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RHAGYMADRODD I’R POLISI 

 

Cyfleoedd Cyfartal 

Bydd y Coleg yn cydymffurfio â holl ddyletswyddau statudol cyfleoedd cyfartal o ran rhyw, hil, 
oed, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsrywioldeb, crefydd, cred, beichiogrwydd, mamolaeth a 
thadolaeth, priodas a phartneriaethau sifil ac ail-sefydlu troseddwyr. Bydd y Coleg hefyd yn 
cydymffurfio â Deddf Hawliau Dynol 1998 ac unrhyw ddeddfiad neu addasiadau dilynol. 

 

Cynaliadwyedd 

Bydd y Coleg yn cydymffurfio â holl ddyletswyddau statudol o ran datblygiad cynaliadwy drwy 
geisio gwella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol, hir-dymor pobl a chymunedau. 
Rhaid i hyn ddigwydd mewn modd sy’n hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol, cyfleoedd cyfartal a 
dulliau sy’n gwella’r amgylchedd naturiol a’r hinsawdd diwylliannol tra’n parchu ei gyfyngiadau. 

 

Y Gymraeg 

Mae Mesur y Gymraeg 2011 yn sicrhau statws cyfartal i'r Gymraeg ochr yn ochr â'r Saesneg. 
Mae'r gyfraith hon wedi creu rôl Comisiynydd y Gymraeg ac wedi cyflwyno nifer o Safonau'r 
Gymraeg y mae'r Coleg o dan ddyletswydd statudol i gydymffurfio â hwy. Mae hyn yn cynnwys 
cynnal Asesiadau Effaith ar y Gymraeg ar gyfer pob polisi newydd a diwygiedig. 
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1. CYFLWYNIAD 

 
Nod y polisi hwn yw rhoi cyfeiriad clir i staff a phobl eraill ynghylch sut i ddelio â materion 
yn ymwneud ag Amddiffyn Plant ac Oedolion sy'n Agored i Niwed. Hefyd, mae’n egluro 
ymrwymiad y Coleg i ddatblygu arferion da a gweithdrefnau cadarn, gan sicrhau bod 
pryderon ac atgyfeiriadau’n ymwneud Amddiffyn Plant ac Oedolion Agored i Niwed yn 
cael eu trin yn sensitif, yn broffesiynol ac mewn ffyrdd sy'n cefnogi anghenion dysgwyr. 
 
Bwriad y polisi hwn yw gweithio ochr yn ochr â Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru 
Gyfan, Polisi a Gweithdrefn Fforwm Amddiffyn Oedolion De Cymru ar gyfer Amddiffyn 
Oedolion Agored i Niwed a chanllawiau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ‘Mewn Dwylo 
Diogel’ (diweddarwyd yn 2004). Hefyd, mae’n ystyried deddfwriaeth fwy diweddar gan 
gynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014. 
 
Yn y Polisi hwn, mae'r term "Plentyn" yn berthnasol i bawb sydd o dan 18 oed, fel y'u 
diffinnir gan Ddeddf Plant 1989, ac maent naill ai'n ddysgwyr sydd wedi'u cofrestru yn y 
Coleg neu sy'n mynychu gweithgareddau penodol a drefnir ac a reolir gan y Coleg waeth 
beth fo'r safle . 
 
Yn y Polisi hwn, mae'r term "Oedolion Agored i Niwed" yn berthnasol i unigolyn dros 18 
oed: 
 
“sydd angen, neu a allai fod angen, gwasanaethau gofal cymunedol oherwydd anabledd 
meddyliol neu anabledd arall, oedran neu salwch ac sydd, neu a all fod, yn methu gofalu 
amdanynt eu hunain, neu amddiffyn ei hunain rhag niwed arwyddocaol neu rhag i rywun 
gam-fanteisio arnynt yn ddifrifol.” (Who decides?: making decisions on behalf of mentally 
incapacitated adults1997) 
 
Mae'n bosibl y bydd pobl ag anableddau dysgu neu broblemau iechyd meddwl, pobl hŷn 
a phobl anabl yn dod o fewn y diffiniad hwn, yn enwedig pan fo'u sefyllfa'n gymhleth gan 
ffactorau ychwanegol, megis breuder corfforol neu salwch cronig, nam ar y synhwyrau, 
ymddygiad heriol, problemau cymdeithasol neu emosiynol, tlodi neu ddigartrefedd. 

