. Nid yw Ymweliad yn
offeryn priodol i fynd i'r afael â materion diogelu sy'n dod i'r amlwg ar lefel esgobaethol.
16. I fod yn effeithiol, mae rôl y Cyfarwyddwr Diogelu Cenedlaethol yn gofyn am
gyfrifoldeb cyffredinol am reoli diogelu o fewn yr Eglwys a darparu goruchwyliaeth o'r rhai
sy'n gweithredu ar lefel esgobaethol. Cyfrifoldeb y Tîm Diogelu Cenedlaethol yw sicrhau
bod polisïau ac ymarfer diogelu o safon dda ac yn cael eu gweithredu'n briodol o fewn
esgobaethau.

Cyllido diogelu
17. Hyd at 2015, roedd y cyllid ar gyfer diogelu yn dameidiog ac yn annigonol. Ers hynny,
bu cynnydd sylweddol yn y cyllid ar gyfer diogelu ar bob lefel yn yr Eglwys (plwyfol,
esgobaethol a chanolog) ond o sylfaen isel iawn.859 Mae gwahaniaeth o hyd rhwng anghenion
ac adnoddau ar draws rhai esgobaethau.
18. Mae angen digon o adnoddau ar bob tîm diogelu esgobaethol i gyflawni ei
swyddogaethau hanfodol, gan ystyried maint ac anghenion yr esgobaeth honno.

Monitro allanol
19. Mae rhaglen archwiliadau allanol yr Eglwys wedi darparu ffynhonnell werthfawr o graffu
annibynnol ar ei pholisïau a’i gweithdrefnau diogelu, ynghyd â’i hymarfer ar lawr gwlad.
Byddai'r Eglwys hefyd yn elwa o raglen addas o adolygiadau cynnydd mewnol rheolaidd.
20. Pan gomisiynir adolygiadau annibynnol o achosion unigol ynghylch yr achosion diogelu
mwyaf difrifol, gallai'r broses ar gyfer eu comisiynu elwa o gysylltu â'r dioddefwr neu'r
goroeswr yn ogystal â phartïon perthnasol eraill.
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Eglwysi cadeiriol
21. Er bod eglwysi cadeiriol wedi'u lleoli mewn esgobaethau, maent yn annibynnol ac yn cael
eu llywodraethu ar wahân gan gabidwl yr eglwys gadeiriol. Nid oes gan yr esgob esgobaethol
rôl weithredol ac nid yw'n ymwneud o ddydd i ddydd â gweinyddu materion eglwys gadeiriol.
22. Deliodd Adroddiad yr Ymchwiliad Chichester/Peter Ball â phryderon diogelu a oedd
wedi codi mewn perthynas ag eglwysi cadeiriol.860 Ers cyhoeddi'r adroddiad hwnnw,
mae SCIE wedi cychwyn cyfres o archwiliadau o'r trefniadau diogelu mewn eglwysi cadeiriol.
Mae canlyniadau rhagarweiniol yr archwiliadau hynny yn nodi problemau parhaus gyda
llywodraethu diogelu'r eglwysi cadeiriol a archwiliwyd hyd yn hyn.
23. Nododd gweithgor eglwysi cadeiriol Eglwys Loegr ei hun, o gymharu ag esgobaethau,
fod gan eglwysi cadeiriol lawer mwy i'w wneud o hyd o ran diogelu.861 Mae'r pryderon
a nodwyd yn yr adroddiad gweithgor hwnnw wedi annog yr Eglwys i hyrwyddo Mesur
Eglwysi Cadeiriol newydd862 a fydd yn diwygio strwythur llywodraethu eglwysi cadeiriol
ac yn nodi'r berthynas rhwng eglwys gadeiriol ac esgobaeth. Bydd eglwysi cadeiriol yn dod
yn sefydliadau elusennol a reoleiddir gan y Comisiwn Elusennau, a hwn fydd y tro cyntaf
i eglwysi cadeiriol ddod yn atebol yn allanol.863
24. Mae'r canllawiau a'r gweithgor eglwysi cadeiriol bellach wedi nodi'n glir bod deon
eglwys gadeiriol yn atebol i'r esgob esgobaethol ar faterion diogelu,864 a bod yn rhaid i'r
esgob esgobaethol sicrhau bod trefniadau diogelu clir ar waith. Mae'r newidiadau hyn
yn datrys nifer o'r pryderon a fynegwyd gennym o'r blaen ond mae'n dal yn bwysig bod
trefniadau diogelu'r eglwys gadeiriol yn gydnaws â rhai'r esgobaeth. Mae'n debygol,
o ystyried y canfyddiadau sy'n dod i'r amlwg o archwiliadau eglwysi cadeiriol SCIE,
y bydd angen llawer mwy o adnoddau ar eglwysi cadeiriol.
25. Lle mae gan eglwys gadeiriol gysylltiadau ag ysgolion côr, mae angen eglurder rhwng pob
eglwys gadeiriol ac ysgol i sicrhau bod polisïau a ddeellir yn gyffredin. Ni ddylai fod unrhyw
amwysedd ynglŷn â lle mae'r cyfrifoldeb am ymateb i bryderon diogelu.

Hawliadau sifil
26. Mae angen sensitifrwydd a thact wrth reoli hawliadau sifil sy'n ymwneud â cham-drin
plant yn rhywiol. Mae angen i'r rhai sy'n rheoli hawliadau ddangos dealltwriaeth o effeithiau
seicolegol cam-drin plant yn rhywiol a'r potensial i drallod ychwanegol gael ei achosi gan
y broses ymgyfreitha.
27. Dros amser, mae'r Swyddfa Yswiriant Eglwysig (EIO) wedi datblygu ei dealltwriaeth
o drin hawliadau sifil am gam-drin plant yn rhywiol. Mae wedi cydnabod ei bod wedi gwella
ei harferion a'i gweithdrefnau yng ngoleuni'r hyn y mae'n ei alw'n “brofiad sydd weithiau'n
chwerw”.865 Mae Egwyddorion Arweiniol yr EIO ar gyfer rheoli honiadau o gam-drin plant
yn rhywiol yn adeiladol. Dylai'r Eglwys hefyd ddefnyddio'r Egwyddorion Arweiniol fel man
cychwyn wrth asesu achosion heb yswiriant.
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28. Fodd bynnag, dim ond os cânt eu dilyn ac os cânt eu hadlewyrchu yn y cyngor
a ddarperir i Eglwys Loegr y mae'r Egwyddorion Arweiniol yn effeithiol. Dangosodd achos
AN-A4 fod Eglwys Lloegr yn derbyn cyngor aneglur, a'r canlyniad oedd bod cefnogaeth
fugeiliol wedi'i thynnu'n ôl o unigolyn bregus iawn ar adeg o angen. Nid yw hyn yn
dderbyniol. Mae'n siomedig nad oedd yr EIO wedi gallu cydnabod na derbyn ei fethiannau
yn yr achos hwnnw ar ôl cyhoeddi adolygiad Elliott. Gwaethygwyd hyn gan ei fethiant
i ddarparu tystiolaeth i'r Ymchwiliad hwn mewn modd gonest, gan ei gwneud yn ofynnol
i ni alw tyst yn ôl i egluro pam fod y wybodaeth a roddwyd inni o'r blaen yn anghyflawn.866
29. Er nad yw'r Eglwys yn uniongyrchol gyfrifol am reoli hawliad yswiriedig, y mae ei
hyswiriwr yn gweithredu ar ei rhan, mae'r Eglwys yn dal i fod yn gyfrifol am ddarparu
cefnogaeth fugeiliol i achwynwyr, dioddefwyr a goroeswyr.867 Yr hyn y mae llawer
o ddioddefwyr a goroeswyr ei eisiau yw ymddiheuriad dilys ac ystyrlon. Mae'r EIO wedi
dweud yn glir nad yw'n ymddiheuro ar ran yr Eglwys ac nad yw'n atal yr Eglwys rhag gwneud
hynny. Mae'n fater i'r Eglwys sut y dylid ymddiheuro mewn achosion o'r fath a phwy fyddai'r
person priodol i wneud hyn.

Recriwtio, hyfforddi a datblygiad proffesiynol
Recriwtio a hyfforddi clerigwyr
30. Fel y nodwyd yn Adroddiad yr Ymchwiliad Chichester/Peter Ball, mae enghreifftiau
o glerigwyr yn cael eu hordeinio er gwaethaf hanes o droseddau rhywiol yn erbyn plant
ac enghreifftiau o glerigwyr nad oeddent yn gallu neu'n anfodlon cyflawni eu cyfrifoldebau
diogelu yn iawn.
31. Er bod yr Eglwys wedi adolygu a datblygu ei dull o recriwtio a hyfforddi clerigwyr,
mae’n derbyn, hyd yn oed nawr, nad yw'r meini prawf ar gyfer penderfynu am addasrwydd
ymgeiswyr ar gyfer ordeinio yn cynnwys diogelu’n benodol. Dywed yr Eglwys ei bod yn
mynd i’r afael â hyn trwy waith parhaus Adolygiad Clerigwyr y Dyfodol.
32. Dylai agweddau ar ddiogelu fod yn elfen bwysig o ddethol a hyfforddi clerigwyr.
33. Mae asesiad seicolegol o ymgeiswyr yn fecanwaith gwerthfawr i'w ddefnyddio wrth
ddewis clerigwyr i'w hordeinio. Serch hynny, nid yw'r Eglwys wedi gwneud penderfyniad eto
ynglŷn â sut y bydd yn defnyddio asesiadau seicolegol yn ei phroses recriwtio, a sut y bydd
yn sicrhau bod y rhain yn cael eu defnyddio'n gyson.

Gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
34. Ym mhob un o'r tri gwrandawiad ar gyfer yr ymchwiliad hwn clywsom bryderon,
gan gynnwys gan DSAs a'r cynghorydd diogelu cenedlaethol, am anawsterau wrth geisio nodi
pwy sy'n gymwys i gael gwiriad cofnod troseddol uwch (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
neu DBS). Mae hyn yn codi oherwydd bod y diffiniad presennol o ‘weithgaredd reoledig’
o fewn y canllawiau statudol yn aneglur ac yn gul. Mae'n canolbwyntio'n llwyr ar yr amser
a dreulir gydag unigolyn, yn hytrach na natur y berthynas a all fod gan unigolyn â phlentyn.
35. Nid yw'r diffiniad yn trosglwyddo'n hawdd i sefydliad crefyddol megis Eglwys Loegr
neu'r Eglwys yng Nghymru.
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36. Mae gwiriad DBS yn un rhan o'r broses o recriwtio mwy diogel. Mae'n offeryn
gwerthfawr, yn enwedig i nodi'r rhai nad ydynt efallai wedi'u cael yn euog o droseddau ond
y gallai eu hymddygiad fod wedi'u rhoi ar y rhestr waharddedig ar gyfer plant neu oedolion
sy'n agored i niwed.

Datblygiad gweinidogol ar gyfer clerigwyr ordeiniedig
37. Nid yw'r adolygiadau bob yn ail flwyddyn ar ddatblygiad gweinidogol clerigwyr yn asesu
nac yn monitro perfformiad na dealltwriaeth o'u swyddogaethau diogelu. Byddai ystyried
diogelu yn yr adolygiadau hyn yn barhad rhesymegol o'i gynnwys wrth ystyried addasrwydd
ymgeisydd ar gyfer ordeiniad.
38. Nid yw'r gweithdrefnau gallu presennol yn delio'n effeithiol â phryderon perfformiad
ynghylch diogelu. Gall fod yn anodd cyflawni cyfrifoldebau aelodau'r glerigaeth. Fel y gwelir
o rai o'r achosion samplu, mae'n rhaid iddynt wneud penderfyniadau anodd neu ymchwilio
gyda chymorth cyfyngedig yn unig. Nid oes gan glerigwyr ordeiniedig system o gymorth,
cefnogaeth a rheoli perfformiad.

Mesur Disgyblaeth Clerigwyr
39. Mae'r Mesur Disgyblaeth Clerigwyr (CDM) yn broses gymhleth sy'n cymryd gormod
o amser i ddod i gasgliad mewn perthynas â materion diogelu.
40. Mae terfyn o 12 mis ar gyfer dwyn cwyn yn parhau i fod yn berthnasol i honiadau
bod aelod o'r glerigaeth wedi methu â rhoi “sylw dyledus” i bolisïau diogelu yn ei ymateb
i ddatgeliad o gam-drin neu wrth reoli mater diogelu. Nid yw hyn yn briodol. Mae dioddefwyr
a goroeswyr yn aml yn ei chael hi'n anodd adrodd am gamdriniaeth tan gryn dipyn o amser
ar ôl y digwyddiad. O ganlyniad, mae methiannau diogelu'r un mor debygol o ddod i'r amlwg
y tu allan i'r terfyn 12 mis.
41. Yn ogystal, rydym wedi gweld o'n hymarfer samplu bod rhai esgobion yn dal i fod yn
amharod i gychwyn achos yn erbyn y rhai sydd wedi methu yn eu dyletswyddau diogelu.
Mae'n bosibl y gall y cynigion a gymeradwywyd uchod ar gyfer gwella pwerau'r DSO a'r
Tîm Diogelu Cenedlaethol, yn rhannol, fynd i'r afael â phryderon o'r fath.
42. Mae angen adolygu’r CDM mewn perthynas â sut y mae’n rheoli honiadau o gam-drin
plant yn rhywiol gan glerigwyr a sut y mae’n trin cwynion am fethiant i dalu “sylw dyledus”
i ganllawiau diogelu wrth ymateb i honiadau o gam-drin. Y diffygion mwyaf arwyddocaol yw:
• Nid yw’r ymchwiliad cychwynnol i gwynion sy’n ymwneud â diogelu a fyddai’n haeddu
‘cerydd’ (rhybudd) neu gamau disgyblu mwy difrifol yn annibynnol ar yr esgobaeth.
• Nid oes unrhyw brosesau amgen, sy'n debyg i adolygiadau gallu, lle gellir delio
â phryderon bod rhywun yn ei chael hi'n anodd rheoli materion diogelu yn effeithiol
y tu allan i'r CDM.
• Nid oes cefnogaeth fugeiliol, arweiniad na chwnsela addas ar gael i ddioddefwyr
a goroeswyr os oes rhaid iddynt gymryd rhan yn y broses CDM fel achwynwyr neu dystion.
• Nid yw rheoli achosion yn sicrhau yn effeithiol yr ymdrinnir yn gyflym ag achosion
CDM, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â diogelu.
• Nid oes gan unigolion sy'n cynnal ymchwiliadau canfod ffeithiau, sy'n cynnwys cymryd
tystiolaeth gan achwynwyr, dioddefwyr a goroeswyr, hyfforddiant arbenigol mewn
cyfweld ag achwynwyr.
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43. Mae'r gosb o ddiorseddu o urddau eglwysig (lle mae clerigwyr yn colli eu teitl clerigol)
yn cadw pwysigrwydd symbolaidd, yn enwedig i ddioddefwyr a goroeswyr. Nid yw ar gael
yn Eglwys Loegr i'r rhai a gafwyd yn euog o gam-drin plant yn rhywiol neu eu disgyblu mewn
perthynas ag ef.

Sêl y gyffes
44. Roedd Archesgob Caergaint ac Archesgob Efrog ill dau o blaid polisi mewnol Eglwys
Loegr o adrodd gorfodol. Clywsom dystiolaeth bwerus gan gyfreithiwr canon amlwg,
sydd hefyd wedi goroesi cam-drin rhywiol, a chan eraill, y dylid dileu sêl y gyffes mewn
achosion o droseddu rhywiol yn erbyn plant. Er y bu cryn drafod ar y pwnc hwn yn Eglwys
Loegr, ni all gytuno'n fewnol. Dangoswyd hyn yn dda gan fethiant gweithgor sêl y gyffes
i ddod i unrhyw gasgliadau neu argymhellion ar ei destun.
45. Mae'r mater hwn yn un arwyddocaol mewn ymchwiliadau eraill yr Ymchwiliad. Byddwn
yn ystyried y dystiolaeth ac yn dychwelyd ati yn adroddiad terfynol yr Ymchwiliad.

