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Clwb pêl-droed cynghrair rygbi cadair olwyn Crusaders Gogledd 

Cymru 

Clwb bolisi diogelu  
Mae Gogledd Cymru Crusaders olwyn clwb rygbi'r gynghrair pêl-droed yn cydnabod ei gyfrifoldeb i 

ddiogelu lles pob plentyn, person ifanc ac oedolyn agored i niwed sydd wedi ei roi i ei gofal ac wedi 

ymrwymo i weithio i ddarparu amgylchedd diogel ar gyfer pob un o'i aelodau.  

Plentyn neu berson ifanc yn unrhyw un o dan oedran 18 rhan mewn unrhyw weithgaredd clwb pêl-

droed. Oedolyn agored i niwed yw unrhyw un sydd efallai'n gallu i ofalu am ei hun neu na all 

amddiffyn ei hun rhag niwed sylweddol neu gamfanteisio.  

Rydym yn tanysgrifio i'r polisi diogelu WRL/Add (fersiwn diwygiedig 2007) a cymeradwyo ac yn 

derbyn y datganiad polisi a gynhwysir yn y ddogfen honno.  

1. y prif egwyddorion y polisi diogelu WRL/Add yw:  

• Lles y plentyn, a rhaid bob amser fod, y brif ystyriaeth • mae'r holl blant, pobl ifanc ac oedolion 

sy'n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn rhag cam-drin beth bynnag eu oedran, tarddiad 

ethnig, rhyw, anghenion arbennig, anabledd, dosbarth neu gefndir cymdeithasol , crefydd, 

cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, lliw neu liw gwleidyddol. • Holl amheuon a honiadau o gam-

drin neu arferion gwael yn eu cymryd o ddifrif ac ymateb yn gyflym ac yn briodol i  

3. Rydym yn cydnabod y dylai pob plentyn neu berson ifanc neu oedolyn agored i niwed sy'n 

chwarae neu yn cymryd rhan yn rygbi'r gynghrair yn gallu i gymryd rhan mewn amgylchedd pleserus 

a diogel ac yn cael eu hamddiffyn rhag arferion gwael a cham-drin. Mae hyn yn gyfrifoldeb i bob 

oedolyn sy'n ymwneud â 'n clwb.  

4. y Clwb Rygbi'r Gynghrair rôl i'w chwarae o ran diogelu lles yr holl blant, pobl ifanc ac oedolion sy'n 

agored i niwed gan eu diogelu rhag niwed corfforol, rhywiol neu emosiynol ac esgeulustod neu fwlio. 

Mae'n nodi ac yn derbyn bod y polisi diogelu WRL/Add a Rheoliadau cysylltiedig yn gymwys i bawb 

yn rygbi'r gynghrair boed mewn capasiti cyflogedig neu wirfoddol. Mae hyn yn golygu p'un a ydych 

yn wirfoddolwr, swyddog cyfatebol, helpwr, anogwr, staff meddygol neu swyddogol y clwb.  

5. Rydym yn cymeradwyo ac yn mabwysiadu polisi diogelu WRL/Add ar recriwtio gwirfoddolwyr a 

staff ac yn bydd yn dilyn y gweithdrefnau recriwtio fel y nodir yn y polisi hwnnw ac yn crynhoi isod:  

• Datblygu disgrifiad swydd neu rôl proffil • o leiaf gyfarfod a sgwrsio ag ymgeiswyr a lle bosibl 

cynnal cyfweliadau cyn penodi • cais a dilyn dau eirda cyn penodi • gwneud cais am ddatgeliad SCT 

WRL/Add lle y bo'n briodol yn unol â pholisi WRL/Add  

Presennol pob clwb rygbi'r gynghrair bydd yn ofynnol i gwblhau ddatgeliad manwl y SCT trwy uned 

WRL/Add CRB aelodau gyda mynediad uniongyrchol i blant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i 

niwed.  
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Derbynnir bod WRL/Add yn ceisio atal pobl â hanes perthnasol a sylweddol troseddwyr rhag cael 

cyswllt â phlant, pobl ifanc neu oedolion agored i niwed ac atal yn cael cyfle i ddylanwadu ar bolisïau 

neu arferion gyda phlant neu pobl ifanc. Mae hyn yn atal niwed rhywiol neu gorfforol uniongyrchol i 

blant neu bobl ifanc neu oedolion agored i niwed ac i leihau'r perygl o meithrin perthynas amhriodol 

o fewn rygbi'r gynghrair.  

     

6. clwb rygbi'r gynghrair yn cefnogi polisi chwythu'r chwiban y WRL/Add. Gall unrhyw berson ifanc 

neu oedolion gyda phryderon am gydweithiwr chwythu'r chwiban drwy gysylltu â diogelu 

WRL/WRL/Add tîm (gweler y manylion isod).  

7. clwb rygbi'r gynghrair wedi penodi swyddog lles clwb (CWO) yn unol â phroffil rôl WRL/Add. Bydd 

gwefan GCA yn cymryd rhan mewn hyfforddiant fel y'i diffinnir yn strategaeth hyfforddi a diogelu 

addysg WRL/Add. Gwefan GCA yn y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pawb Mae Clwb Aelodau a 

rhieni/gofalwyr ynghylch pryderon am les unrhyw blentyn neu berson ifanc neu oedolyn agored i 

niwed. Gwefan GCA bydd yn gyfarwydd â gweithdrefnau ar gyfer yn cyfeirio unrhyw bryderon a bydd 

yn chwarae rôl ragweithiol o ran cynyddu ymwybyddiaeth o arfer gwael a cham-drin ymhlith 

aelodau'r clwb.  

8. Rydym yn cydnabod ac yn cymeradwyo polisi gwrth fwlio WRL/Add. Nid yw bwlio o unrhyw fath 

yn dderbyniol yn ein clwb. Os yw'r bwlio yn digwydd, dylai holl chwaraewyr neu rieni/gofalwyr yn 

gallu i ddweud ac i wybod bod bwlio ymdrinnir â yn brydlon. Mae digwyddiadau angen adrodd 

amdanynt i y GCA ac yn achos bwlio difrifol neu oedolion ar gyfer plentyn sy'n bwlio i dîm diogelu 

WRL/Add.  

9. y parch cod ymddygiad ar gyfer hyfforddwyr, chwaraewyr, swyddogion, rhieni/gofalwyr, 

swyddogion a hyfforddwyr wedi ei weithredu gan y clwb rygbi'r gynghrair. Mae gan y clwb system 

ddisgyblu deg a sancsiynau clir i ddelio ag unrhyw gamymddygiad yn Clwb lefel a yn cydnabod y 

posibilrwydd o sancsiynau posibl y gellir eu defnyddio gan cynghreiriau neu WRL/Add mewn 

amgylchiadau mwy difrifol. Bydd pob darpar Aelodau'n cael gwybod o'r codau hyn.  

10. ymhellach, gellir cael cyngor ar faterion diogelu gan:  

Yr awr 24 amddiffyn plant yr NSPCC Llinell gymorth 0808 800 5000  

Tîm diogelu Add ar 0844 477 7113 opsiwn 6 neu drwy anfon e-bost i safeguarding@RFL.uk.com neu 

drwy ysgrifennu at y tîm diogelu yn yr Add, Neuadd goch, goch Hall Lane, Leeds, LS17 8NB. Cyngor 

cyffredinol ar gael yn www.RFL.uk.com. 

 