Mae cyfrifoldebau PREVENT y Coleg o dan Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 
yn rhan annatod o'r Polisi Diogelu. Mae'r Coleg wedi cyhoeddi Protocol PREVENT 
(gweler Atodiad 1) sy'n nodi rhwymedigaethau PREVENT y Coleg, y datganiad o bolisi, 
rolau a chyfrifoldebau a'r prosesau cyfeirio mewnol ac allanol.  
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2. ARWEINYDD DIOGELU DYNODEDIG A ROLAU DIOGELU ERAILL 

 
Yr Arweinydd Diogelu Dynodedig (ADD) â chyfrifoldeb dros Amddiffyn Plant ac Oedolion 
Agored i Niwed yw’r Is-Bennaeth. Gweler Atodiad 1 am staff dynodedig eraill sy’n 
ymwneud â diogelu. Bydd yr aelodau o staff sy’n derbyn atgyfeiriadau’n cymryd cyfrifoldeb 
dros sicrhau y dilynir y weithdrefn a nodir yn y ddogfen hon a bod yr ADD yn cael gwybod 
yn llawn am unrhyw broblemau. 
 
Mae gan bob aelod o staff gyfrifoldeb dros sicrhau bod pob dysgwr yn cael eu hamddiffyn 
a dylent sicrhau bod unrhyw atgyfeiriadau a wneir iddynt yn cael eu trosglwyddo i’r aelod 
o staff dynodedig priodol yn brydlon.  
 
Mae’r ADD yn gyfrifol am ddatblygu a monitro’r polisi hwn a’r weithdrefn hon. Nhw fydd y 
prif gyswllt ar gyfer materion diogelu corfforaethol. Byddant yn sicrhau bod y Pennaeth a’r 
Corff Corfforaethol yn ymwybodol o unrhyw achosion difrifol ac yn llunio adroddiad 
blynyddol i Uwch Dîm Arwain y Coleg a’r Gorfforaeth sy’n crynhoi gwaith diogelu dros y 
flwyddyn.   
 
Bydd yr Uwch Swyddog Diogelu Dynodedig (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr) yn 
cefnogi’r ADD wrth ddatblygu a monitro’r polisi a chynnig cyngor dydd-i-ddydd ar bolisi a 
gweithdrefnau i staff y Coleg ac asiantaethau allanol, a bod yn ddirprwy iddynt yn eu 
habsenoldeb. 
 
Swyddogion Diogelu Dynodedig (Cyfarwyddwr Campws pob un o bedwar campws y 
Coleg) fydd y pwynt adrodd yn y lle cyntaf ar gyfer atgyfeiriadau diogelu ar bob campws. 
Byddant yn cael eu cefnogi’n agos gan yr ADD a’r Uwch Swyddog Diogelu Dynodedig. 
Mae’r Coleg hefyd wedi penodi SDD ar gyfer y rheiny a hoffai ddatgelu yn y Gymraeg.  
 
Bydd Llywodraethwr Diogelu Dynodedig y Coleg yn cwrdd bob tymor gyda’r ADD er mwyn 
sicrhau bod polisïau, prosesau a gweithdrefnau effeithiol mewn lle ar gyfer diogelu 
dysgwyr. Bydd y Llywodraethwr Diogelu Dynodedig hefyd yn gyfrifol am oruchwylio unrhyw 
honiadau diogelu yn erbyn y Pennaeth neu’r ADD.  

 
Caiff enwau’r aelodau dynodedig o staff eu harddangos mewn mannau strategol ar bob 
Campws, eu henwi ar ‘Bywyd Myfyriwr’ a’u rhannu drwy e-bost.  
 
Yn absenoldeb aelodau dynodedig o staff, dylid adrodd pryderon Amddiffyn Plant ac 
Oedolion i Niwed i aelod o staff yr Uwch Dîm Arwain.  
 
Am ba bynnag rheswm, os nad yw un o’r staff a nodir uchod ar gael, mae gan yr aelod o 
staff gyfrifoldeb personol dros sicrhau bod pryderon Amddiffyn Plant ac Oedolion Agored 
i Niwed yn cael eu hadrodd yn uniongyrchol i’r awdurdodau priodol fel yr Heddlu neu 
Wasanaethau Plant. 
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3. BETH YW YSTYR Y TERMAU CAM-DRIN AC ESGEULUSTOD?  

 
Mae’r Coleg yn defnyddio’r diffiniadau canlynol i arwain ei waith yn ymwneud ag Amddiffyn 
Plant ac Oedolion Agored i Niwed: 
 
Esgeulustod 
 
Esgeuluso plentyn yn barhaus neu’n ddifrifol (er enghraifft eu gwneud yn agored i unrhyw 
fath o berygl, gan gynnwys oerfel a newyn) sy'n arwain at nam difrifol i iechyd a datblygiad 
y plentyn, gan gynnwys methiant anorganig i ffynnu. 
 