Ch.2: Casgliadau mewn perthynas â'r Eglwys yng Nghymru
46. Mae gan yr Eglwys yng Nghymru strwythur diogelu canolog gyda swyddogion diogelu
taleithiol sy'n gyfrifol am ddiogelu mewn esgobaethau ledled yr Eglwys yng Nghymru. Mae'r
swyddogion diogelu taleithiol wedi'u gwasgaru'n rhy denau. Nid oes digon o swyddogion
diogelu taleithiol i fodloni gofynion y rôl. Mae angen mwy o adnoddau, o ran cyllid a phersonél.
47. Mae'r Eglwys yng Nghymru yn cydnabod bod angen adolygu a diwygio ei pholisïau
a'i gweithdrefnau yng ngoleuni amgylchiadau sy'n newid.
48. Roedd enghreifftiau o arfer da mewn achosion unigol. Deliodd y Parchedig Christopher
Watkins yn effeithiol iawn ag achos diogelu trwy ymateb yn gyflym, cymryd camau pendant
a rhoi lles y plentyn wrth wraidd ei broses o wneud penderfyniadau (gweler Atodiad 3).
49. Hyd yma, nid yw'r Eglwys yng Nghymru wedi cael rhaglen o archwilio allanol.
O ganlyniad, nid yw wedi elwa o graffu annibynnol ar ei pholisïau a'i gweithdrefnau diogelu.
50. Problem sylweddol i'r Eglwys yng Nghymru yw cadw cofnodion. Dangosodd yr ymarfer
samplu bod y cofnodion sy'n cael eu cadw yn wael a diffyg cofnodion mewn achosion eraill.
Mae hyn yn gyson ag adolygiadau mewnol eraill o'r Eglwys yng Nghymru. Dylai fod polisïau
clir ar waith ar gyfer cadw cofnodion. Yn ogystal, mae angen i staff diogelu gael mynediad at
y ffeiliau personél perthnasol.
51. Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi cael trafferth nodi pa gamau y dylai eu cymryd lle mae
awdurdodau statudol yn penderfynu nad oes angen i'r heddlu nac awdurdod lleol gymryd
unrhyw gamau. Mewn achosion o'r fath, mae angen proses glir ar gyfer cynnal ymchwiliad
a chanfod ffeithiau ar Eglwys yng Nghymru i benderfynu a oes angen cymryd camau
disgyblu ac i lywio asesiad risg.
52. Ni fu eglurder na chysondeb yn y modd y mae cytundebau sy'n galluogi troseddwyr
i addoli yn yr Eglwys yng Nghymru yn cael eu trefnu a'u rheoli. Mae'r Eglwys yng Nghymru
yn cynhyrchu canllawiau gweithdrefnol ysgrifenedig sy'n ymwneud â sefydlu, monitro ac
adolygu cytundebau diogelu rheoli troseddwyr.
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53. Mae gan y system ddisgyblaeth yn yr Eglwys yng Nghymru rai cryfderau. Yn benodol,
mae gan yr Eglwys yng Nghymru gorff diogelu annibynnol sy'n adolygu pob cwyn
a phenderfyniad ynghylch a yw cwynion yn mynd i'r Tribiwnlys Disgyblu Clerigwyr.
Nid yw'r corff hwn wedi'i glymu ag esgobaeth. Mae cael proses tribiwnlys disgyblu sy'n hollol
ar wahân i'r esgobaethau wedi darparu elfen o annibyniaeth a didueddrwydd. Fodd bynnag,
ar hyn o bryd ni all yr Eglwys ddisgyblu clerigwyr na swyddogion eglwysig eraill os nad
ydynt yn dilyn cyngor proffesiynol gan swyddogion diogelu taleithiol neu argymhellion
gan y panel diogelu.
54. Dylai swyddogion diogelu taleithiol ac nid clerigwyr benderfynu pa achosion y dylid
eu cyfeirio at yr heddlu neu'r gwasanaethau cymdeithasol, a pha gamau y dylid eu cymryd
i gadw plant yn ddiogel.
55. Cyfaddefodd Archesgob Cymru nad oes monitro effeithiol o gaplaniaid gweinidogaeth yr
Eglwys yng Nghymru sy'n gweithredu mewn sefydliadau allanol, er eu bod wedi'u trwyddedu
gan yr Eglwys.
56. Mae'r Eglwys yng Nghymru yn glir na all unigolion a gafwyd yn euog o droseddau
rhywiol yn erbyn plant ddal swyddi ymddiriedolwyr ond nid oes ganddi bolisi datganedig
clir mewn perthynas â phenodi aelodau eraill o'i Chorff Llywodraethol.
57. Ychydig iawn o ddarpariaeth systematig a ddarparwyd gan yr Eglwys yng Nghymru
ar gyfer dioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol. Ni fu mynediad systematig
i gwnsela, therapi na mathau eraill o gymorth.
58. Mae rhannu gwybodaeth am faterion sy'n berthnasol i ddiogelu rhwng Eglwys Loegr
a'r Eglwys yng Nghymru yn dameidiog ac yn brin o ran ffurfioldeb. Nid oes gan yr Eglwys
yng Nghymru na'r awdurdodau statudol unrhyw brotocol rhannu gwybodaeth ffurfiol gyda'r
heddluoedd ac adrannau gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Ch.3: Materion i'w harchwilio ymhellach gan yr Ymchwiliad
59. Bydd yr Ymchwiliad yn dychwelyd at nifer o faterion a ddaeth i'r amlwg yn ystod
yr ymchwiliad hwn. Mae'r rhain yn cynnwys:
• sêl y gyffes;
• adrodd gorfodol; ac
• y drefn datgelu a gwahardd, a sut mae'n berthnasol i wirfoddolwyr ac i sefydliadau
crefyddol.
Rydym yn rhagweld yr eir i'r afael â'r materion hyn yn ein hadroddiad terfynol.
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Ch.4: Argymhellion
Mae'r Cadeirydd a'r Panel yn gwneud yr argymhellion canlynol, sy'n codi'n uniongyrchol
o'r ymchwiliad hwn.
Dylai'r sefydliadau a enwir isod gyhoeddi eu hymateb i'r argymhellion hyn, gan gynnwys
yr amserlen angenrheidiol, cyn pen chwe mis ar ôl cyhoeddi'r adroddiad hwn.

Argymhellion sy'n ymwneud ag Eglwys Loegr
Argymhelliad 1: Strwythur diogelu yn Eglwys Loegr
Dylai Eglwys Loegr greu rôl swyddog diogelu esgobaethol i ddisodli'r cynghorydd diogelu
esgobaethol. Dylai fod gan swyddogion diogelu esgobaethol yr awdurdod i wneud
penderfyniadau yn annibynnol ar yr esgob esgobaethol mewn perthynas â thasgau
diogelu allweddol, gan gynnwys:
i)

uwchgyfeirio digwyddiadau at y Tîm Diogelu Cenedlaethol, yr awdurdodau statudol
a'r Comisiwn Elusennau;

ii) cynghori ar atal clerigwyr mewn materion diogelu;
iii) ymchwilio a/neu gomisiynu ymchwiliadau i ddigwyddiadau diogelu;
iv) asesiadau risg a chynlluniau cysylltiedig ar gyfer swyddogion eglwysig ac aelodau'r
gynulleidfa; a
v) chefnogi achwynwyr mewn materion sy'n ymwneud â diogelu.
Dylai swyddogion diogelu esgobaethol gael eu cyflogi'n lleol, gan Fwrdd Cyllid yr Esgobaeth.
Dylai gwaith swyddog diogelu esgobaethol gael ei oruchwylio'n broffesiynol a'i ansawdd ei
wirio gan y Tîm Diogelu Cenedlaethol. Dylai'r Tîm Diogelu Cenedlaethol osod y gofynion
eang i unrhyw un sy'n gwneud cais i fod yn swyddog diogelu esgobaethol (gan addasu'r
gofynion presennol mewn perthynas â chynghorwyr diogelu esgobaethol yn ôl yr angen).
Dylid ei ymgorffori mewn polisi y dylid tynnu'r rheini sy'n wirfoddolwyr ac nad ydynt yn
dilyn cyfarwyddiadau swyddogion diogelu esgobaethol oddi wrth gyfrifoldeb gweithio
gyda phlant.

Argymhelliad 2: Adolygu disgyblaeth clerigwyr
Dylai Eglwys Loegr wneud newidiadau a gwelliannau i'r ffordd y mae'n ymateb i gwynion
diogelu (p'un a ydynt yn gysylltiedig â honiadau o gam-drin, neu fethiant i gydymffurfio
â pholisïau a gweithdrefnau diogelu'r Eglwys neu ymateb iddynt) i:
• anghymeradwyo'r terfyn amser o 12 mis ar gyfer pob cwyn ag elfen ddiogelu a ddygir
o dan y Mesur Disgyblaeth Clerigwyr;
• ailgyflwyno'r pŵer i ddiorseddu o urddau eglwysig pan geir aelod o'r glerigaeth yn euog
o droseddau cam-drin plant yn rhywiol;
• cyflwyno ‘cod ymarfer’ gorfodol i wella’r ffordd yr ymdrinnir â materion diogelu ar
draws y Mesur Disgyblaeth Clerigwyr a gweithdrefnau gallu, gan gynnwys fframwaith
ar gyfer ymateb i faterion nad ydynt yn gyfystyr â chamymddwyn;
• ei gwneud yn glir na ddylid byth defnyddio cosb trwy gydsyniad mewn perthynas
â chwynion o'r fath;
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• sicrhau nad yw cytundebau cyfrinachedd yn cael eu rhoi ar waith mewn perthynas
â chwynion o'r fath; a
• sicrhau bod y rhai sy'n ymdrin â chwynion o'r fath wedi'u hyfforddi'n ddigonol
ac yn rheolaidd.

Argymhellion yn ymwneud â'r Eglwys yng Nghymru
Argymhelliad 3: Strwythur diogelu yn yr Eglwys yng Nghymru
Dylai'r Eglwys yng Nghymru wneud yn glir bod yn rhaid i gyngor gweithredol swyddogion
diogelu taleithiol gael ei ddilyn gan bob aelod o'r glerigaeth a swyddogion eraill yr Eglwys.
Dylid ei ymgorffori mewn polisi y dylid tynnu'r rheini sy'n wirfoddolwyr ac nad ydynt
yn dilyn cyfarwyddiadau swyddogion diogelu taleithiol oddi wrth weithio gyda phlant.

Argymhelliad 4: Cadw cofnodion yn yr Eglwys yng Nghymru
Dylai'r Eglwys yng Nghymru gyflwyno polisïau cadw cofnodion sy'n ymwneud â diogelu,
cwynion a chwythu'r chwiban. Dylai'r rhain gael eu gweithredu'n gyson ar draws
esgobaethau. Dylai'r Eglwys ddatblygu polisïau a hyfforddiant ar y wybodaeth y mae'n
rhaid ei chofnodi mewn ffeiliau.
Dylai'r Eglwys roi'r hawl i'w swyddogion diogelu taleithiol weld ffeiliau personél clerigwyr,
deiliaid swyddi, gweithwyr neu eraill os codir pryderon a chwynion ynghylch amddiffyn plant
neu ddiogelu.

Argymhellion sy'n ymwneud â'r ddwy Eglwys
Argymhelliad 5: Rhannu gwybodaeth rhwng Eglwys Loegr a'r Eglwys yng Nghymru
Dylai Eglwys Loegr a'r Eglwys yng Nghymru gytuno a gweithredu protocol rhannu
gwybodaeth ffurfiol. Dylai hyn gynnwys rhannu gwybodaeth am glerigwyr sy'n symud
rhwng y ddwy Eglwys.

Argymhelliad 6: Rhannu gwybodaeth rhwng Eglwys Loegr, yr Eglwys yng Nghymru
a phartneriaid statudol
Dylai Eglwys Loegr, yr Eglwys yng Nghymru a phartneriaid statudol sicrhau bod protocolau
rhannu gwybodaeth ar waith ar lefel leol rhwng esgobaethau a phartneriaid statudol.

Argymhelliad 7: Cefnogaeth i ddioddefwyr a goroeswyr
Dylai Eglwys Loegr a'r Eglwys yng Nghymru gyflwyno polisi ledled yr Eglwys ar gyllid ac ar
ddarparu cefnogaeth i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol sy'n ymwneud
â chlerigwyr, swyddogion yr Eglwys neu'r rhai sydd â rhywfaint o gysylltiad â'r Eglwys.
Dylai'r polisi nodi'n glir yr amgylchiadau lle dylid cynnig gwahanol fathau o gefnogaeth,
gan gynnwys cwnsela. Dylai wneud yn glir y dylid cynnig cefnogaeth bob amser cyn gynted
â phosibl, gan ystyried anghenion y dioddefwr dros amser.
Dylai'r polisi ystyried barn dioddefwyr a goroeswyr. Dylai fod yn orfodol i'r polisi gael
ei weithredu ar draws pob esgobaeth.
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Argymhelliad 8: Archwilio
Dylai'r Eglwys yng Nghymru gyflwyno archwiliad allanol annibynnol o'i pholisïau
a'i gweithdrefnau diogelu, yn ogystal ag effeithiolrwydd ymarfer diogelu mewn esgobaethau,
eglwysi cadeiriol a sefydliadau Eglwys eraill. Dylid cynnal archwiliadau yn rheolaidd a dylid
cyhoeddi adroddiadau.
Dylai Eglwys Loegr barhau i gynnal archwiliad allanol annibynnol o'i pholisïau a'i
gweithdrefnau diogelu, yn ogystal ag effeithiolrwydd ymarfer diogelu mewn esgobaethau,
eglwysi cadeiriol a sefydliadau Eglwys eraill. Dylid parhau i gynnal archwiliadau yn rheolaidd
a dylid parhau i gyhoeddi adroddiadau.
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Atodiad 1
Trosolwg o’r broses a’r dystiolaeth a gafwyd gan yr Ymchwiliad
1. Diffiniad o gwmpas
Mae ymchwiliad yr Eglwys Anglicanaidd (gan gynnwys astudiaethau achos i Esgobaeth
Chichester a'r ymateb i honiadau yn erbyn Peter Ball) yn archwilio difrifoldeb unrhyw
fethiannau sefydliadol i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol yn yr Eglwys Anglicanaidd.
Mae cwmpas yr ymchwiliad hwn fel a ganlyn:
“1. Bydd yr Ymchwiliad yn ymchwilio i natur a difrifoldeb cam-drin plant yn rhywiol yn
Eglwys Loegr, yr Eglwys yng Nghymru ac eglwysi Anglicanaidd eraill sy’n gweithredu
yng Nghymru a Lloegr, ac ymateb y sefydliadau i'r cam-driniaeth hon (y cyfeirir
atynt ar y cyd yma fel ‘yr Eglwys Anglicanaidd’). Bydd yr ymchwiliad yn cynnwys
ymchwiliadau achos-benodol ac adolygiad o wybodaeth sydd ar gael o adroddiadau ac
adolygiadau cyhoeddedig a heb eu cyhoeddi, achosion llys, ac ymchwiliadau blaenorol
mewn perthynas â cham-drin plant yn rhywiol gan y rhai sy'n gysylltiedig â'r Eglwys
Anglicanaidd.
2. Wrth wneud hynny, bydd yr Ymchwiliad yn ystyried profiadau dioddefwyr a goroeswyr
cam-drin plant yn rhywiol yn yr Eglwys Anglicanaidd, ac yn ymchwilio i:
2.1. gyffredinrwydd cam-drin plant yn rhywiol yn yr Eglwys Anglicanaidd;
2.2. ddigonolrwydd polisïau ac ymarfer yr Eglwys Anglicanaidd mewn perthynas â diogelu
ac amddiffyn plant, gan gynnwys ystyriaethau llywodraethu, hyfforddi, recriwtio, arwain,
adrodd ac ymchwilio i gam-drin plant yn rhywiol, gweithdrefnau disgyblu, rhannu
gwybodaeth ag asiantaethau allanol, ac ymagwedd at wneud iawn;
2.3. i ba raddau y mae'r diwylliant yn yr Eglwys yn atal neu wedi atal ymchwilio,
datgelu ac atal cam-drin plant yn rhywiol yn briodol;
2.4. digonolrwydd “Adolygiad o Achosion y Gorffennol” Eglwys Loegr 2007-09,
ac “Adolygiad o Achosion Hanesyddol” yr Eglwys yng Nghymru 2009–10.
3. Fel astudiaethau achos, bydd yr Ymchwiliad yn ymchwilio i:
3.1. Esgobaeth Chichester ac, yn benodol, yn ystyried:
a) natur a difrifoldeb cam-drin plant yn rhywiol gan unigolion sy'n gysylltiedig
â'r Esgobaeth;
b) natur a difrifoldeb unrhyw fethiannau Eglwys Loegr, yr esgobaeth, asiantaethau
gorfodi'r gyfraith, awdurdodau erlyn, a/neu awdurdodau cyhoeddus eraill neu
asiantaethau statudol i amddiffyn plant rhag camdriniaeth o'r fath;
c) digonolrwydd ymateb Eglwys Loegr, gan gynnwys trwy Esgobaeth Chichester,
ac ymateb unrhyw sefydliadau perthnasol eraill i honiadau o gam-drin plant
yn rhywiol gan unigolion sy'n gysylltiedig â'r Esgobaeth;
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ch) i ba raddau y ceisiodd Eglwys Loegr, gan gynnwys trwy Esgobaeth Chichester,
ymchwilio, dysgu gwersi, gweithredu newidiadau a darparu cefnogaeth
a gwneud iawn i ddioddefwyr a goroeswyr, mewn ymateb i:
i)	natur a difrifoldeb cam-drin plant yn rhywiol gan unigolion sy'n gysylltiedig
â'r Esgobaeth;
ii) 	ymchwiliadau troseddol ac erlyniadau a/neu ymgyfreitha sifil yn ymwneud
â cham-drin plant yn rhywiol gan unigolion sy'n gysylltiedig â'r Esgobaeth;
iii) 	ymchwiliadau, adolygiadau neu ymholiadau i gam-drin plant yn rhywiol yn
yr Esgobaeth, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, adroddiad Carmi;
adroddiad Meekings; adroddiad Butler-Sloss; ac ymweliad Esgobol yr Arch;
iv) cwynion a wneir o dan y Mesur Disgyblaeth Clerigwyr; a/neu
v) adolygiadau neu ganllawiau mewnol neu allanol eraill.
3.2. y troseddau rhywiol gan gyn-Esgob Lewes ac wedi hynny Esgob Caerloyw, Peter
Ball, gan gynnwys i ba raddau y methodd Eglwys Loegr, asiantaethau gorfodi'r gyfraith,
awdurdodau erlyn, a/neu unrhyw sefydliadau, cyrff neu bobl eraill o amlygrwydd
cyhoeddus ag ymateb yn briodol i honiadau o gam-drin plant yn rhywiol gan Peter Ball.
4. Bydd yr Ymchwiliad yn ystyried i ba raddau y mae unrhyw fethiannau a nodwyd mewn
perthynas ag Esgobaeth Chichester a Peter Ball yn cynrychioli methiannau ehangach yn
Eglwys Loegr a/neu'r Eglwys Anglicanaidd yn gyffredinol.
5. Yng ngoleuni'r ymchwiliadau sydd wedi'u nodi uchod, bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi
adroddiad yn gosod allan ei ganfyddiadau, y gwersi a ddysgwyd ac awgrymiadau ar sut
i wella ammddiffyn plant a diogelwch yn Lloegr a Chymru."868
2. Cyfranogwyr craidd a chynrychiolwyr cyfreithiol yn ymchwiliad yr Eglwys Anglicanaidd
Cwnsler i'r ymchwiliad hwn:
Fiona Scolding CF
Nikita McNeill
Lara McCaffrey
Anna Bicarregui
Olinga Tahzib
Ben Fullbrook

868

Diffiniad o gwmpas: https://www.iicsa.org.uk/investigations/investigation-into-failings-by-the-anglican-church?tab=scope
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Cyfranogwyr craidd sy’n achwynwyr:
AN-A7, AN-A8, AN-A9, AN-A10, AN-A11, AN-A13, AN-A14, AN-A15, AN-A16, AN-A17, AN-A18,
AN-A19, AN-A20, AN-A21, AN-A87, AN-A88, AN-A89, AN-A90, AN-A114
Cwnsler

Iain O’Donnell

Cyfreithiwr

Richard Scorer (Slater and Gordon Lawyers)

Mr Philip Johnson, Yr Athro Julie MacFarlane, Y Parchedig Graham Sawyer, Y Parchedig Matthew
Ineson, AN-A1, AN-A2, AN-A4, AN-A5, AN-A19, AN-A117
Cwnsler

William Chapman

Cyfreithiwr

David Greenwood (Switalskis Solicitors)

Cyfranogwyr craidd sefydliadol:
Cyngor Archesgobion Lloegr
Cwnsler

Nigel Giffin CF, Madeleine Reardon a Tim Johnstone

Cyfreithiwr

Peter Frost, Nusrat Zar a James Wood (Herbert Smith Freehills LLP)

Yr Eglwys yng Nghymru
Cwnsler

Mark Powell CF

Cyfreithiwr

Matthew Chinery (Pennaeth Mewnol Gwasanaethau Cyfreithiol)
a Lynette Chandler (Cyfreithiwr Ymgynghorol)

Y Swyddfa Yswiriant Eglwysig
Cwnsler

Rory Phillips CF

Cyfreithiwr

Angharad Hurle (Eversheds Sutherland LLP)

Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg
Cwnsler

Cathy McGahey CF, Emily Wilsden.

Cyfreithiwr

William Barclay (Adran Gyfreithiol y Llywodraeth)

Cyngor Penaethiaid Heddlu Cenedlaethol
Cwnsler

James Berry

Cyfreithiwr

Matthew Greene (Gwasanaethau Cyfreithiol Heddlu Dwyrain Canolbarth
Lloegr)

Heddlu Swydd Gaerloyw
Cwnsler

Gerry Boyle CF, Aaron Rathmell

Cyfreithiwr

Michael Griffiths (Heddlu Swydd Gaerloyw)

Heddlu Sussex
Cwnsler

Ashley Underwood CF, Judi Kemish

Cyfreithiwr

Gareth Jones (Cyngor Sir Dwyrain Sussex)

Heddlu Northampton
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Cwnsler

Samantha Leek CF

Cyfreithiwr

Craig Sutherland (Gwasanaethau Cyfreithiol Heddlu Dwyrain Canolbarth
Lloegr)
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Gwasanaeth Erlyn y Goron
Cwnsler

Edward Brown CF

Cyfreithiwr

Laura Tams (Pennaeth Mewnol Gwasanaethau Cyfreithiol)

Goroeswyr Cam-drin Rhywiol gan Weinidogion a Chlerigwyr
Cwnsler

William Chapman

Cyfreithiwr

David Greenwood (Switalskis Solicitors)

Cyfranogwyr craidd unigol:
AN-A3 (heb gynrychiolaeth)
Barwn Carey o Clifton, yr Esgob John Hind a Mrs Janet Hind
Cwnsler

Charles Bourne CF

Cyfreithiwr

Susan Kelly (Winckworth Sherwood LLP)

Peter Ball
Cwnsler

Richard Smith CF, Sam Jones

Cyfreithiwr

James Mumford (Amicus Law)

3. Tystiolaeth a dderbyniwyd gan yr Ymchwiliad
Nifer y datganiadau tyst a gafwyd:
Gofynnwyd am ddatganiadau gan 138 o bobl wahanol ar gyfer astudiaethau achos Chichester
a Peter Ball, gyda datganiadau lluosog gan rai tystion.
Gofynnwyd am ddatganiadau gan 79 o bobl eraill ar gyfer y trydydd gwrandawiad cyhoeddus,
gyda datganiadau lluosog gan rai tystion.
Sefydliadau ac unigolion yr anfonwyd ceisiadau am ddogfennaeth neu ddatganiadau tyst atynt ar
gyfer yr astudiaethau achos:
AN-A1, tyst dros yr achwynydd
AN-A2, tyst dros yr achwynydd
AN-A3, tyst dros yr achwynydd
AN-A4, tyst dros yr achwynydd
AN-A5, tyst dros yr achwynydd
AN-A7, tyst dros yr achwynydd
AN-A8, tyst dros yr achwynydd
AN-A9, tyst dros yr achwynydd
AN-A10, tyst dros yr achwynydd
AN-A11, tyst dros yr achwynydd
AN-A12, tyst dros yr achwynydd
AN-A13, tyst dros yr achwynydd
AN-A14, tyst dros yr achwynydd
AN-A15, tyst dros yr achwynydd
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AN-A16, tyst dros yr achwynydd
AN-A17, tyst dros yr achwynydd
AN-A18, tyst dros yr achwynydd
AN-A19, tyst dros yr achwynydd
AN-A87, tyst dros yr achwynydd
AN-A92, tyst dros yr achwynydd
AN-A96, tyst dros yr achwynydd
AN-A109, tyst dros yr achwynydd
AN-A111, tyst dros yr achwynydd
AN-A112, tyst dros yr achwynydd
AN-A113, tyst dros yr achwynydd
AN-A114, tyst dros yr achwynydd
Adele Downey, Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
Adrian Iles, Bargyfreithiwr a gyflogir gan Swyddfa Gyfreithiol Eglwys Loegr
Alana Lawrence ar ran MACSAS
Albert Pacey, cyn Brif Gwnstabl, Heddlu Swydd Gaerloyw
Alice Renton, yr Arglwyddes Alice Renton, gwraig y Gwir Anrhydeddus Timothy Renton cyn
Aelod Seneddol
Alistair MacGowan, swffragan Esgob Llwydlo
Andrew Nunn, Ysgrifennydd Gohebiaeth Archesgob Caergaint
Andrew Purkis, Ysgrifennydd Materion Cyhoeddus Archesgob Caergaint
Angela Sibson, Ysgrifennydd Esgobaeth Chichester
Annie MacIver, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant, Cyngor Sir Gorllewin Sussex
Anthony Lloyd, Arglwydd Lloyd o Berwick, cyn Arglwydd yr Apêl yn Ordinari
Anthony Priddis, Esgob Cynorthwyol Anrhydeddus a chyn-Gadeirydd Grŵp Cyswllt Diogelu
Canolog yr Eglwys
Carwyn Hughes, Ditectif Brif Uwcharolygydd, Heddlu Sussex
Chris Peak, Cofrestrydd Esgobaethol Esgobaeth Caerloyw
Chris Smith, Pennaeth Staff Archesgob Caergaint
Christopher Rowland, cyn Ddeon Coleg yr Iesu Caergrawnt
Colin Fletcher, Esgob Ardal Dorchester, Esgobaeth Rhydychen a Chaplan Domestig i George Carey,
Archesgob Caergaint
Colin Perkins, Cynghorydd Diogelu Esgobaeth Chichester
David Bentley, cyn Esgob Caerloyw
David Bonehill, Cyfarwyddwr Hawliadau'r DU ar gyfer y Swyddfa Yswiriant Eglwysig
David Charman, Ditectif Gwnstabl, Heddlu Swydd Northampton
David Jeffries, Cadeirydd y Llywodraethwyr yn Ysgol Bishop Bell
David Walker, Esgob Manceinion a Chadeirydd y Cyngor Cynghori ar Berthnasoedd Esgobion
a Chymunedau Crefyddol
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Dominic Oliver, Prifathro Coleg Lancing
Duncan Lloyd James, Parchedig a Rheithor Brede gydag Udimore
Edina Carmi, awdur yr adroddiad ar Esgobaeth Chichester (a gomisiynwyd gan yr Eglwys)
a'r adroddiad ymarfer samplu ar ran IICSA (gweler Atodiad 3)
Edmund Hick, cyn Dditectif Sarjant, Heddlu Sussex
Yr Arglwyddes Elizabeth Butler-Sloss, yr Arglwyddes Ustus Apêl wedi ymddeol ac awdur
yr adroddiad ar Esgobaeth Chichester
Elizabeth Hall, cyn Gynghorydd Diogelu Cenedlaethol
Fiona Gardner, Cynghorydd Diogelu Esgobaeth Caerfaddon a Wells
Frank Sarjant, Esgob yn Lambeth a Phennaeth Staff Archesgob Caergaint
Gemma Marks-Good (nee Wordsworth), Cynghorydd Trais Rhywiol a Domestig Annibynnol
George Carey, Arglwydd Carey o Clifton, cyn Archesgob Caergaint
Graham James, Esgob Norwich a chyn swffragan Esgob St Germans
Graham Sawyer, Parchedig a thyst dros yr achwynydd
Graham Tilby, Cynghorydd Diogelu Cenedlaethol i Eglwys Loegr
Gregor McGill, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol Gwasanaeth Erlyn y Goron
Hannah Foster, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yn Eglwys Loegr
Harvey Grenville, Pennaeth Ymchwiliadau a Gorfodi yn y Comisiwn Elusennau
Helen Humphrey, Ofsted
Hugh Ellis, Parchedig a chyn Reithor Tîm, Tîm Gweinidogaeth Ardal Langport, Esgobaeth
Caerfaddon a Wells
Ian Beer, cyn brifathro Coleg Lancing
Ian Gibson, cyn Ficer Esgobol dros Weinyddiaeth ac Uwch Gaplan i'r Esgob John Hind
Ian Johnson, Parchedig a rheithor tîm Canol Dinas Southampton, Esgobaeth Winchester
Ian Sandbrook, awdur adroddiad ar Esgobaeth Chichester
James Woodhouse, cyn brifathro Ysgol Rygby a Choleg Lancing
Janet Hind, cyn Gynghorydd Amddiffyn Plant Esgobaeth Chichester a chyn Gynghorydd
Amddiffyn Plant Cenedlaethol i Eglwys Loegr
Jarwant Kaur Narwal, Prif Erlynydd y Goron dros y De Ddwyrain
Jeremy Walsh, cyn swffragan Esgob Tewkesbury
John Alpass, gwas sifil wedi ymddeol ac awdur ‘Narrative of Events’ mewn cysylltiad â’r adolygiad
annibynnol dan gadeiryddiaeth y Fonesig Moira Gibb
John Booth, Bwrdd Cyllid Esgobaeth Chichester
John Gladwin, Esgob Chelmsford a Chomisiwn ar gyfer Ymweliad Archesgobol Esgobaeth Chichester
John Hind, cyn Esgob Chichester
John Inge, Esgob Caerwrangon
John Rees, Cofrestrydd Taleithiol Archesgob Caergaint, Cofrestrydd Tribiwnlysoedd Disgyblu
Clerigwyr Talaith Caergaint ac Is-gadeirydd Comisiwn Cynghori Cyfreithiol Eglwys Loegr
John Titchener, Cyfarwyddwr Cydymffurfiaeth Grŵp, Swyddfa Yswiriant Eglwysig
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Jonathan Greener, Deon Eglwys Gadeiriol Caerwysg, Esgobaeth Caerwysg
Julian Hubbard, Cyfarwyddwr Gweinidogaeth yng Nghyngor yr Archesgobion
Julie MacFarlane, tyst dros yr achwynydd
June Rodgers, Canghellor Esgobaeth Caerloyw
Justin Welby, Archesgob Caergaint
Kate Dixon, Cyfarwyddwr y Grŵp Ansawdd a Diogelu Ysgolion, yr Adran Addysg
Kate Richards, Arolygiaeth Ysgolion Annibynnol
Kate Wood, Ymgynghorydd Diogelu Annibynnol ym Mhalas Lambeth a chyn Ymgynghorydd
Diogelu dros dro ar gyfer Esgobaeth Chichester
Keith Akerman, Cadeirydd Grŵp Esgobaethol Cynghori ar Ddiogelu
Laurence Taylor, Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Heddlu Sussex
Lesley Perry, Parchedig a chyn Ysgrifennydd y Wasg Archesgob Caergaint
Lindsay Urwin, cyn Esgob Ardal Horsham
Malcolm Dodd, cyn Swyddog Ieuenctid Esgobaeth Chichester
Mark Sowerby, swffragan Esgob Horsham
Martin Warner, Esgob Chichester
Mary Briggs, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Arbennig St Mary’s
Michael Angell, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Eglwys yn Swyddfa Yswiriant Eglwysig
Michael Ball, cyn Esgob Truro
Michael a Christine Moss, cyn-weithwyr yr Esgob Caerloyw
Moira Gibb, Y Fonesig, awdures yr adolygiad i'r modd yr ymdriniodd Eglwys Loegr ag achos
Peter Ball (a gomisiynwyd gan Eglwys Loegr)
Nicholas Reade, cyn Esgob Blackburn
Nick Flint, Parchedig a Rheithor Rusper
Nigel Philip Godfrey, Deon Eglwys Gadeiriol St German, Esgobaeth Sodor a Man a chyn Ficer
Eglwys Crist, Brixton, Esgobaeth Southwark
Pearl Luxon, Parchedig a Chynghorydd Diogelu Cenedlaethol ar y Cyd ar gyfer Eglwys Loegr
a'r Eglwys Fethodistaidd
Peter Atkinson, Deon Caerwrangon a chyn Ganon a Changhellor Eglwys Gadeiriol Chichester
Peter Ball, cyn Esgob swffragan Lewes ac Esgob Caerloyw
Peter Hancock, Esgob Caerfaddon a Wells ac Esgob Arweiniol ar Ddiogelu tan fis Chwefror 2020
Peter Price, cyn Esgob Caerfaddon a Wells
Philip Johnson, tyst dros yr achwynydd
Philip Jones, cyn Archddiacon Lewes a Hastings
Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru
Rachel Swann, Dirprwy Brif Gwnstabl, Heddlu Swydd Northampton
Rhichard Llewellin, cyn Esgob yn Lambeth a Phennaeth Staff Archesgob Caergaint
Richard Morgan, cyn Warden Coleg Radley
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Roger Meekings, adolygydd Achosion y Gorffennol ac awdur adroddiad ar Esgobaeth Chichester
Rosalind Hunt, Parchedig a chyn Gaplan Coleg yr Iesu Caergrawnt
Rowan Williams, Arglwydd Williams o Ystumllwynarth a chyn Archesgob Caergaint
Rupert Bursell CF, Canon, Canghellor Esgobaethol a Ficer Cyffredinol Esgobaeth Dyrham
a Chomisari ar gyfer Ymweliad Archesgobol Esgobaeth Chichester
Shirley Hosgood, cyn Gynghorydd Diogelu Esgobaethol Chichester
Simon Drew, cyn Uwch Erlynydd y Goron, Uned Gwaith Achos Cymhleth y De-ddwyrain
Syr Roger Singleton, Ymgynghorydd Diogelu a Chyfarwyddwr Diogelu Cenedlaethol Dros Dro
Eglwys Loegr
Stephen Cullen, Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Heddlu Avon a Gwlad yr Haf
Stephen Eldridge, Parchedig a Chaplan i'r Esgob Peter Ball, Esgobaeth Caerloyw
Stephen Lynas, Prebendari a chyn Uwch Gaplan a Chynghorydd i Esgobion Caerfaddon a Wells
a Taunton, Esgobaeth Caerfaddon a Wells
Stephen Porter, Ditectif Brif Uwcharolygydd, Heddlu Swydd Gaerloyw
Stephen Slack, Pennaeth y Swyddfa Gyfreithiol yn Eglwys Loegr
Stephen Waine, Deon a Chadeirydd y Llywodraethwyr yn Ysgol Prebendal
Stuart Gallimore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant, Cyngor Sir Dwyrain Sussex
Teulu Neil Todd
Tim Carter, Cynghorydd Diogelu Cyfundebol yr Eglwys Fethodistaidd
Tim Thompson, cyn Uwch Erlynydd Ardal y Goron
Timothy Royle, Aelod o Synod Cyffredinol Eglwys Loegr
Wallace Benn, cyn Esgob swffragan Lewes
Wayne Murdock, cyn Dditectif Arolygydd, Heddlu Swydd Gaerloyw
William Nye, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor yr Archesgobion a'r Synod Cyffredinol
Sefydliadau ac unigolion yr anfonwyd ceisiadau am ddogfennaeth neu ddatganiadau tyst atynt
ar gyfer y trydydd gwrandawiad cyhoeddus:
AN-A4, tyst dros yr achwynydd
AN-A18, tyst dros yr achwynydd
AN-A20, tyst dros yr achwynydd
AN-A21, tyst dros yr achwynydd
AN-A88, tyst dros yr achwynydd
AN-A89, tyst dros yr achwynydd
AN-A90, tyst dros yr achwynydd
Adele Downey, Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
Adrian Iles, Bargyfreithiwr a gyflogir gan Swyddfa Gyfreithiol Eglwys Loegr
Alan Wilson, Esgob swffragan Buckingham
Alastair Oatey, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Diwinyddol Caergrawnt
Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio, Llywodraeth Cymru
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Alexander Carlile, Arglwydd Carlile o Berriew CBE CF, awdur Adolygiad Carlile
Almudena Lara, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, NSPCC
Christine Hardman, Esgob Newcastle
Colin Perkins, Cynghorydd Diogelu Esgobaethol Esgobaeth Chichester
David Bonehill, Cyfarwyddwr Hawliadau'r DU ar gyfer y Swyddfa Yswiriant Eglwysig
Elaine Chegwin Hall, Parchedig Ganon Plwyf San Siôr a St Gabriel’s, Stockport
Elaine Cloke, Swyddog Diogelu Taleithiol yn yr Eglwys yng Nghymru
Fay Howe, Swyddog Diogelu Taleithiol yn yr Eglwys yng Nghymru
Glenys Armstrong, Cynghorydd Diogelu Esgobaethol Esgobaeth Caerfaddon a Wells
Graham Tilby, Cynghorydd Diogelu Cenedlaethol i Eglwys Loegr
Gregor McGill, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol Gwasanaeth Erlyn y Goron
Harvey Grenville, Pennaeth Ymchwiliadau a Gorfodi yn y Comisiwn Elusennau
Ian Elliott, ymgynghorydd diogelu annibynnol ac awdur Adolygiad Elliott
Jackie Croft, Gweinyddiaeth Eglwys Gadeiriol Wells a Chlerc y Cabidwl
Jo Kind, MACSAS (Goroeswyr Cam-drin Rhywiol gan Weinidogion a Chlerigwyr)
John Davies, Archesgob Cymru
John Sentamu, Archesgob Efrog
Justin Humphreys, Prif Swyddog Gweithredol (Diogelu) yn Thirtyone:eight
Justin Welby, Archesgob Caergaint
Kate Dixon, Cyfarwyddwr y Grŵp Ansawdd a Diogelu Ysgolion, yr Adran Addysg
Mark Sowerby, Esgob swffragan Horsham
Mark Tanner, Esgob Berwick a chyn Warden Neuadd Cranmer
Matthew Ineson, Parchedig, tyst dros yr achwynydd
Meg Munn, Cadeirydd annibynnol Panel Diogelu Cenedlaethol Eglwys Loegr
Michael Angell, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Eglwys yn y Swyddfa Yswiriant Eglwysig
Mike Higton, Athro Diwinyddiaeth a Gweinidogaeth, Prifysgol Dyrham
Peter Forster, cyn Esgob Caer
Peter Hancock, Esgob Caerfaddon a Wells ac Esgob Arweiniol ar Ddiogelu tan fis Chwefror 2020
Peter Lee, cyn Reithor Christleton, Caer
Rachael Hall, y Swyddfa Yswiriant Eglwysig
Richard Fewkes, Ditectif Uwcharolygydd a Chydlynydd Cenedlaethol Ymgyrch Hydrant
Rick Hatton, Ditectif Uwcharolygydd, Heddlu Swydd Lincoln
Rosemary Lain-Priestley, Cynghorydd i'r Esgob Esgobaethol yn Esgobaeth Llundain
Rowan Williams, Arglwydd Williams o Ystumllwynarth, cyn Archesgob Caergaint
Rupert Bursell CF, Canon, Canghellor Esgobaethol a Ficer Cyffredinol Esgobaeth Dyrham
a Chomisari ar gyfer Ymweliad Archesgobol Esgobaeth Chichester
Sally Cahill CF, Barnwr Cylchdaith
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Sally Holland, Athro, Comisiynydd Plant Cymru
Samantha Waters, cyfreithwraig, Taylor Law Associates
Sarah Mullally, Esgob Llundain
Sarah Sheila Fish, Pennaeth Dysgu Gyda'n Gilydd, Sefydliad Rhagoriaeth Gofal Cymdeithasol (SCIE)
Simon Lloyd, Ysgrifennydd Taleithiol yn yr Eglwys yng Nghymru, Ysgrifennydd Lleyg Corff
Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru a Chofrestrydd Archesgob Cymru
Syr Philip John Courtney Mawer, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Allchurches (ALT)
Syr Roger Singleton, ymgynghorydd diogelu a Chyfarwyddwr Diogelu Cenedlaethol Dros Dro
Eglwys Loegr
Stephen Lake, Deon Caerloyw
Stephen Slack, Pennaeth y Swyddfa Gyfreithiol yn Eglwys Loegr
Susan Young, Cyfarwyddwr y Gyfarwyddiaeth Diogelu'r Cyhoedd, Grŵp Troseddau,
Plismona a Thân yn y Swyddfa Gartref
Tystion ymarfer samplu:
AN-X1, offeiriad plwyfol, Esgobaeth Llundain
AN-X2, offeiriad di-gyflog, Esgobaeth Llundain
AN-X3, offeiriad plwyfol
AN-X4, rheithor tîm, Esgobaeth Caerwrangon
AN-X5, Swyddog Diogelu Plwyfol, Esgobaeth Sheffield
AN-X6, offeiriad plwyfol, Esgobaeth Efrog
AN-X7, rheithor tîm, Esgobaeth Efrog
AN-X8, offeiriad plwyfol, Esgobaeth Llanelwy
Allan Flexman, Swyddog Diogelu, Ardal Weinyddiaeth Dwyrain Radnor
Annette Gordon, Cynghorydd Diogelu, Esgobaeth Llundain
Becci Leckenby, gweinyddwr GDG Esgobaeth Efrog
Christopher Watkins, Parchedig, Esgobaeth Mynwy
Delia Stokes, Cynghorydd Diogelu Esgobaethol Cynorthwyol, Esgobaeth Caerwrangon
Hilary Higton, Cynghorydd Diogelu Esgobaethol, Esgobaeth Caerwrangon
Julie O’Hara, Cynghorydd Diogelu Esgobaethol, Esgobaeth Efrog
Linda Langthorne, Cynghorydd Diogelu Esgobaethol, Esgobaeth Sheffield
Margaret McMahon, Cynghorydd Diogelu Esgobaethol, Esgobaeth Llundain
Paul Ferguson, Esgob Whitby
Roger Hughes, cyn Archddiacon, Esgobaeth Tyddewi
Wendy Lemon, Swyddog Diogelu Taleithiol yn yr Eglwys yng Nghymru
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4. Datgelu’r dogfennau
Cyfanswm nifer y tudalennau a ddatgelwyd: 88,876 (73,179 tudalen yn yr astudiaethau achos
a 15,697 tudalen arall ar gyfer y trydydd gwrandawiad cyhoeddus)