Gallai hyn fod drwy wneud unigolyn yn agored i berygl neu drwy fethu’n fynych â diwallu 
anghenion corfforol a datblygiadol y plentyn. Gall hyn gynnwys methu â darparu bwyd, 
cynhesrwydd, dillad neu gymryd gofal cyson. Byddai methu â ffynnu’n organig hefyd yn 
cael ei gynnwys o dan y categori hwn. Gellir ond rhoi’r syndrom hwn fel diagnosis ar ôl i 
ymchwiliad meddygol fethu â sefydlu rheswm meddygol dros y broblem. 
 
Cam-drin Corfforol (Anaf) 
 
Diffinnir cam-drin corfforol fel unrhyw anaf corfforol i blentyn lle mae gwybodaeth bendant, 
neu amheuaeth yr achoswyd yr anaf neu na chafodd yr anaf ei rwystro’n fwriadol. Mae hyn 
yn cynnwys gwenwyno bwriadol. 
 
Mae defnyddio unrhyw declyn i daro plentyn gyfystyr â cham-drin corfforol o fewn telerau'r 
canllawiau hyn ac mae'n rhaid ymchwilio iddo. 
 
Mae marciau, cleisiau neu anafiadau arwyddocaol eraill sy’n debyg o fod o ganlyniad i rym 
sylweddol ac os gwyddys fod plentyn wedi'i anafu yn y modd hwn am ba reswm bynnag, 
mae'n rhaid ei drin ac ymchwilio iddo fel cam-drin corfforol. 
 
Mae'n annerbyniol taro plentyn gyda dwrn caeedig neu frathu, llosgi neu sgaldio plentyn a 
rhaid ymchwilio i'r fath ymddygiad hefyd. 
 
Cam-drin Rhywiol 
 
Cynnwys plentyn neu unigolyn ifanc datblygiadol anaeddfed mewn gweithgareddau 
rhywiol nad ydynt yn wirioneddol yn eu deall, na allant roi caniatâd gwybodus, neu sy'n 
anghyfreithlon, neu sy'n torri tabŵau cymdeithasol rolau teuluol. Gall trais rhywiol gael ei 
gyflawni gan drydydd parti o fewn y rhwydwaith teuluol e.e. perthynas neu ffrind sy'n 
ymweld â chartref y plentyn neu y mae'r plentyn yn ymweld â nhw’n aml. 
 
Cam-drin Emosiynol 
 
Effeithiau andwyol difrifol ar ymddygiad a datblygiad emosiynol plentyn a achosir gan: 
• gwrthod 
• cam-drin hiliol 
• ynysu - amddifadu mynediad at gyswllt ac adnoddau cymdeithasol 
• brawychu – bygwth gadael neu achosi niwed corfforol yn barhaus 
• anwybyddu – amddifadu plentyn rhag sylw rhiant yn barhaus 
• llygru -  gorfodi plentyn i ddioddef arferion gofal plant gwyrdroëdig 
• gofynion gormodol anaddas ar gyfer oed y plentyn nad oes modd eu diwallu 
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Mae unrhyw gam-drin yn ymwneud â cham-drin emosiynol, ond dylid defnyddio’r categori 
os mai hwn yw’r prif neu’r unig ffurf o gam-drin.  
 
Pan fo dysgwr yn datgelu eu bod yn cael eu cam-drin mae’n golygu fel arfer eu bod yn 
gofyn am gymorth. Mae rhoi diagnosis o gam-drin y tu allan i gylch gwaith staff y Coleg 
ond gallai dysgwyr ddatgelu gwybodaeth y gellir ei dehongli fel cam-drin.  
 
Mae nifer yn awr yn ystyried radicaleiddio fel cam-drin ac mae gan y Coleg brotocol 
PREVENT y dylid cyfeirio dioddefwyr ato am gymorth. Os mai dyma’r mater o gam-drin 
honedig dylid ei gyfeirio at arweinydd PREVENT y Coleg sef Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Dysgwyr.  

 

4. YMRWYMIAD A CHYFRIFOLDEBAU’R COLEG 
 
Mae gan bawb sy'n gweithio gyda phlant dan 18 oed yn y Coleg gyfrifoldeb i gyfrannu at 
ddiogelu plant a phrosesau amddiffyn plant. Mae ymrwymiad y Coleg yn cydnabod, i bobl 
ifanc, fod hunan-barch, hyder, ffrindiau cefnogol a llinellau cyfathrebu clir gydag oedolyn 
dibynadwy yn helpu atal. 