5. Gwrandawiadau cyhoeddus gan gynnwys gwrandawiadau rhagarweiniol
Gwrandawiadau rhagarweiniol
1

16 Mawrth 2016

2

27 Gorffennaf 2016

3

4 Hydref 2017

4

30 Ionawr 2018

5

6 Mehefin 2018

6

15 Ionawr 2019

Gwrandawiadau cyhoeddus
Astudiaeth achos
Chichester

5‒23 Mawrth 2018

Astudiaeth achos
Peter Ball

23–27 Gorffennaf 2018

Trydydd gwrandawiad
cyhoeddus

1–12 Gorffennaf 2019

6. Rhestr tystion
Gwrandawiad astudiaeth achos Chichester
Cyfenw

Enw cyntaf

Teitl

AN-A15
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Galwyd neu
ddarllenwyd

Dyddiad
y gwrandawiad

Galwyd

6 Mawrth 2018

Johnson

Philip

Mr

Galwyd

6 Mawrth 2018

Hosgood

Shirley

Mrs

Galwyd

6 Mawrth 2018

Hind

John

Esgob

Galwyd

7 Mawrth 2018

Jones

Philip

Archddiacon

Galwyd

7 Mawrth 2018

Lawrence

Alana

Ms

Galwyd

8 Mawrth 2018

Meekings

Roger

Mr

Galwyd

8 Mawrth 2018

Gibson

Ian

Canon

Galwyd

8 Mawrth 2018

Wood

Kate

Mrs

Darllenwyd

8, 13 Mawrth 2018

Sibson

Angela

Ms

Galwyd

9 Mawrth 2018

Hind

Janet

Mrs

Galwyd

9 Mawrth 2018

Hick

Edmund

Ditectif Sarjant

Galwyd (trwy
ddolen fideo)

9 Mawrth 2018

Benn

Wallace

Esgob

Galwyd

12 Mawrth 2018

MacFarlane

Julie

Athro

Galwyd

13 Mawrth 2018
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Cyfenw

Enw cyntaf

Teitl

Galwyd neu
ddarllenwyd

Dyddiad
y gwrandawiad

Bursell CF

Rupert

Dr

Galwyd

13 Mawrth 2018

Sowerby

Mark

Esgob

Galwyd

13 Mawrth 2018

Butler-Sloss

Elizabeth

Arglwyddes

Darllenwyd

14 Mawrth 2018

Warner

Martin

Esgob

Galwyd

14 Mawrth 2018

Williams

Rowan

Barwn

Galwyd

14 Mawrth 2018

Perkins

Colin

Mr

Galwyd

15, 16 Mawrth 2018

Reade

Nicholas

Esgob

Galwyd

15 Mawrth 2018

Darllenwyd

23 Mawrth 2018

AN-A17
Carey

George

Arglwydd

Darllenwyd

16 Mawrth 2018

Iles

Adrian

Mr

Galwyd

16 Mawrth 2018

Tilby

Graham

Mr

Galwyd

16 Mawrth 2018

Singleton

Roger

Syr

Galwyd

16 Mawrth 2018

AN-A8

Galwyd

19 Mawrth 2018

AN-A7

Galwyd

19 Mawrth 2018

Galwyd

19 Mawrth 2018

Galwyd

20 Mawrth 2018

Walker

David

Esgob

AN-A11
Carmi

Edina

Mrs

Galwyd

20 Mawrth 2018

Atkinson

Peter

Deon

Galwyd

20 Mawrth 2018

Hall

Elizabeth

Mrs

Galwyd

20, 21 Mawrth 2018

Welby

Justin

Archesgob

Galwyd

21 Mawrth 2018

Hancock

Peter

Esgob

Galwyd

21 Mawrth 2018

Humphrey

Helen

Ms

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018

Richards

Kate

Ms

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018

Luxon

Pearl

Parchedig

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018

Akerman

Keith

Mr

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018

Taylor

Laurence

Prif Gwnstabl
Cynorthwyol

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018

Smith

Chris

Mr

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018

Nunn

Andrew

Mr

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018

Marks-Goode

Gemma

Mrs

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018

Grenville

Harvey

Mr

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018

Booth

John

Mr

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018

Ball

Peter

Esgob

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018

Gallimore

Stuart

Mr

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018

MacIver

Annie

Ms

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018

Gladwin

John

Esgob

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018

Kaur Narwal

Jarwant

Ms

Dyfynnwyd

22 Mawrth 2018
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Gwrandawiad astudiaeth achos Peter Ball
Cyfenw

Enw cyntaf

Teitl

Galwyd neu
ddarllenwyd

Dyddiad
y gwrandawiad

AN-A117

Galwyd

23 Gorffennaf 2018

AN-A10

Galwyd

23 Gorffennaf 2018

Sawyer

Graham

Parchedig

Galwyd

23 Gorffennaf 2018

Carey

George

Arglwydd

Galwyd

24 Gorffennaf 2018

Purkis

Andrew

Dr

Galwyd

24 Gorffennaf 2018

Murdock

Wayne

Ditectif
Arolygydd

Galwyd

25 Gorffennaf 2018

Renton

Alice

Arglwyddes

Darllenwyd

25 Gorffennaf 2018

Hunt

Rosalind

Parchedig
Doctor

Galwyd

25 Gorffennaf 2018

Hughes

Carwyn

Ditectif
Galwyd
Uwcharolygydd

25 Gorffennaf 2018

Beer

Ian

Mr

Darllenwyd

25 Gorffennaf 2018

McGill

Gregor

Mr

Galwyd

26 Gorffennaf 2018

Nunn

Andrew

Mr

Galwyd

26 Gorffennaf 2018

Sargeant

Frank

Esgob

Galwyd

26 Gorffennaf 2018

Wood

Kate

Mrs

Galwyd

27 Gorffennaf 2018

Ei Uchelder
Brenhinol

Darllenwyd

27 Gorffennaf 2018

Tywysog Cymru
Lloyd

Anthony

Arglwydd

Galwyd

27 Gorffennaf 2018

Gibb

Moira

Y Fonesig

Galwyd

27 Gorffennaf 2018

Trydydd gwrandawiad cyhoeddus
Cyfenw

Enw cyntaf

Teitl

Galwyd,
darllenwyd neu
ddyfynnwyd

Diwrnod
y gwrandawiad

Elliott

Ian

Mr

Galwyd

2 Gorffennaf 2019

Bonehill

David

Mr

Galwyd

2 Gorffennaf 2019

Wilson

Alan

Esgob

Galwyd

2 Gorffennaf 2019

Singleton

Roger

Syr

Galwyd

2 Gorffennaf 2019

Galwyd

3 Gorffennaf 2019

AN-A88
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Forster

Peter

Esgob Dr

Galwyd

3 Gorffennaf 2019

Fish

Sheila

Dr

Galwyd

3 Gorffennaf 2019

Tanner

Mark

Esgob

Galwyd

3 Gorffennaf 2019

Humphreys

Justin

Mr

Galwyd

3 Gorffennaf 2019

Bursell CF

Rupert

Canon Dr

Galwyd

4 Gorffennaf 2019

Sowerby

Mark

Esgob

Galwyd

4 Gorffennaf 2019
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Cyfenw

Enw cyntaf

Teitl

Galwyd,
darllenwyd neu
ddyfynnwyd

Diwrnod
y gwrandawiad

Oatey

Alastair

Mr

Galwyd

4 Gorffennaf 2019

Lain-Priestley

Rosemary

Archddiacon

Galwyd

4 Gorffennaf 2019

Davies

John

Archesgob

Galwyd

5 Gorffennaf 2019

Lloyd

Simon

Mr

Galwyd

5 Gorffennaf 2019

Howe

Fay

Ms

Galwyd

5 Gorffennaf 2019

Watkins

Christopher

Parchedig

Galwyd

5 Gorffennaf 2019

Galwyd

8 Gorffennaf 2019

AN-X2
Carmi

Edina

Mrs

Galwyd

8 Gorffennaf 2019

McMahon

Margaret

Mrs

Galwyd

8 Gorffennaf 2019

Galwyd

9 Gorffennaf 2019

Galwyd

9 Gorffennaf 2019

Galwyd

9 Gorffennaf 2019

AN-X3
O’Hara

Julie

Ms

AN-X7
Munn

Margaret

Ms

Galwyd

9 Gorffennaf 2019

Ineson

Matthew

Parchedig

Galwyd

10 Gorffennaf 2019

IIes

Adrian

Mr

Galwyd

10 Gorffennaf 2019

Sentamu

John

Archesgob

Galwyd

10 Gorffennaf 2019

Tilby

Graham

Mr

Galwyd

11 Gorffennaf 2019

Hancock

Peter

Esgob

Galwyd

11 Gorffennaf 2019

Welby

Justin

Archesgob

Galwyd

11 Gorffennaf 2019

Titchener

John

Mr

Galwyd

12 Gorffennaf 2019

Mullay

Sarah

Esgob

Dyfynnwyd

1 Gorffennaf 2019

Angell

Michael

Mr

Dyfynnwyd

4 Gorffennaf 2019

Carlile CF

Alexander

Arglwydd

Dyfynnwyd

4 Gorffennaf 2019

Fewkes

Richard

Mr

Dyfynnwyd

4 Gorffennaf 2019

Perkins

Colin

Mr

Dyfynnwyd

4 Gorffennaf 2019

Kind

Jo

Mrs

Dyfynnwyd

4 Gorffennaf 2019

Young

Susan

Ms

Dyfynnwyd

4 Gorffennaf 2019

Higton

Mike

Yr Athro

Dyfynnwyd

4 Gorffennaf 2019

Holland

Sally

Yr Athrawes

Dyfynnwyd

4 Gorffennaf 2019

Waters

Samantha

Ms

Dyfynnwyd

4 Gorffennaf 2019

Heaney

Albert

Mr

Dyfynnwyd

4 Gorffennaf 2019

Slack

Steven

Mr

Dyfynnwyd

9 Gorffennaf 2019

Lake

Stephen

Parchedig
Iawn

Dyfynnwyd

9 Gorffennaf 2019

Hardman

Christine

Esgob

Dyfynnwyd

9 Gorffennaf 2019
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7. Gorchmynion cyfyngu
Ar 23 Mawrth 2018, cyflwynodd y Cadeirydd orchymyn cyfyngu wedi'i ddiweddaru o dan
adran 19(2)(b) y Ddeddf Ymholiadau 2005, gan roi anhysbysrwydd cyffredinol i’r holl
gyfranogwyr craidd sy’n honni eu bod yn ddioddefwr ac yn oroeswr troseddau rhywiol
(y cyfeirir atynt fel 'cyfranogwyr craidd yr achwynydd'). Gwaharddodd y gorchymyn
(i) ddatgelu neu gyhoeddi unrhyw wybodaeth sy’n nodi, yn enwi neu’n rhoi cyfeiriad
achwynydd sy’n gyfranogwr craidd; a (ii) datgelu neu gyhoeddi unrhyw ddelwedd lonydd
neu symud o gyfrangowr craidd yr achwynydd. Roedd y gorchymyn yn golygu bod unrhyw
gyfranogwr craidd yr achwynydd yn yr ymchwiliad hwn yn cael eu cyfeirio atynt yn ddienw
yn ystod yr Astudiaeth Achos, oni bai nad oeddent yn dymuno aros yn ddienw.869
Ar 13 Mehefin 2019, cyhoeddodd y Cadeirydd orchymyn cyfyngu o dan adran 19 o Ddeddf
Ymholiadau 2005 yn rhoi anhysbysrwydd i'r tystion a elwir yn AN-X1 i AN-X8. Roedd
y gorchymyn yn ymdrin â hunaniaeth wyth tyst a ddarparodd ddatganiadau mewn cysylltiad
â'r ymarfer samplu. Roedd y gorchymyn yn gwahardd cyhoeddi a datgelu eu henwau neu
wybodaeth a oedd yn gallu eu hadnabod.870
Ar 1 Gorffennaf 2019, cyhoeddodd y Cadeirydd orchymyn cyfyngu o dan adran 19 o Ddeddf
Ymholiadau 2005 i wahardd datgelu neu gyhoeddi enw unrhyw unigolyn y mae ei hunaniaeth
wedi'i golygu neu ei seiffro gan yr Ymchwiliad, ac unrhyw wybodaeth a olygwyd fel
amherthnasol a sensitif, mewn cysylltiad â'r ymchwiliad hwn ac y cyfeiriwyd ati yn ystod
y dystiolaeth a godwyd yn ystod achos yr Ymchwiliad.871
8. Darlledu
Gorchmynnodd y Cadeirydd y byddai’r achosion yn cael eu darlledu, fel a ddigwyddodd
o ran gwrandawiadau cyhoeddus mewn ymchwiliadau eraill.
9. Golygiadau a seiffro
Golygwyd y deunydd a gafwyd ar gyfer y cam hwn o'r ymchwiliad, a lle bo hynny'n briodol,
defnyddiwyd seiffrau, yn unol â Phrotocol yr Ymchwiliad ar Olygu Dogfennau (y Protocol).872
Roedd hyn yn golygu (yn unol ag Atodiad A’r Protocol), er enghraifft, y golygwyd caniatâd
penodol absennol i’r gwrthwyneb, hunaniaethau achwynwyr a dioddefwyr a goroeswyr
cam-drin plant yn rhywiol a phlant eraill; ac os oedd yr Ymchwiliad o’r farn bod eu
hunaniaeth yn ddigon perthnasol i’r ymchwiliad, defnyddiwyd seiffr.
Yn unol â’r Protocol, ni fydd hunaniaethau unigolion a gafodd eu dyfarnu’n euog o gam-drin
plant yn rhywiol (gan gynnwys y rhai hynny sydd wedi derbyn rhybudd gan yr heddlu am
droseddau sy’n gysylltiedig â cham-drin plant yn rhywiol) yn cael eu golygu’n gyffredinol oni
bai y byddai enwi’r unigolyn yn peryglu adnabod eu dioddefwr ac yn yr achos hwnnw byddai
seiffr yn cael ei ddefnyddio.
Mae’r Protocol hefyd yn mynd i’r afael â’r sefyllfa mewn perthynas ag unigolion sy’n cael eu
cyhuddo, ond heb eu dyfarnu’n euog, o gam-drin plant yn rhywiol neu gam-drin corfforol
arall yn erbyn plentyn, ac yn darparu y dylid golygu eu hunaniaeth a defnyddio seiffr.
https://www.iicsa.org.uk/key-documents/791/view/restriction-order-complainant-core-participants-23-march-2018-1.pdf
https://www.iicsa.org.uk/key-documents/12059/view/2019-06-13-restriction-order-re-sampling-evidence-wider-anglicanchurch-hearing.pdf
871
https://www.iicsa.org.uk/key-documents/12195/view/2019-07-01-restriction-order-anglican-church-investigation-widerchurch.pdf
872
https://www.iicsa.org.uk/key-documents/322/view/2018-07-25-inquiry-protocol-redaction-documents-version-3.pdf
869
870
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Fodd bynnag, lle mae’r cyhuddiadau yn erbyn unigolyn mor adnabyddus fel na fyddai’r broses
golygu o unrhyw ddiben ystyrlon (er enghraifft, lle mae enw’r unigolyn wedi’i gyhoeddi yn
y cyfryngau rheoledig mewn cysylltiad â honiadau o gam-drin), mae’r Protocol yn datgan
y gall yr Ymchwiliad benderfynu peidio â golygu eu hunaniaeth.
Yn olaf, mae'r Protocol yn cydnabod, er na fydd yr Ymchwiliad yn gwahaniaethu fel mater
o drefn rhwng unigolion sy'n wybyddus neu y credir eu bod wedi marw a'r rhai sydd, neu
y credir eu bod, yn fyw, gallai'r Ymchwiliad ystyried y ffaith bod unigolyn wedi marw wrth
ystyried p'un ai a ddylid golygu mewn achos penodol ai peidio.
Mae’r Protocol yn rhagweld y gallai fod yn angenrheidiol i gyfranogwyr craidd fod yn
ymwybodol o hunaniaeth unigolion y mae eu hunaniaeth wedi ei golygu ac yn achos yr
unigolyn hwnnw mae seiffr wedi’i ddefnyddio, os yw’r un peth yn berthnasol i’w diddordeb
yn yr ymchwiliad.
10. Llythyrau rhybudd
Mae Rheol 13 o Rheolau Ymchwiliad 2006 yn darparu:
“(1)

Gall y cadeirydd anfon llythyr rhybudd at unrhyw unigolyn –
a. y mae'n ystyried ei fod, neu sydd wedi bod, yn cael ei feirniadu yn
y gweithrediadau ymchwilio; neu
b. y gellir cyfleu beirniadaeth o dystiolaeth a roddwyd yn ystod y gweithrediadau
ymchwilio; neu
c. a allai fod yn destun beirniadaeth yn yr adroddiad, neu unrhyw adroddiad
interim.

(2)	Gall derbynnydd llythyr rhybudd ei ddatgelu i’w gynrychiolydd cyfreithiol
cydnabyddedig.
(3)	Ni ddylai'r panel ymchwilio gynnwys unrhyw feirniadaeth benodol neu
arwyddocaol ynghylch unigolyn yn yr adroddiad, nac mewn unrhyw adroddiad
interim, oni bai –
a. bod y cadeirydd wedi anfon llythyr rhybudd at yr unigolyn hwnnw; a
b. bod yr unigolyn wedi cael cyfle rhesymol i ymateb i'r llythyr rhybudd.”
Yn unol â rheol 13, anfonwyd llythyrau rhybudd fel y bo'n briodol i'r rhai hynny a oedd yn
cael eu cynnwys gan ddarpariaethau rheol 13, ac roedd y Cadeirydd a'r Panel yn ystyried
yr ymatebion i'r llythyrau hynny cyn cwblhau'r adroddiad.
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Geirfa
Nid yw hwn yn ganllaw cynhwysfawr i'r holl derminoleg a ddefnyddir gan Eglwys Loegr
a'r Eglwys yng Nghymru. Y bwriad yw cynorthwyo darllenwyr i ddeall peth o'r derminoleg
a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn neu'r dogfennau sylfaenol.
Cyngor Cynghori
ar Berthnasoedd
Esgobion
a Chymunedau
Crefyddol

Corff Eglwys Loegr sy'n cynghori esgobion esgobaethol a chymunedau
crefyddol ar bob mater sy'n ymwneud â bywyd crefyddol. Mae’n
gallu cofrestru dau fath o gymuned grefyddol ar ran Tŷ’r Esgobion:
cymunedau ‘adnabyddedig’ a ‘chydnabyddedig’. Disgwylir i gymunedau
crefyddol ddilyn y canllawiau a nodwyd yn A Handbook of the Religious
Life, a gyhoeddwyd yn 2004. Ar hyn o bryd cadeirir y Cyngor gan Esgob
Manceinion, y Gwir Barchedig David Walker.

Anglicanwr

Aelod o Eglwys Loegr neu'r Eglwys yng Nghymru neu Eglwys
Anglicanaidd arall.

Cymun Anglicanaidd

Teulu byd-eang o Eglwysi Anglicanaidd. Archesgob Caergaint yw'r
cyntaf ymhlith cydraddolion ac ef yw arweinydd ysbrydol yr holl Eglwysi
Anglicanaidd.

Archesgob

Esgob ag awdurdod dros dalaith, sy'n ardal ddaearyddol fawr sy'n
cynnwys llawer o esgobaethau. Mae gan Loegr ddau archesgob – Efrog
a Chaergaint – sydd wedi'u rhannu'n ddaearyddol, a Chaergaint yw'r
dalaith ddaearyddol fwyaf. Mae gan Gymru un archesgob.

Cyngor Archesgobion

Sefydliad Eglwysig Cenedlaethol sy'n darparu arweiniad ar
arweinyddiaeth a strategaeth Eglwys Loegr. Mae'n gweithio gyda
phlwyfi, esgobaethau, a chyrff cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'n
dosbarthu'r arian a dderbyniwyd gan Gomisiynwyr yr Eglwys o reoli
asedau i'r esgobaethau.

Rhestr Archesgobion
(Lloegr)

Cofnodion o glerigwyr sydd wedi bod yn destun camau disgyblu neu
sydd wedi ymddwyn mewn modd sy'n anghydnaws â'u swydd.
(Weithiau fe'i gelwir yn Rhestr Lambeth neu Restr Bishopthorpe.)

Archddiacon

Uwch aelod o'r glerigaeth a ddewiswyd gan esgob esgobaethol i fod yn
gyfrifol am ardal ddaearyddol mewn esgobaeth. Maent yn rhannu gofal
bugeiliol y clerigwyr ac yn gwneud llawer o waith ymarferol, cyfreithiol
a gweinyddol ar ran yr esgob esgobaethol.

Archddiaconiaeth

Ardal ddaearyddol o'r esgobaeth y mae archddiacon yn gyfrifol amdani.

Esgob ardal (Lloegr)

Esgob cynorthwyol amser llawn mewn esgobaeth yn Lloegr, sy'n cymryd
ei deitl o leoliad yn yr esgobaeth. Mae'n gyfrifol am ardal ddaearyddol
benodol mewn esgobaeth.
Gellir ei alw'n esgob swffragan ond gall fod gwahaniaeth rhwng y ddau,
yn dibynnu a oes gan yr esgobaeth gynllun dirprwyo ffurfiol ai peidio
(h.y. bod esgob yr ardal mewn gwirionedd yn gyfrifol am bethau megis
penodiadau yn ei ardal).

Mainc yr Esgobion
(Cymru)
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Chwe esgob esgobaethol Cymru.
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Bywoliaeth

Plwyf neu grŵp o blwyfi a wasanaethir gan un periglor, h.y. un aelod
o'r glerigaeth. Mewn ardaloedd gwledig a threfol, gall clerigwyr fod yn
ddeiliaid nifer o blwyfi sydd wedi'u grwpio gyda'i gilydd. Mae bywoliaeth
mewn iaith dechnegol yn swydd eglwysig ac fel rhan ohono fe ddarperir
eiddo ac incwm i gefnogi dyletswyddau'r offeiriad.

Palas Bishopthorpe

Cartref a swyddfa Archesgob Efrog. Mae tîm o staff, lleyg a chlerigol,
yn gweithio yno i gefnogi'r Archesgob.

Cyfraith canon (Lloegr)

Corff o gyfreithiau Lloegr wedi'i gynllunio i reoleiddio'r Eglwys a'i holl
aelodau, gan gynnwys clerigwyr ac aelodau lleyg. Mae'n cynnwys
materion megis Deddfau Seneddol sy'n ymwneud â'r Eglwys, Mesurau
(tebyg i Ddeddfau Seneddol), Canonau (gweler isod) ac offerynnau
statudol, yn ogystal â rhai mathau o led-ddeddfwriaeth megis canllawiau,
a gall methu â chadw atynt dorri cyfraith canon.

Cyfraith canon (Cymru)

Mae'r Eglwys yng Nghymru yn llywodraethu ei hun ac mae ganddi ei
deddfau a'i mesurau ei hun sy'n cael eu pasio gan y Corff Llywodraethol.
Fodd bynnag, nid ydynt wedi'u hymgorffori mewn cyfraith sifil gan nad
yw'r Eglwys yng Nghymru wedi'i sefydlu.

Canonau

Deddfau eglwysig sy'n delio ag ystod amrywiol o faterion ond sy'n nodi
fframwaith eang lle mae esgobion, offeiriaid a diaconiaid yn cyflawni eu
dyletswyddau. Nid yw canonau yn Lloegr yn berthnasol yng Nghymru ac
i'r gwrthwyneb.
Canon yw'r teitl a roddir i glerig sy'n aelod o eglwys gadeiriol. Mae gan
rai canonau rolau penodol ym mywyd yr eglwys gadeiriol ac fe'u gelwir
yn ganonau preswyl. Mae Canon hefyd yn deitl anrhydeddus, a roddir
i glerigwyr neu bersonau lleyg gan yr esgob esgobaethol, i gydnabod
eu gwasanaeth i'r esgobaeth.

Eglwys gadeiriol

Prif adeilad eglwys mewn esgobaeth, wedi'i staffio gan ddeon
(uwch glerig yr eglwys gadeiriol) a chabidwl (clerigwyr eraill sy'n
gweithio'n bennaf yn yr eglwys gadeiriol).
Mae eglwysi cadeiriol yn gweithredu ar wahân i esgobaethau. Er bod
gan esgob esgobaethol o Loegr neu Gymru'r pŵer i ymweld (sy'n galluogi
esgobion esgobaethol i wneud argymhellion i'r deon a'r cabidwl), mae
eglwysi cadeiriol yn ymreolaethol i raddau helaeth o ran eu llywodraethu
a'u rheolaeth. Mae ganddyn nhw hefyd statws elusennol ar wahân
i esgobaethau.
Yn Lloegr, ar hyn o bryd mae eglwysi cadeiriol wedi'u heithrio rhag cofrestru
elusennau (er bod hyn i newid). Yng Nghymru, rhaid i eglwysi cadeiriol
gofrestru fel elusen os oes ganddynt incwm dros drothwy penodol.

Canghellor
(dros esgobaeth)

Mae'n arwain y ‘llys consistori’ (Lloegr) neu lys esgobaethol (Cymru)
(gweler isod).

Caplan

Gweinidog, offeiriad neu gynrychiolydd lleyg ynghlwm wrth sefydliad
nad yw'n eglwys megis ysbyty, carchar, uned filwrol, ysgol, prifysgol
neu gapel preifat. Mae angen trwydded arnynt gan yr esgobaeth sy'n
gysylltiedig â'u caplaniaeth (neu yn achos y Lluoedd Arfog gan yr esgob
sy'n gyfrifol am y Lluoedd Arfog) ond fe'u cyflogir gan y sefydliad
perthnasol ac maent yn destyn i'w rheolau ac nid rhai'r esgobaeth.

Cabidwl

Grŵp o glerigwyr, gan gynnwys y deon a chanonau preswyl sy'n
gweinyddu eglwys gadeiriol.

Comisiwn Elusennau

Corff cyhoeddus sy'n gyfrifol am oruchwylio a monitro'r rhai a benodir
i redeg elusennau cofrestredig (a elwir yn ymddiriedolwyr). Gall gymryd
camau i ddiswyddo unigolion fel ymddiriedolwyr elusennau os ydynt yn
gweithredu'n groes i'w dyletswyddau.
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Comisiynwyr Eglwys
(Lloegr)

Corff yn cynnwys clerigwyr, ASau ac aelodau lleyg, ac elusen
gofrestredig ar wahân i esgobaethau ac ati. Mae'n rheoli asedau
eiddo hanesyddol yr Eglwys ac yn gyfrifol am gyllid mewn eglwysi,
esgobaethau ac eglwysi cadeiriol, trefnu a chynorthwyo gydag uno
plwyfi, talu clerigwyr a rheoli cofnodion.

Gwasanaethau Canolog
Eglwys Loegr (Lloegr)

Yn darparu TG, AD a chyngor cyfreithiol i'r Sefydliadau Eglwysig
Cenedlaethol ac i esgobaethau, lle bo angen.

Warden Eglwys

Person lleyg wedi'i ethol gan aelodau'r plwyf sydd, unwaith y caiff ei
ethol, yn dod yn swyddog yr esgobaeth. Mae'n cynrychioli plwyfolion ac
yn gweithio gyda'r offeiriad plwyfol fel y prif gynrychiolydd lleyg mewn
plwyf. Mae hefyd yn warcheidwad yr eglwys blwyfol, yn gyfrifol am
bopeth yn yr Eglwys nad yw'n sefydlog ac am gynnal a chadw'r eglwys
a'r fynwent. Penodir o leiaf dau ym mhob plwyf yn Lloegr.

Clerigwyr

Yr enw cyffredinol ar bob gweinidog ordeiniedig.

Mesur Disgyblaeth
Clerigwyr (Lloegr)

Y mecanwaith i ddelio â thorri cyfraith canon/troseddau disgyblu gan
glerigwyr yn Lloegr. Cyflwynwyd yn 2003 a diwygiwyd yn 2013 a 2016.

Tribiwnlys Disgyblaeth
Clerigwyr (Lloegr)

Corff a sefydlwyd gan yr Eglwys i wrando ar achosion yn ymwneud
â disgyblaeth clerigwyr. Penodir barnwyr a chyfreithwyr profiadol
(sydd hefyd yn aelodau o Eglwys Loegr).

Telerau Gwasanaeth
Clerigwyr (Cymru)

Telerau safonol y mae pob periglor yng Nghymru yn cytuno iddynt
er mwyn dal swydd a bod yn destun disgyblaeth glerigol.

Deiliadaeth gyffredin
(Lloegr)

Ffordd y gall clerigwyr ddal swydd sy'n cynnwys llawer mwy o hawliau,
yn debyg i hawliau cyflogaeth ac mewn grym ers 2009. Mae'n golygu
gall yr Eglwys ddiswyddo clerigwyr (o'i gymharu â pherigloriaid – gweler
isod) gyda hawl i apelio i'r tribiwnlys cyflogaeth.

Cymun

Sacrament (h.y. defod grefyddol gysegredig) sy'n cynnwys rhannu bara
a gwin sydd wedi'u bendithio gan aelod o'r glerigaeth, neu wasanaeth
lle cyflawnir hyn. Fe'i gelwir yn yr Eglwys Anglicanaidd fel Ewcarist,
Cymun Bendigaid neu Offeren.

Conffirmasiwn

Gwasanaeth a gymerir gan esgob lle mae person (sydd wedi cael ei
fedyddio) yn cadarnhau ei ffydd ac yn derbyn gweddi wrth i'r esgob
roi dwylo arnyn nhw. Yn yr Eglwys Anglicanaidd mae hyn yn aml yn
digwydd yn ystod y glasoed.

Llys consistori (Lloegr)

Llys dan lywyddiaeth y Canghellor sy'n delio â materion yn ymwneud
ag adeiladau a thiroedd Eglwys Loegr, a hefyd materion athrawiaeth,
defodaeth a seremoni.

Cyfansoddiad yr
Eglwys yng Nghymru

Dogfen yn nodi rheolau a gweithdrefnau ar gyfer gweinyddu'r Eglwys
yng Nghymru.

Curad

Clerigwyr ordeiniedig fel arfer yn eu swydd gyntaf fel cynorthwyydd
i offeiriad.

Gofal eneidiau

Term hynafol sy'n golygu'r gofal bugeiliol a'r oruchwyliaeth grefyddol
y mae offeiriad neu esgob yn ei ddarparu. Yn y gyfraith ganon, mae gan
offeiriaid ac esgobion ‘ofal eneidiau’ eu hardal ddaearyddol.

Diacon

Aelod cynorthwyol o'r glerigaeth; offeiriad sydd wedi’i ordeinio a all
bregethu a chynorthwyo gyda’r sacramentau (ond heb fod â gofal
drostynt) (gweler ‘cymun’ uchod) a gofal bugeiliol.

Atodiad 2

Deon

Mae deon ardal neu ddeon wledig yn aelod o'r glerigaeth mewn rhan
o esgobaeth (sy'n cynnwys grwp daearyddol o blwyfi) y gofynnir iddo
gyflawni swyddogaethau gweinyddol ychwanegol ac adrodd i'r esgob am
unrhyw fater y gallai fod yn ddefnyddiol ei wybod o fewn ei ddeoniaeth.
Mae hefyd yn uwch glerig mewn eglwys gadeiriol (e.e. Deon Eglwys
Gadeiriol Chichester).

Deoniaeth

Casgliad o blwyfi a gofalir amdanynt gan ddeon.

Synod Deoniaeth

Corff cydgynghorol (megis cyngor) sy'n cynnwys clerigwyr a lleygwyr
o'r plwyfi sy'n ffurfio'r ddeoniaeth. Dylai'r synod ystyried materion yn
eu deoniaeth, mynegi barn ar broblemau cyffredin, cynghori ar bolisïau
cyffredin ac ystyried busnes Synod yr Esgobaeth (gweler isod).

Esgob esgobaethol

Prif weinidog (h.y. esgob â gofal) mewn esgobaeth â statws cyfreithiol
penodol. Yn gyfrifol am ystyried pob agwedd ar yr esgobaeth ac am roi
cyfarwyddiadau lle bo angen.
Mae ganddo hefyd hawliau ymweld ag eglwysi cadeiriol (sy'n galluogi
gwneud argymhellion i'r deon a'r cabidwl).

Bwrdd Addysg
Esgobaethol (Lloegr)

Elusen ar wahân sy'n cael ei rhedeg gan yr esgobaeth sy'n penodi
llywodraethwyr ysgolion ar gyfer ysgolion taleithiol Eglwys Loegr
(h.y. ysgolion a gynhelir) ac sy'n darparu cyngor a chefnogaeth i ysgolion
Eglwys yn yr esgobaeth. Gall hefyd noddi ymddiriedolaethau academi
a phenodi'r ymddiriedolwyr ar gyfer ymddiriedolaethau academi.