Bydd y Coleg yn: 

• Sefydlu ac yn cynnal ethos lle mae pobl ifanc yn teimlo'n ddiogel, yn cael eu hannog i 
siarad, a lle gwrandewir arnynt; 

• Creu cymuned ddysgu ddiogel o ran pob agwedd ar Ddiogelu. 

• Sicrhau bod staff yn effro i arwyddion o gam-drin ac esgeulustod ac yn gwybod y 
weithdrefn y cytunwyd arni ar gyfer adrodd am bryderon neu amheuon i'r ADD neu aelod 
arall o staff dynodedig; 

• Sicrhau y bydd pob dysgwr sydd wedi dioddef unrhyw gam-drin, waeth beth fo'u 
hoedran, yn cael cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth am asiantaethau a fydd yn gallu 
cynnig cefnogaeth briodol i ddiwallu eu hanghenion; 

• Sicrhau y gwneir pob ymdrech i sefydlu perthynas waith effeithiol gyda rhieni / 
gwarcheidwaid a chyda chydweithwyr o asiantaethau perthnasol eraill; 

• Cefnogi dysgwr sydd ag anghenion addysgol arbennig neu sy'n anabl i sicrhau'r dulliau 
mwyaf effeithiol o gyfathrebu â'r dysgwr hwnnw a phenderfynu ar lefel eu dealltwriaeth; 

• Bydd y rhaglenni Sefydlu a Thiwtorialau’n codi ymwybyddiaeth o faterion Amddiffyn 
Plant / Oedolion sy'n Agored i Niwed ac yn galluogi dysgu am gadw'n ddiogel a lle gellir 
dod o hyd i help. Mae gan Diwtoriaid Cwrs a Swyddogion Lles gyfrifoldeb ar y cyd i 
sicrhau bod dysgwyr yn ymwybodol o'u rolau mewn perthynas â materion Amddiffyn 
Plant ac Oedolion sy'n Agored i Niwed; 

• Gweithio gyda Gwasanaethau Plant ac Asiantaethau eraill y Cynghorau Sir priodol a 
chydymffurfio â'u gweithdrefnau; 

• Gweithredu trefniadau recriwtio, gwiriadau datgelu a gwahardd (DBS), rheoli a hyfforddi 
priodol i staff a gwirfoddolwyr i sicrhau mai lles y dysgwyr sydd o’r pwys mwyaf bob 
amser; 

• Sicrhau bod trefniadau DBS priodol yn cael eu cynnal ar gyfer teuluoedd lletya sy'n 
darparu ar gyfer dysgwyr o dan 18 oed 
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• Ceisio cyngor, adolygu, monitro a chyflwyno unrhyw newidiadau angenrheidiol i 
weithdrefnau lle bo'n briodol 

5. CAMAU I’W CYMRYD OS OES PROBLEM YN YMWNEUD AG AMDDIFFYN 
PLENTYN NEU OEDOLYN AGORED I NIWED   

Rhaid cymryd pob cwyn, honiad neu amheuaeth o ddifrif a dilyn y weithdrefn gywir. 
 
Os yw dysgwr yn cysylltu â chi ac yn datgelu manylion / honiadau o gam-drin neu 
esgeulustod, boed ar ran eu hunain neu ddysgwr arall, dylai staff: 
 

• Gwrando ar y dysgwr ond RHAID IDDYNT BEIDIO â gwneud unrhyw addewid i gynnal 
cyfrinachedd. Dylid esbonio y gallai fod angen trosglwyddo unrhyw bryderon i bobl eraill 
(gallai hyn gynnwys y ADD, aelodau dynodedig o staff, Gwasanaethau Cymdeithasol a'r 
Heddlu); 
 

• Dylid gofyn cyn lleied o gwestiynau ag sy’n angenrheidiol a dylid osgoi cwestiynau 
arweiniol. Gall defnyddio cwestiynau arweiniol atal unrhyw ymchwiliad dilynol a / neu 
achosion llys; 
 

• Pan fo dysgwr yn datgelu gwybodaeth dylai staff geisio, os yw’n bosibl, sicrhau caniatâd 
y dysgwr i gyfeirio'r achos at yr asiantaethau priodol; 
 

• Rhaid cadw cofnod ysgrifenedig o'r drafodaeth; 
 
Dylai'r cofnod ysgrifenedig gynnwys: 
 