Bwrdd Cyllid
Esgobaethol

Elusen sy'n rheoli eiddo ac asedau'r esgobaeth ac yn cyflogi staff
esgobaethol.

Llys Esgobaethol
(Cymru)

Corff a sefydlwyd o dan Gyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru i bennu
materion yn ymwneud ag eidd'ro Eglwys a chynghorau eglwys plwyfol.

Cyfarwyddwr Addysg
Esgobaethol (Cymru)

Cyfarwyddwr i ddarparu cefnogaeth a chyngor i ysgolion esgobaethol.
Mae yna hefyd Gyfarwyddwr Addysg Daleithiol i gynghori ar bolisi
addysg. Efallai bod gan ysgolion yng Nghymru lywodraethwyr a benodwyd
gan Fwrdd Addysg Esgobaethol os oes ganddynt gymeriad crefyddol.

Cofrestrydd
esgobaethol

Cynghorydd cyfreithiol i'r esgobaeth. Cyfreithiwr neu fargyfreithiwr mewn
practis preifat fel arfer ond sy'n ymgymryd â gwaith ar ran yr esgobaeth.

Cynghorydd diogelu
esgobaethol (DSA)
(Lloegr)

Rôl sy'n orfodol ym mhob esgobaeth. Mae'r rôl yn gofyn am
gymwysterau a phrofiad mewn diogelu (o dan Reoliadau Cynghorwyr
Diogelu Esgobaethol 2016). Maent yn darparu cyngor ac yn gwneud
penderfyniadau ynghylch diogelu ar sail esgobaethol.

Ysgrifennydd
esgobaethol

Prif weinyddwr esgobaeth, sy'n berson lleyg.

Synod Esgobaethol

Corff gwneud penderfyniadau pob esgobaeth ar gyfer Eglwys Loegr
a'r Eglwys yng Nghymru, sydd fel arfer yn cwrdd o leiaf ddwywaith
y flwyddyn. Mae'n cynnwys yr esgobion yn yr esgobaeth yn Lloegr
a'r esgob yng Nghymru, rhai aelodau o'r glerigaeth ond hefyd aelodau
lleyg etholedig. Mae'n ystyried materion sydd o bwys i Eglwys Loegr
ac hefyd yn gwneud trefniadau i sicrhau bod darpariaethau'n cael eu
gwneud yn yr esgobaeth (er enghraifft sicrhau bod ganddi bolisi diogelu),
yn cynghori'r esgob, yn ystyried materion y cyfeiriwyd ato gan y Synod
Cyffredinol (gweler isod) ac yn ystyried y cyfrifon blynyddol.

Esgobaeth

Prif ardal weinyddol yn Eglwys Loegr neu'r Eglwys yng Nghymru.
Mae 42 yn Lloegr, sy'n cyd-fynd yn fras â ffiniau un neu sawl sir.
Mae chwech yng Nghymru.
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Tribiwnlys Disgyblaeth
yr Eglwys yng
Nghymru

Corff sy'n gweinyddu'r holl ddisgyblaeth ar gyfer clerigwyr yn yr Eglwys
yng Nghymru. Mae'n annibynnol ar unrhyw esgobaeth. Mae'r Llywydd
a'r Is-lywydd ill dau yn gyfreithwyr. Gall y Tribiwnlys osod cosbau ar
glerig, ei ddiorseddu o urddau eglwysig a gorchymyn asesiadau risg.

Mesur Awdurdodaeth
Eglwysig (Lloegr)

Cyn 2003, y mecanwaith i ddwyn gweithdrefnau disgyblu yn erbyn
clerigwyr yn Eglwys Loegr. Nawr fe'i defnyddir ar gyfer torri cyfraith
eglwysig yn unig sy'n ymwneud â materion athrawiaeth, defodaeth neu
seremoni (er enghraifft, gwisgo'r dillad anghywir, peidio â defnyddio'r
testunau cywir).

Synod Cyffredinol
(Lloegr)

Corff gwneud penderfyniadau Eglwys Loegr gyfan. Mae'n cynnwys Tŷ'r
Esgobion, Tŷ'r Clerigwyr a Thŷ'r Lleygwyr, y mae pob un ohonynt wedi'u
hethol. Dylai fod cydbwysedd rhwng Tŷ'r Clerigwyr a Thŷ'r Lleygwyr. Mae'r
Synod Cyffredinol yn cwrdd o leiaf ddwywaith y flwyddyn i drafod materion
sydd o bwys i'r Eglwys ac i basio a diwygio deddfwriaeth Eglwys Loegr.

Corff Llywodraethol yr
Eglwys yng Nghymru

Corff llunio polisi'r Eglwys yng Nghymru a sefydlwyd o dan ei
Gyfansoddiad. Yn cynnwys Mainc yr Esgobion (y chwe esgob esgobaethol
yng Nghymru) ac aelodau etholedig o'r glerigaeth a'r lleygwyr.

Periglor

Ficer, offeiriad neu reithor bywoliaeth neu blwyf penodol (gweler uchod).
Mae periglor yn Lloegr hefyd yn offeiriad sy'n dal y swydd heblaw trwy
ddeiliadaeth gyffredin (sef y sefyllfa ar gyfer mwyafrif y clerigwyr cyn
2009). Mae hyn yn golygu bod ganddyn nhw'r hawl deiliadaeth ar ôl eu
penodi ac felly dim ond mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn y gallen
nhw gael eu diswyddo.
Yn gyfrifol er enghraifft am reoli'r eglwys, cerddoriaeth eglwysig,
canu clychau, ac adeilad yr eglwys a'r rheithordy neu bersondy
(lle bo hynny'n briodol).
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SDALl (swyddog
dynodedig awdurdod
lleol)

Unigolyn yn adran gwasanaethau plant awdurdod lleol. Mae'n derbyn
adroddiadau am honiadau neu bryderon ynghylch amddiffyn plant ac
yn gyfrifol, o dan statud, am ymchwilio i gwynion o'r fath.

Palas Lambeth (Lloegr)

Cartref a swyddfa Archesgob Caergaint. Mae'n cynnwys tîm o staff lleyg
a chlerigwyr, gan gynnwys esgobion. Sefydliad Eglwysig Cenedlaethol.

Aelodau lleyg

At ddibenion yr adroddiad hwn, mae hyn yn golygu unigolyn nad yw
wedi'i ordeinio.

Gweinidog

Person â chyfrifoldeb am waith yr Eglwys mewn addoliad, cenhadaeth
a gofal bugeiliol. Mae'n bosib y bydd wedi ei ordeinio neu heb ei ordeinio.

Gweinidogaeth

Term cyffredinol ar gyfer gwaith yr Eglwys mewn addoliad, cenhadaeth
a gofal bugeiliol.

Ardaloedd
gweinidogaeth (Cymru)

Ardaloedd daearyddol ehangach yng Nghymru sy'n cynnwys nifer o blwyfi,
a wasanaethir gan weinidogion lleyg ac ordeiniedig. Yn cael eu cyflwyno ar
hyn o bryd.

Adolygiad Datblygu'r
Weinyddiaeth (Lloegr)

Y system arfarnu clerigwyr.

Sefydliadau Eglwysig
Cenedlaethol (Lloegr)

Yr enw ar y cyd ar gyfer y saith corff gweinyddol sy'n gweithio i gefnogi
Eglwys Loegr ac sy'n gweithredu fel pwyntiau canolog ar amrywiol
faterion. Y cyrff yw Cyngor yr Archesgobion, Palas Lambeth, Palas
Bishopthorpe, Comisiynwyr yr Eglwys, Gwasanaethau Canolog Eglwys
Loegr, Bwrdd Pensiynau Eglwys Loegr a’r Gymdeithas Genedlaethol ar
gyfer Hyrwyddo Addysg Grefyddol.

Tîm Diogelu
Cenedlaethol (Lloegr)

Grŵp canolog o staff Eglwys Loegr sy'n gyfrifol am ddarparu strategaeth
a chyngor cenedlaethol ar ddiogelu.

Atodiad 2

Ordinand

Person sy'n hyfforddi i fod yn aelod o'r glerigaeth.

Ordeiniad

Seremoni sy'n sacramentaidd ei natur, lle mae person yn dod yn ddiacon,
offeiriad neu esgob.

Plwyf

Yr ardal ddaearyddol leiaf yn Eglwys Loegr a'r Eglwys yng Nghymru
(er yng Nghymru, mae plwyfi yn cael eu huno i ardaloedd gweinidogaeth
ar hyn o bryd). Gellir penodi periglor (gweler uchod) i blwyf neu grŵp
o blwyfi fel eu bywoliaeth (gweler uchod).

Swyddog diogelu
plwyfol (Lloegr)

Unigolyn lleyg a benodir gan bob plwyf i ddarparu cyngor ar faterion
diogelu plwyfol. Disgwylir iddynt roi gwybod i'r cynghorydd diogelu
esgobaethol am bob pryder.

Cyngor Eglwys Plwyfol

Prif gorff gwneud penderfyniadau mewn plwyf. Ar y cyd â'r periglor
(gweler uchod), mae'n gyfrifol am faterion ariannol a gweinyddiaeth
y plwyf o ddydd i ddydd. Mae'n cynnwys clerigwyr, wardeniaid eglwys
a lleygwyr.

Caniatâd i weinyddu

Trwydded a roddir gan esgob esgobaethol, yn nodweddiadol i glerigwyr
sydd wedi ymddeol, sy'n eu galluogi i ymgymryd â gwasanaethau mewn
plwyfi penodol.

Offeiriad

Person ordeiniedig sy'n dathlu'r sacramentau ac yn darparu gofal
bugeiliol.

Canllawiau
Gweinidogol
Proffesiynol (Cymru)

Canllawiau i'w dilyn gan yr holl glerigwyr, a gall eu torri arwain at gamau
disgyblu.

Talaith

Ardal ddaearyddol fawr gydag archesgob yn ben arni.

Cynghorydd diogelu
taleithiol (Lloegr)

Aelod o staff yr Eglwys sy'n darparu cyngor diogelu i swyddfeydd
Archesgobion Caergaint ac Efrog ac yn gweithredu fel rhan o'r
Tîm Diogelu Cenedlaethol.

Swyddog diogelu
taleithiol (Cymru)

Cynghorydd diogelu ar gyfer esgobaethau a phlwyfi, yn gweithredu ar
draws pob esgobaeth. Mae'n darparu hyfforddiant, cyngor ac asesiadau
risg, yn ogystal â datblygu polisi.

Panel Diogelu Taleithiol
(Cymru)

Mae'n darparu cyngor ac yn gwneud penderfyniadau ynghylch achosion
diogelu a ddygwyd ato gan y swyddog diogelu taleithiol, gan gynnwys
er enghraifft gwneud penderfyniadau ynghylch a ddylid penodi'r rheini
â gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) sydd â diffygion
a darparu cyngor i'r swyddog diogelu taleithiol, esgobaethau neu blwyfi
ynghylch y camau y dylid eu cymryd. Mae'n cynnwys yn bennaf bersonél
lleyg sydd â chefndir mewn diogelu.

Ysgrifennydd Taleithiol
(Cymru)

Prif weinyddwr Talaith Cymru. Mae'r periglor presennol hefyd yn dal
rôl Ysgrifennydd Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru a hefyd
Cofrestrydd (h.y. cynghorydd cyfreithiol) i Archesgob Cymru.

Darllenydd

Person wedi'i awdurdodi gan esgob ar gyfer gweinidogaeth leyg,
gan gynnwys arwain addoliad cyhoeddus.

Rheithor

Term a ddefnyddir yn aml yn gyfnewidiol ar gyfer offeiriad plwyf
neu fywoliaeth.

Cymunedau crefyddol
(neu urddau
mynachaidd)

Grwpiau sy'n clymu eu hunain i ymrwymiad gydol oes yn unol
â disgyblaeth a rheol fynachaidd. Gallant gynnwys dynion neu fenywod,
clerigwyr neu leygwyr. Efallai y bydd rhai ohonynt yn cymryd addunedau
ffurfiol. Fe'u rhedir yn annibynnol o'r Eglwys ac fe'u cydnabyddir yn llac
gan y Cyngor Cynghori ar Berthynas Esgobion a Chymunedau Crefyddol.

141

Yr Eglwys Anglicanaidd: Adroddiad yr Ymchwiliad

142

Corff y Cynrychiolwyr
yr Eglwys yng
Nghymru (Cymru)

Corff sy'n gyfrifol o dan Gyfansoddiad Cymru (a thrwy Siarter Frenhinol)
am reoli asedau'r Eglwys. Mae'n berchen ar adeiladau'r Eglwys yng
Nghymru.

Sacrament

Defod neu weithred grefyddol benodol sy'n darparu modd i fynegi
ffydd rhywun ac ennill gras, sancteiddiad a maddeuant (yr holl dermau
diwinyddol sy'n golygu ennill cymorth ysbrydol neu swcwr gan Dduw).
Yn yr Eglwys Anglicanaidd, y ddau sacrament swyddogol yw bedydd
ac ewcarist (neu gymun).

Cyflog

Swm o arian a dalwyd i glerigwr am ei fywoliaeth. Gall clerigwyr fod yn
gyflogedig (h.y. yn cael eu talu gan blwyf neu grwpiau o blwyfi) neu heb
gyflog (h.y. ddim yn cael eu talu am eu rôl fel offeiriad ond byddent yn
derbyn treuliau).

Ystlyswr

Gwirfoddolwr sy'n arwain gorymdeithiau yn yr eglwys ac yn cymryd
rhan yn rhedeg yr eglwys o ddydd i ddydd.

Ficar

Aelod o'r glerigaeth sy'n gyfrifol am blwyf.

Atodiad 3
Dadansoddiad arbenigol o ffeiliau achosion diogelu
Cyflwyniad
1. Gwnaeth yr Ymchwiliad gyfarwyddo Mrs Edina Carmi (ymgynghorydd diogelu annibynnol,
sydd eisoes wedi cynnal adolygiadau annibynnol o Eglwys Loegr ac archwiliadau diogelu
ar ran SCIE) i ddarparu adroddiad arbenigol sy'n archwilio rheolaeth ddiweddar diogelu yn
Eglwys Loegr a'r Eglwys yng Nghymru.
2. Dadansoddodd Mrs Carmi nifer o ffeiliau achos o bedair o'r 42 esgobaeth yn Eglwys Loegr:
• Esgobaeth Llundain;
• Esgobaeth Sheffield;
• Esgobaeth Caerwrangon; ac
• Esgobaeth Efrog.
Dewiswyd yr esgobaethau hyn gan yr Ymchwiliad i gynrychioli amryw o leoliadau a meintiau
daearyddol. Er mwyn sicrhau sampl gynrychioliadol, cafodd yr Ymchwiliad restr lawn o'r holl
waith achos diogelu a wnaed gan yr esgobaethau hynny rhwng Ebrill 2017 ac Ebrill 2018
a dewisodd sampl o achosion i'w hystyried gan Mrs Carmi.
3. O ran yr Eglwys yng Nghymru, cafodd yr Ymchwiliad restr lawn o'r holl waith achos
diogelu a wnaed rhwng Ebrill 2017 ac Ebrill 2018. Dewiswyd un achos o bob un o'r chwe
esgobaeth, gyda phob achos yn cynrychioli mater gwahanol.

Eglwys Loegr
Esgobaeth Llundain
Adnoddau diogelu
4. Mae Esgobaeth Llundain yn cynrychioli ardal fawr gyda phoblogaeth amrywiol a mwy
na 500 o gymunedau addoli.
5. Ar hyn o bryd mae'r tîm diogelu esgobaethol yn cynnwys tri chynghorydd diogelu
esgobaethol (DSAs) a rheolwr diogelu. Yn ogystal, mae un esgob yn yr esgobaeth yn
goruchwylio diogelu ynghyd ag Esgob Llundain.873
6. Mae Esgobaeth Llundain wedi gweld cynnydd sylweddol yn ei chyllideb ddiogelu,
o £50,000 yn 2013 i £281,000 yn 2019.874 O'r achosion diogelu a welir bob blwyddyn
gan yr esgobaeth, mae 25 y cant yn ymwneud â phlant.875

ACE027579_014-015
McMahon 8 Gorffennaf 2019 164/7-12
875
McMahon 8 Gorffennaf 2019 165/15-25
873
874
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Achosion sampl Llundain
L1
7. Yn yr achos sampl hwn, honnwyd yn 2017 bod L1, a oedd yn wirfoddolwr mewn ‘clwb
plant’, wedi cofleidio merch wyth oed a phinsio’i phen ôl. Pan benderfynodd yr heddlu
a swyddog dynodedig yr awdurdod lleol (SDALl)876 beidio â chymryd unrhyw gamau,
argymhellwyd ymchwiliad mewnol. Roedd yr ymchwiliad hwnnw, a gynhaliwyd gan y DSA,
yn cynnwys cyfarfod â'r tramgwyddwr honedig ond nid oedd yn cynnwys cyfarfod â'r
achwynydd.877 Canfuwyd bod yr honiad yn ddi-sail.
L2
8. Roedd achos L2 yn ymwneud â thramgwyddwr a gafwyd yn euog yn 2007 o droseddau
rhywiol yn erbyn plant. Bu’n addoli am saith neu wyth mlynedd mewn eglwys yn Llundain
heb unrhyw gytundeb diogelu nac asesiad risg ar waith.
9. Polisi'r eglwys oedd y dylai'r troseddwr fod wedi cael ei gyfeirio at y DSA i gael
asesiad risg a chytundebau troseddwr. Dim ond yn 2017 y daeth y DSA yn ymwybodol o’r
euogfarn, pan gysylltodd rheolwr troseddwr y tramgwyddwr â hi yn y gwasanaeth prawf.878
Yna rhoddodd y DSA gytundeb diogelu ar waith i sicrhau nad oedd gan y tramgwyddwr
unrhyw gyswllt â phlant.879
10. Disgrifiodd Mrs Carmi fel “arfer pryderus” nad oedd yr unigolion yn yr achos hwn
“yn cydnabod, naill ai wyth mlynedd yn ôl neu ar unrhyw adeg ers hynny, bod angen hysbysu’r
DSA am hyn a bod angen cytundeb diogelu ar waith”.880
11. Cytunodd DSA cyfredol ar gyfer Esgobaeth Llundain, Ms Margaret McMahon, ei fod yn
“wirioneddol bryderus nad oedd pobl yn dod atom gyda’r wybodaeth honno” yn yr hinsawdd sydd
ohoni.881 Nid oedd yn credu y byddai hwn yn achos ynysig ac y gallai fod tramgwyddwyr
eraill yn addoli o fewn cynulleidfaoedd nad oeddent yn ymwybodol ohonynt.
L3
12. Roedd achos L3 yn ymwneud â bachgen tair oed. Ym mis Gorffennaf 2018, wrth
ymweld â chartref y teulu, honnwyd bod gweithiwr eglwysig, AN-F23 (a oedd hefyd yn
cynnal gweithgareddau i blant ar ran yr eglwys), wedi bod yn “reslo'n galed” gyda’r plentyn
ar drampolîn. Dywedodd y plentyn fod y ddau ohonyn nhw wedi cael eu pidynnau allan
ar y trampolîn ac wedi cyffwrdd eu pidynnau gyda'i gilydd. Sylwodd y rhieni bod gwregys
AN-F23 ar agor wrth ddringo oddi ar y trampolîn. Gwelodd y rhieni hefyd y plentyn yn llyfu
tafod AN-F23.882
13. Adroddwyd hyn gan y rhieni i'r rheithor a'i wraig, a adroddodd hynny yn ei
dro i'r DSA. Ar gyngor y DSA, cafodd AN-F23 ei atal o'i ddyletswydd ar unwaith.
Hysbyswyd yr heddlu a'r SDALl hefyd.883

Yr unigolyn o fewn awdurdod lleol sy'n gyfrifol am oruchwylio'r ymateb amlasiantaethol i honiadau o gam-drin a wnaed
yn erbyn oedolion sy'n gweithio gyda phlant.
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14. Pan na chymerodd yr heddlu na'r SDALl gamau pellach, cynhaliwyd ymchwiliad mewnol
ar ran y plwyf. Cynhaliodd AN-X2, offeiriad rhan-amser yn y plwyf, yr ymchwiliad. Roedd
ganddo rywfaint o brofiad perthnasol ond nid oedd yn arbenigwr mewn diogelu nac mewn
asesiadau risg. Roedd yr ymchwiliad yn ymarfer canfod ffeithiau, i lywio penderfyniad
ynghylch a fyddai angen cymryd camau disgyblu ai peidio.884 Cafodd hwn ei drin fel mater
disgyblu, nid ymchwiliad diogelu.885
15. Bu AN-X2 yn cyfweld ag AN-F23, rhieni'r plentyn, a'r rheithor a'i wraig. Ni allai fod yn
fodlon bod unrhyw “gyffwrdd pidynnau” wedi digwydd. Fodd bynnag, roedd yn fodlon y bu
“chwarae garw ar y trampolîn” a “chyffwrdd tafodau yng nghegin tŷ’r teulu”. Ei gasgliad oedd bod
y gweithredoedd hyn yn “blentynaidd” ac “ddim yn neis iawn” yn hytrach nag yn rhywiol.886
O ganlyniad, nid oedd angen gwrandawiad disgyblu. Nododd AN-X2, er iddo gael ei gyflogi
gan y plwyf i redeg gweithgareddau plant, nid oedd AN-F23 wedi derbyn hyfforddiant
diogelu eglwys ffurfiol. Felly, argymhellodd y dylai AN-F23 ymgymryd â hyfforddiant
diogelu cyn y caniateir iddo ddychwelyd i'r gwaith.887
16. Cafodd adroddiad AN-X2 ei ganmol gan yr awdurdod lleol ond cwestiynodd
Mrs Carmi ai AN-X2 oedd y person iawn i fod wedi cynnal yr ymchwiliad oherwydd ei fod
yn offeiriad ac nad oedd ganddo wybodaeth arbenigol am ddiogelu.888 Dywedodd Mrs Carmi
fod yn rhaid i'r Eglwys wahaniaethu rhwng ymchwiliad diogelu ac ymchwiliad disgyblu.
Mae prosesau disgyblu ar wahân i'r angen i gynnal asesiad risg.889 Cytunodd AN-X2 y byddai
wedi bod yn well i'r DSA gynnal yr ymchwiliad cyfan.890

Esgobaeth Sheffield
Adnoddau diogelu
17. Mae Esgobaeth Sheffield yn cynnwys 175 plwyf.891 Mae Esgob Sheffield yn gyfrifol am
ymarfer diogelu yn yr esgobaeth ond mae wedi dirprwyo rheolaeth diogelu o ddydd i ddydd
i Archddiacon Doncaster, sydd hefyd yn rheoli'r DSA. Hysbysir Esgob Sheffield am unrhyw
honiad yn erbyn swyddog eglwys.892
18. Mae'r tîm diogelu esgobaethol yn cynnwys DSA amser llawn, DSA cynorthwyol (ADSA,
sydd hefyd yn gweithredu fel cynghorydd diogelu Eglwys Gadeiriol Sheffield), swyddog
hyfforddi amser llawn ac aelod staff rhan amser sy'n gyfrifol am wiriadau cofnodion
troseddol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a gweinyddu hyfforddiant. Mae gan yr
esgobaeth gefnogaeth allanol trwy weithwyr asiantaeth ar gyfer tasgau gweinyddol ac
mae Thirtyone:eight (elusen ddiogelu annibynnol sy'n gweithio'n bennaf gyda sefydliadau
Cristnogol) yn darparu cymorth y tu allan i oriau ac ar gyfer gwyliau staff.893
19. Mae'r gyllideb ar gyfer diogelu yn Esgobaeth Sheffield wedi bod yn cynyddu ers 2009,
gan godi o £79,103 yn 2016 i £183,337 yn 2018.894
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Achosion sampl Sheffield
S1
20. Roedd y tramgwyddwr yn achos sampl S1 yn droseddwr risg uchel. Fe'i gafwyd yn euog
gyntaf o droseddau rhywiol pan oedd yn 14 oed. Gwnaeth aildroseddu ar sawl achlysur
a thorri gorchymyn atal niwed rhywiol. Yn dilyn ei ryddhad o’r carchar yn 2017, rhoddodd
yr Eglwys gytundeb diogelu ar waith i reoli ei bresenoldeb yn yr eglwys blwyfol. Ychydig
o gyfyngiad a roddodd y cytundeb diogelu ar ei weithgareddau; roedd yn caniatáu iddo
fynychu'r holl wasanaethau, gweithgareddau cymdeithasol a grwpiau cartref.895
21. Ni hysbyswyd y DSA gan y Gwasanaeth Prawf pan aeth y tramgwyddwr yn ôl i'r
carchar am dorri ei orchymyn atal niwed rhywiol. Darganfyddodd hyn ar ôl cyfarfod trwy
gyd-ddigwyddad rai misoedd yn ddiweddarach.896 Sylwodd Mrs Carmi nad yw “awdurdodau
statudol … yn cydnabod bod angen i eglwysi wybod hyn”.897 Yn ogystal, ni hysbyswyd y DSA
gan wardeniaid eglwys bod y tramgwyddwr, ar ôl ei ryddhad, wedi dechrau mynychu
prydau cymunedol lle byddai plant yn bresennol. Dim ond pan gysylltodd swyddog prawf
y tramgwyddwr â hi i godi pryder y daeth i sylw'r DSA. Aeth â galwadau ffôn at warden yr
eglwys, y swyddog diogelu plwyfol (PSO), dirprwy PSO ac archddiacon cyn iddi allu sefydlu
beth oedd yn digwydd a cheisio rhoi mesurau diogelu ar waith.898
22. Er bod y DSA wedi defnyddio'r templedi asesu risg cywir o Eglwys Loegr, beirniadodd
Mrs Carmi ansawdd y templedi hynny, a oedd yn ei barn hi yn canolbwyntio ar reoli risg
a defnyddio camau ymarferol ar draul asesiad real a manwl o'r risg a allai fod yn peri.899
Dywedodd Mrs Carmi “mae’n bwysig ceisio cyrchu unrhyw asesiadau hanes a risg perthnasol
gan asiantaethau statudol sydd wedi bod yn gysylltiedig”.900
S2
23. Yn achos sampl S2 roedd y tramgwyddwr yn gyn-bennaeth ysgol, warden eglwys
ac arweinydd ieuenctid a gafwyd yn euog o meddu ar ddelweddau anweddus o blant,
gan gynnwys delweddau eithafol. Tra oedd o dan ymchwiliad yr heddlu am droseddau
pellach, roedd am ymuno â chyfarfodydd grwpiau cartref eglwysig (lle mae addoli yn digwydd
yng nghartrefi plwyfolion). Pan godwyd hyn gyda'r PSO a'r offeiriad lleol, fe wnaethant
wrthod caniatáu i'r tramgwyddwr fod yn bresennol nes bod cytundeb diogelu ar waith.
Pan ymgynghorwyd ag ef, dywedodd y DSA – gan fod cyfarfodydd grwpiau cartref
yn darparu mynediad i blant – na fyddai'n ddiogel i'r tramgwyddwr fod yn bresennol.
Gwrthododd y tramgwyddwr ymgysylltu â chytundeb rheoli risg a gadawodd yr esgobaeth.901
24. Wrth geisio asesu'r risg a berir gan y tramgwyddwr, cysylltodd y DSA (gyda chaniatâd)
â Heddlu Swydd Derby ynghylch yr ymchwiliad parhaus. Gwrthododd y swyddog arweiniol
rannu unrhyw wybodaeth â hi. Nid oedd Esgobaeth Derby wedi cael anawsterau o'r blaen
wrth ofyn am wybodaeth gan Heddlu Swydd Derby.902 Efallai ei fod oherwydd nad oedd gan
Esgobaeth Sheffield gytundeb rhannu gwybodaeth gyda'r heddlu penodol hwnnw. Ym marn
Mrs Carmi, dylai'r DSA fod wedi cyfeirio'r problem rhannu gwybodaeth hon yn uwch.903
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Derbyniodd Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) nad oedd templedi rhannu
gwybodaeth ar gyfer heddluoedd yn bodoli ar adeg y gwrandawiad.904 Ers hynny mae'r
NPCC wedi paratoi templed o'r fath a chanllawiau pellach ar ei ddefnydd, a gylchredwyd
i'r holl brif swyddogion ym mis Mehefin 2020.905
S4
25. Yn achos S4, dysgodd gweithiwr ieuenctid mewn grŵp ieuenctid eglwysig fod merch
13 oed mewn perthynas rywiol â bachgen 17 oed. Dywedodd y gweithiwr ieuenctid wrth
y bachgen i ddechrau, pe bai’n “addo peidio â chael rhyw gyda’r ferch” yna ni fyddai’n dweud
wrth ei rhieni.906 Roedd Mrs Carmi o'r farn bod hyn “yn amlwg yn hollol amhriodol”.907
26. Pan ddaeth gwirfoddolwyr yn ymwybodol bod y ddau yn cael rhyw ac y gallai’r
bachgen fod wedi bod yn gorfodi’r ferch ifanc, fe’i hadroddwyd i’r DSA gan bennaeth y grŵp
ieuenctid. Rhoddodd y DSA gyngor dros y ffôn a thrwy e-bost. O ganlyniad, hysbyswyd
rhieni'r ferch a chyfeiriwyd y mater at yr heddlu. Fodd bynnag, nid oedd y DSA wedi
cynghori a ddylid rhoi cytundeb diogelu ar waith.
27. Dywedodd Mrs Carmi ei fod yn anodd i weithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr
gwybod pryd i adrodd am bryderon am berthnasoedd rhywiol pobl ifanc, ac i adnabod
perthnasoedd priodol rhwng plant.908 Nododd y DSA hefyd nad oedd unrhyw ganllawiau gan
Eglwys Loegr ar ymddygiad rhywiol niweidiol rhwng plant.909 Nid oedd unrhyw ganllawiau
penodol ychwaith ynghylch a oedd yn briodol rhoi cytundebau diogelu ar waith ar gyfer
tramgwyddwyr honedig o dan 18 oed.910

Esgobaeth Caerwrangon
Adnoddau diogelu
28. Mae gan Esgobaeth Caerwrangon 169 o blwyfi. Mae Esgob Dudley yn Esgob Arweiniol
ar Ddiogelu yn yr esgobaeth ac yn rheoli'r DSA. Mae yna DSA amser llawn ac ADSA. Maent
yn derbyn cefnogaeth weinyddol gan y cydlynydd AD a diogelu yn ogystal â'r Gwasanaeth
Datgelu a Gwahardd (DBS) a gweinyddwr hyfforddiant. Mae yna hefyd swyddog ieuenctid
esgobaethol a swyddog plant esgobaethol.
29. Cyllideb yr esgobaeth ar gyfer diogelu oedd £55,000 yn 2014. Yn 2018, roedd wedi
cynyddu i £109,000.911
Achosion sampl Caerwrangon
Wo1
30. Cysylltodd rhieni ag offeiriad plwyfol, AN-X3, a nododd fod plwyfolyn hŷn wedi bod yn
anfon negeseuon testun amhriodol, a allai fod yn meithrin perthynas amhriodol, at eu merch
yn eu harddegau (AN-A138).
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31. Gweithredodd AN-X3 ar unwaith, dros y penwythnos, gan gysylltu â'r tîm diogelu
esgobaethol a siarad â'r ADSA. Cyfarfu ag AN-A138 a'i rhieni, a chymerodd mesurau diogelu
i atal y tramgwyddwr honedig rhag cael unrhyw gyswllt â'r achwynydd.912 Roedd wedi bod
yn barod i fynnu bod y tramgwyddwr honedig yn mynychu gwasanaeth gwahanol er mwyn
osgoi cwrdd â theulu AN-A138, ond nid oedd hyn yn angenrheidiol gan fod y teulu wedi
cynnig newid eu trefniadau addoli.913 Gwnaeth AB-X3 gynghori AN-A138 y gallai gysylltu
ag ef neu'r ADSA yn uniongyrchol pe dymunai.914
32. Ni chafodd AN-X3 unrhyw drafodaethau pellach gydag AN-A138 a siaradodd gyda'i
thad yn unig. Pwysleisiodd Mrs Carmi y gallai fod wedi bod yn fuddiol cwrdd ag AN-A138
ar wahân, oherwydd gallai hyn fod wedi ennyn manylion perthnasol pellach am yr honiad.915
Adroddwyd y mater i’r SDALl ond, pan oedd y SDALl yn araf i weithredu, yr ADSA a aeth
ar drywydd y mater i drefnu ‘cyfarfod swyddi o ymddiriedaeth’.
33. Nododd Mrs Carmi nad hwn oedd yr unig achos lle gwelodd oedi ar ran yr asiantaethau
statudol. Roedd hi'n meddwl iddo ddigwydd pan nad oeddent yn gweld yr achos yn
un brys, yng nghyd-destun yr achosion mwy difrifol yr oeddent yn delio â hwy.916
Ym marn Mrs Carmi, nid oedd y broses o rannu gwybodaeth ar ran y SDALl yn ddigon
da. Gweithiodd y tramgwyddwr honedig gyda phlant fel hyfforddwr ar gyfer sefydliad
chwaraeon cenedlaethol, ond ni rannodd y SDALl y wybodaeth hon gyda'r ADSA.917
34. Roedd hi'n bum mis ar ôl i'r honiad gael ei wneud erbyn i'r ADSA ymweld â'r
tramgwyddwr honedig, a deufis arall cyn iddi gwrdd â theulu'r achwynydd. Roedd yn naw
mis i gyd cyn sefydlu cytundeb diogelu ffurfiol. Achoswyd yr oedi gan gyfuniad o ffactorau.
Roedd AN-X3 yn brysur iawn bryd hynny yn broffesiynol ac yn bersonol, ac roedd yr ADSA
yn delio â llwyth gwaith trwm.918 Ystyriodd Mrs Carmi:
“weithiau, efallai, bydd mwy o gyfathrebu uniongyrchol rhwng y DSAs a'r bobl maen
nhw'n delio â nhw, yn hytrach na'i wneud trwy'r ficeriaid neu rywun arall yn yr eglwys
leol bob amser”.919
35. Ym marn Mrs Carmi, roedd y broses o gadw cofnodion yn achosion Caerwrangon
yn “dda iawn”. Cadwyd cofnod achos cyflawn, gan gofnodi'r hyn a wnaed a pham.920
Wo3
36. Yn yr achos hwn, roedd angen cytundeb diogelu ar gyfer cynulleidfäwr a oedd â nifer
o rolau gwirfoddol yn y plwyf ond a oedd ag euogfarnau am droseddau rhywiol plant o fwy
na 35 mlynedd o'r blaen. Yn wahanol i'r polisi cenedlaethol, ni roddodd y PSO (a oedd
yn frawd i'r cynulleidfäwr) wybod i'r DSA am yr euogfarnau nes bod y gynulleidfäwr yn
dymuno ymgymryd â rôl fugeiliol a oedd yn gofyn am wiriad DBS (a fyddai'n datgelu ffaith
yr euogfarnau). Roedd hyn er gwaethaf rolau gwirfoddol presennol y cynulleidfäwr yn dod
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ag ef i gysylltiad â phlant, er nad oedd ar ei ben ei hun gyda nhw.921 Pan roddwyd cytundeb
diogelu ar waith ar gyfer y tramgwyddwr, roedd, i bob pwrpas, yn cael ei reoli gan ei
frawd yn unig.922
37. Cydnabu Mrs Carmi fod dod o hyd i unigolion i reoli cytundebau diogelu yn anodd
mewn plwyfi bach ond daeth i'r casgliad bod gwrthdaro buddiannau amlwg gyda'r PSO
yn gweithredu fel cynrychiolydd y plwyf yn yr achos hwn.923

Esgobaeth Efrog
Adnoddau diogelu
38. Mae Esgobaeth Efrog yn cynnwys 472 o blwyfi. Mae'r tîm diogelu esgobaethol bellach
yn cynnwys DSA amser llawn, ADSA amser llawn ac ADSA rhan amser. Fe'u cynorthwyir
gan weinyddwr DSA rhan amser a chydlynydd digwyddiadau. Yn ogystal, mae'r tîm
hyfforddi esgobaethol yn cynorthwyo gyda darparu agweddau diwinyddol a bugeiliol
ar yr hyfforddiant diogelu.
39. Gan ei fod yn Archesgob Talaith Efrog ac yn esgob esgobaethol Esgobaeth Efrog,
mae Archesgob Efrog wedi dirprwyo ei gyfrifoldeb diogelu i'r ysgrifennydd esgobaethol,
sydd hefyd yn gweithredu fel rheolwr llinell ar gyfer y DSA.924 Cynyddodd cyllideb diogelu'r
esgobaeth o £118,878 yn 2017 i £191,049 yn 2019.
Achosion sampl Efrog
Y1
40. Yn yr achos hwn, ymatebodd y DSA i arestiad gweinydd gwirfoddol am ymosodiad
anweddus ar blentyn y cyfarfu'r gweinydd ag ef drwy'r eglwys. Daeth y DSA yn ymwybodol
o’r arestiad ym mis Mehefin 2017, dri mis cyn yr achos, pan wnaeth y tramgwyddwr honedig
ei ddatgelu ei hun. Ni fu unrhyw gyswllt gan yr heddlu.925 Cyn gynted ag y datgelwyd yr
honiadau, rhoddwyd cynllun ar waith i gyfyngu ar gyswllt y tramgwyddwr honedig â phlant.926
41. Dehonglodd y DSA yn fras y term ‘swyddog eglwysig’ yn y canllawiau perthnasol,
gan ganolbwyntio ar:
“safbwynt plentyn yn eistedd o flaen cynulleidfa: a fyddai plentyn yn edrych ar unigolyn ac
yn meddwl ei fod yn rhan o’r eglwys ac, felly, a allent dybio bod yr unigolyn yn ‘ddiogel’”.927
O ganlyniad, cychwynnodd y DSA grŵp craidd er bod aelodau'r grŵp yn amau ei fod
yn ofynnol.928
42. Roedd Mrs Carmi o'r farn bod y dull a gymerodd y DSA ar gyfer y cwestiwn o bwy sy'n
swyddog eglwys yn graff ac roedd y penderfyniad i gynnull grŵp craidd yn un o'r rhesymau
pam yr ymdriniwyd â'r achos mewn ffordd mor dda.929
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43. Cynhaliwyd asesiad risg yn gyflym (cyn yr achos troseddol) a rhoddwyd mesurau
ar waith i gyfyngu ar fynediad y tramgwyddwr honedig i blant. Gwrthododd yr heddlu
ddarparu unrhyw wybodaeth am yr honiadau, felly roedd y DSA yn dibynnu ar wybodaeth
a ddarparwyd gan y tramgwyddwr honedig ei hun.930
44. Trefnodd y DSA i rywun ddod i bob diwrnod o'r treial a, phan gafwyd y tramgwyddwr
honedig yn ddieuog, cynhaliwyd asesiad risg arall yn seiliedig ar yr hyn a glywodd yn ystod
yr achos hwnnw.931 Roedd Mrs Carmi o'r farn bod yr achos hwn yn dangos arfer da iawn.932
Y3
45. Cafwyd cynulleidfäwr (AN-F71) yn euog ym 1997 o ymosod yn anweddus ar blentyn.
Yn 2011, cysylltodd achwynydd â'r offeiriad plwyfol (AN-X7) a gofyn am gyfarfod i drafod
honiadau pellach o ymddygiad meithrin perthynas amhriodol a ddigwyddodd ym 1999.933
46. Rhoddwyd cytundeb ysgrifenedig byr iawn ar waith gan AN-X7, ar gyngor Archddiacon
Cleveland a'r DSA bryd hynny. Nid oedd hyn yn ddigon manwl ac nid oedd ganddo eglurder
ynghylch yr hyn a ddisgwylid gan AN-F71.934 Er nad oedd gweithredoedd yr Eglwys yn
2011 yn ffocws dadansoddiad Mrs Carmi, sylwodd fod ymateb swyddogion eglwysig
yn “anghyfeillgar, yn amhriodol ac yn anniogel” a’u bod yn canolbwyntio ar amddiffyn lles
emosiynol AN-F71.935 Cytunodd AN-X7 fod ei ymateb yn 2011 wedi bod yn amhriodol ond
gwadodd ei fod yn anghyfeillgar neu'n anniogel.936
47. Rhwng 2011 a 2017, roedd gan AN-F71 nifer o rolau yn ei blwyf, gan gynnwys arwain
grŵp cartref, lle mae addoli yn cael ei arwain yng nghartref unigolyn, a bod yn aelod
o gyngor yr eglwys blwyfol (CSP).
48. Yn 2016, newidiwyd canllawiau cenedlaethol yr Eglwys fel ei bod yn ofynnol i aelodau
PCC fod â thystysgrif DBS a chwblhau ffurflen datganiad cyfrinachol. Dim ond o ganlyniad
i ddatganiad cyfrinachol AN-F71 y daeth y DSA bryd hynny, yn 2017, yn ymwybodol o’r
euogfarn, honiadau 2011 a’r cytundeb ysgrifenedig.
49. Pan wnaeth y DSA adael wybod i AN-X7 ei bod yn dymuno cynnal asesiad risg,
fe wrthwynebodd. Dywedodd nad oedd angen asesiad risg oherwydd bod y risg eisoes
wedi'i rheoli ac y byddai'n gwneud AN-F71 yn ofidus dros ben.937 Cytunodd y DSA i aros nes
bod y dystysgrif DBS wedi'i derbyn, oherwydd eu bod fel arfer yn dod drwodd yn gyflym.938
Fodd bynnag, ni dderbyniwyd y dystysgrif DBS tan fis Ionawr 2018, gan fod AN-F71 wedi
dweud ei fod wedi cael trafferth dod o hyd i unrhyw ddogfennau gyda’i gyfeiriad. Yn ystod
y cyfnod hwn o 12 mis, yn groes i ganllaw Recriwtio Mwy Diogel yr Eglwys, parhaodd AN-F71
ar y PCC.939 Pryd bynnag y cysylltodd y DSA ag AN-X7 i fynd ar ôl hyn, ailadroddodd ei farn
nad oedd yr asesiad risg yn angenrheidiol.940
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50. Ym mis Chwefror 2018, sylweddolodd y DSA – waeth beth fyddai canlyniad unrhyw
asesiad risg – y rhagwaharddwyd AN-F71 rhag bod ar y PCC oherwydd ei euogfarn.941
Pan hysbyswyd AN-X7, ni ddilynodd gyngor y DSA ar unwaith na chydymffurfio â'r canllaw
Recriwtio Mwy Diogel i dynnu AN-F71 o'r PCC.942 Yn lle gofynnodd AN-X7 i AN-F71 aros
ar y PCC ar gyfer ei gyfarfod olaf o'r flwyddyn ac yna cael caniatâd i dynnu'n ôl heb dynnu
sylw ato'i hun. Arhosodd y DSA yn gadarn yn ei chyngor.
51. Gwadodd AN-X7 gyfrannu at unrhyw oedi neu weithredu fel rhwystr. Yn ei farn ef,
roedd yn gweithredu'n fugeiliol tuag at AN-F71 ond derbyniodd na ellir rhoi cefnogaeth
fugeiliol i AN-F71 uwchlaw diogelu.943
52. Ym mis Chwefror 2018, cyfeiriodd y DSA yr achos at Archddiacon Cleveland ac Esgob
Whitby. Ar wahân, fe wnaethant atgyfnerthu'r safbwynt bod yn rhaid i AN-F71 gamu i lawr
ar unwaith. Roedd AN-X7 yn ofidus iawn, wrth i'r DSA gofio:
“Myfyriodd ar yr heriau o gefnogi rhywun a oedd – roedd yn teimlo ei fod wedi cael ei
achub, wedi mynd ar daith prynedigaeth, a sut roedd hynny'n eistedd yn erbyn y broses
ddiogelu, ac roedd yn teimlo'n eithaf cryf bod yr unigolyn wedi newid a'r penderfyniadau
yr oeddem yn eu gwneud yn annheg.”944
Yn y cyfamser, gadawodd AN-F71 y plwyf. Nid yw'n hysbus a yw'n addoli yn rhywle arall ac,
os felly, a gymerwyd camau i reoli unrhyw risg y gallai ei pheri.
53. Disgrifiodd Mrs Carmi AN-X7 yn “amddiffynnol iawn, iawn” o AN-F71 trwy gydol
y broses asesu risg,945 gan wrthwynebu cyngor y DSA ar bob cam a rhwystro ei hymdrechion
i ddilyn gofynion y polisi diogelu cenedlaethol. Derbyniodd y DSA ei bod yn rhannol gyfrifol
am yr oedi yn yr achos hwn, ac y gallai fod wedi delio ag ef yn wahanol.946 Ar y pryd, roedd
hi’n newydd yn y swydd ac nid oedd yn gyfarwydd â “strwythur eglwysig na phroses eglwysig”.
Dywedodd ei bod yn teimlo’n “sownd” yn ei hymdrechion i symud ymlaen â thrafodaethau
gydag AN-X7, a oedd bob amser yn “ailedrych ar safbwynt o, A yw hyn yn angenrheidiol?
Oes rhaid i ni ymgymryd â hyn?”947
54. Roedd Mrs Carmi o'r farn bod yr achos hwn yn tynnu sylw at yr angen am gefnogaeth
fwy effeithiol i'r DSA, yn enwedig pan na ddilynir eu cyngor. Byddai Mrs Carmi wedi disgwyl
i'r uwch glerigwyr a oedd yn gysylltiedig fod wedi ystyried defnyddio achos disgyblu yn
hytrach na pherswâd i gael yr asesiad risg yn gyflym.948
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Yr Eglwys yng Nghymru
Achosion sampl
Wa1
55. Roedd yr achos sampl cyntaf, Wa1, yn ymwneud â honiad a wnaed gan fachgen 17 oed
iddo gael ei dreisio gan ei gyn-gôr-feistr yng nghartref eglwys y côr-feistr. Ymchwiliwyd i'r
mater gan yr heddlu, na chymerodd unrhyw gamau pellach. Ni chafodd y côr-feistr ei atal
yn ystod ymchwiliad yr heddlu.
56. Heb hysbysu'r Tîm Diogelu Taleithiol, cyfarfu AN-X8 â'r côr-feistr ynghyd ag aelod
o'r PCC i drafod y digwyddiad. Honnodd AN-X8 eu bod wedi cynnal asesiad risg ond ni
lofnodwyd cytundeb diogelu. Ysgrifennodd AN-X8 at y côr-feistr i ddweud na ddylai cael
plant o dan 18 oed yn ei gartref.
57. Pan gyfeiriwyd y mater at y Panel Diogelu Taleithiol, roedd yn argymell atal, asesiad risg
a chytundeb diogelu.949 Gwrthododd AN-X8 atal y côr-feistr ac roedd o'r farn y gallai niweidio
gyrfa'r côr-feistr yn ddiangen yn ogystal â mentro i'r honiadau gael eu gwneud yn gyhoeddus,950
er gwaethaf y ffaith bod y côr-feistr wedi cyfaddef ei fod wedi ymwneud â chyfathrach eneuol
gyda pherson 17 oed (AN -A145) ond gwadodd unrhyw weithgaredd rhywiol anghydsyniol.
Roedd AN-X8 hefyd o'r farn ei bod yn ddigonol ei fod wedi cytuno'n anffurfiol na fyddai'r côrfeistr ar ei ben ei hun gyda phlant.951 Yn ôl Ms Fay Howe (PSO ar gyfer yr Eglwys yng Nghymru),
ysgrifennodd AN-X8 yn uniongyrchol at yr esgob esgobaethol a bygwth ymddiswyddo pe
bai'r Tîm Diogelu Taleithiol yn mynnu ei atal.952 Ceisiodd yr esgob esgobaethol gyfryngu ac
awgrymu y gallai cytundeb diogelu gael ei ddrafftio heb yr angen am asesiad risg annibynnol
ond cadarnhaodd y Panel Diogelu Taleithiol fod ei argymhelliad yn ddinewid. Atgyfnerthwyd
hyn gan lythyr at yr esgob esgobaethol o adran gyfreithiol yr Eglwys yng Nghymru.953
58. Teimlai AN-X8 ei fod yn cael ei fwlio gan y Tîm Diogelu Taleithiol a’i daerineb am atal
a chynnal asesiad risg ffurfiol. Teimlai AN-X8 hefyd fod y Tîm Diogelu Taleithiol yn araf i weithredu
ar ei argymhellion ei hun.954 Nododd Mrs Carmi fod y drafodaeth ynghylch atal y côr-feistr wedi
cael ei dominyddu gan y ffaith ei fod yn ‘allweddol’ i ŵyl gerddoriaeth a oedd ar ddod; gwadodd
AN-X8 fod gan eu penderfyniad unrhyw beth i’w wneud ag unrhyw ŵyl gerddoriaeth.955
59. Cymerodd chwe mis i gytundeb diogelu gael ei roi ar waith a bron i naw mis i gynnal
asesiad risg. Roedd hyn, yn rhannol, oherwydd na fyddai'r sefydliadau allanol sy'n cynnal yr
asesiadau risg hynny yn gwneud hynny nes bod yr unigolyn wedi'i atal o'i swydd.956 Pan oedd
yr asesiad risg hwnnw yn argymell hyfforddiant diogelu ar gyfer y côr-feistr, fe osgoiodd
gwblhau hyn er iddo gael cynnig pedwar dyddiad gwahanol a chymerodd bron i ddwy
flynedd i'r hyfforddiant gael ei gwblhau. Arhosodd y côr-feistr yn y swydd drwyddi draw.957
Gan nad oedd yr achwynydd bellach yn aelod o'r plwyf, er ei fod wedi bod yn y côr ddwy
flynedd yn unig o'r blaen, ni wnaed unrhyw ymdrech i gysylltu ag ef na darparu unrhyw
gefnogaeth fugeiliol iddo. Roedd Mrs Carmi o'r farn bod hyn yn “ddiffyg sylweddol”.958
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60. Roedd Mrs Carmi o'r farn bod yr oedi cyffredinol cyn i'r plwyf gytuno ar yr ymateb
diogelu yn “amhriodol ac annigonol”. Cyfrannodd ymddygiad AN-X8 yn uniongyrchol at yr oedi
hwnnw. Mae gweithdrefnau’r Eglwys yng Nghymru yn nodi’n benodol “Lle bo’n briodol bydd yr
Esgob Esgobaethol yn cychwyn Gweithdrefnau Disgyblu” ond ni ddigwyddodd hynny yn yr achos
hwn.959 Dylai cyngor diogelu fod wedi cael ei ddilyn a dylai'r offeiriad fod wedi'i atal.960
61. Mae'r Eglwys yng Nghymru yn archwilio a ddylid cael gwrandawiad disgyblu penodol ar
gyfer methu â chydymffurfio â chyngor proffesiynol gan swyddogion diogelu taleithiol neu
argymhellion gan y panel diogelu.961
Wa2
62. Yn achos Wa2, cafwyd cyn-offeiriad a thramgwyddwr euog Ian Galt yn euog ym 1999
o ymosod ar fachgen ifanc, ac ar yr adeg honno cafodd ei ganiatâd i weinyddu ei dynnu.
Fe'i gafwyd yn euog eto o droseddau rhywiol yn erbyn plant yn 2013 a rhoddwyd cytundeb
diogelu ar waith a oedd yn ei gyfyngu i eglwys benodol a'i wahardd rhag bod ar ei ben ei hun
gyda phlentyn neu yng nghyffiniau agos plentyn. Pan gymerodd y Parchedig Christopher
Watkins yr awenau yn y plwyf, dywedwyd wrtho fod y cytundeb diogelu ar waith ond na
welodd gopi ohono. Ni gadwyd copi yn y plwyf. Adolygwyd y cytundeb presenoldeb gan
y Parchedig Watkins yn 2015 a chafodd ei adnewyddu. Roedd yn hawdd ei orfodi ar y cyfan
a phan geisiodd Ian Galt ei osgoi, arhosodd y Parchedig Watkins yn gadarn ac ni fyddai’n
caniatáu unrhyw eithriadau.962
63. Yn 2017, datgelodd plwyfolyn honiad pellach i’r Parchedig Watkins, y cafwyd Ian Galt yn
euog ohono wedi hynny. Cyn gynted ag y clywodd yr honiad, cysylltodd y Parchedig Watkins
â'r swyddog diogelu taleithiol ac yna Ian Galt. Dywedodd wrtho nad oedd yn cael mynychu'r
eglwys o gwbl. Hysbyswyd yr esgob esgobaethol o fewn 48 awr. Gwaharddodd y Parchedig
Watkins Ian Galt rhag mynychu'r eglwys trwy gydol ymchwiliad yr heddlu ac yn lle hynny
trefnodd i rywun weinidogaethu gartref, ac yn yr ysbyty wedi hynny. Gwnaeth y Parchedig
Watkins hynny oherwydd ei fod yn credu ei fod yn peri risg rhy fawr, oherwydd ni allai byth
wybod a fyddai teulu'n mynychu'r eglwys heb rybudd.963 Roedd Mrs Carmi o'r farn bod yr
arfer yn yr achos hwn wedi bod yn dda, a'i bod wedi dangos cyfathrebu da rhwng yr offeiriad
plwyfol a'r swyddog diogelu taleithiol.964
Wa3
64. Roedd achos Wa3 yn ymwneud â chanwr cloch (AN-F26), y bu honiadau, ond dim
euogfarnau, yn ei erbyn o ymddygiad amhriodol tuag at ganwyr cloch yn eu harddegau yn
Eglwys Lloegr a oedd yn cynnwys jôcs amhriodol, sgyrsiau am ryw a chyfathrebu cyfryngau
cymdeithasol. O ganlyniad, cynhaliwyd asesiad risg manwl gan Eglwys Loegr. Pan symudodd
AN-F26 i’r Eglwys yng Nghymru, hysbysodd DSAs Eglwys Loegr y swyddogion diogelu taleithiol.
Rhannwyd yr asesiadau risg a'r cytundebau diogelu. Siaradodd y swyddogion diogelu taleithiol
â'r plwyfi perthnasol yng Nghymru a rhoddwyd trefniadau diogelu ar waith. Adolygwyd yr
achos gan DSAs Eglwys Loegr a'r Eglwys yng Nghymru, gan gynnwys y Panel Diogelu Taleithiol,
pan nad oedd cytundebau ffurfiol yn cael eu hystyried yn angenrheidiol mwyach.965
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65. Roedd Mrs Carmi o'r farn bod y gweithredoedd yn gyson â pholisïau Eglwys Loegr
a'r Eglwys yng Nghymru. Yn benodol, canmolodd y cyswllt rhwng DSAs Eglwys Loegr
a swyddogion diogelu taleithiol yr Eglwys yng Nghymru.
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