- Dyddiad ac amser y datgeliad 
- Natur yr honiad a hanes yr honiad, gan gynnwys dyddiad(au) ac amser(oedd) 
- Eich enw ac enwau unrhyw rai eraill sy'n bresennol 
- Enw'r datgelydd ac, os yw'n wahanol, enw, cyfeiriad, rhif adnabod y Coleg a 
manylion ffôn y person yr honnir eu bod wedi cael eu cam-drin 
- Lleoliad y gamdriniaeth honedig 
- Disgrifiad o unrhyw anafiadau a welwyd 

 
• Yna dylai'r staff roi gwybod i’r ADD neu aelod o staff dynodedig a rhoi copi o'r cofnod 

ysgrifenedig iddynt; 
 

• Bydd yr ADD neu'r aelod o staff dynodedig yn ystyried yr achos. Os penderfynir cyfeirio’r 
achos i Wasanaethau Cymdeithasol a / neu'r Heddlu, bydd hyn yn cael ei wneud yn ddi-
oed; 
 

• Os bernir nad oes angen gweithredu pellach, bydd y rhesymau dros y penderfyniad hwn 
yn cael eu cofnodi'n ffurfiol; 
 

• Cyfrifoldeb yr ADD neu'r aelod o staff dynodedig yw sicrhau bod y dysgwr yn cael 
gwybodaeth briodol am yr opsiynau sydd ar gael iddynt neu fod yr asiantaethau cyfrifol 
yn cael eu hysbysu. Efallai y bydd angen talu sylw arbennig i anghenion unigol rhai 
pobl ifanc sydd ag anawsterau dysgu a / neu anableddau wrth ddelio â materion 
Amddiffyn Plant ac Oedolion sy'n Agored i Niwed; 
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• Rhaid rhoi gwybod i’r ADD neu aelod o staff dynodedig am unrhyw amheuon, honiadau 
neu ddigwyddiadau o gam-drin ar yr un diwrnod / noson y cânt eu datgelu. Rhaid iddynt 
anfon yr honiad ymlaen i'r ADD neu'r aelod o staff dynodedig yn ysgrifenedig ymhen 24 
awr; 
 

• Mae gan y dysgwr yr hawl i weld yr holl wybodaeth a gedwir amdanynt (er na fydd hyn yn 
berthnasol mewn rhai achosion troseddol). 
 

• Rhaid cadw copïau o adroddiadau, nodiadau ac unrhyw ddogfennau eraill yn ddiogel bob 
amser. 
 

• Dylid dwyn pob mater Diogelu at sylw'r Pennaeth bob pedair wythnos fel bod y Pennaeth 
yn ymwybodol o achosion parhaus ac yn cytuno â'r camau a gymerwyd.                 
 

6. CANLLAWIAU COLEG DIOGEL, STAFF DIOGEL  
 
Anogir staff i fabwysiadu agwedd ofalgar a chefnogol tuag at ddysgwyr. Mae’n rhaid i’r 
berthynas hon fod yn un broffesiynol a dylid cadw at ffiniau rhyngweithio staff/dysgwr bob 
amser.  
 
Ni ddylai staff ymddwyn yn amhriodol gyda dysgwyr e.e. ymddygiad sy’n camddefnyddio 
pŵer, swydd neu berthynas. Cynghorir staff i beidio ag ymwneud â chyfryngau 
cymdeithasol, gweithgareddau cymdeithasol neu weithgareddau eraill gyda dysgwyr. 
Atgoffir staff fod gweithgarwch rhywiol gyda dysgwr o dan 18 oed yn amhriodol a gallai 
arwain at gamau disgyblu.   
 
Os nad oes modd osgoi gwaith un-i-un rhwng staff a dysgwr dylai ddigwydd mewn man 
mor weladwy ag y bo modd.  
 
Os rhoddir addysg neu gyngor am faterion rhywiol i grwpiau o’r un rhyw, argymhellir yn glir 
y dylai tiwtor o’r un rhyw â’r grŵp roi’r addysg neu’r cyngor. Os yw myfyrwyr unigol yn gofyn 
am gyngor dylid eu cyfeirio at y Swyddog Lles Myfyrwyr a fydd yn gallu eu cyfeirio at yr 
asiantaeth briodol.  
 
Rhaid i bob aelod o staff sy'n gweithio gyda phobl ifanc gael eu gwirio gan y Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd (DBS) wrth iddynt gael eu recriwtio. 

 
7. GWASANAETHAU A GWEITHGAREDDAU YCHWANEGOL 

 
Pan fo gwasanaethau'n cael eu darparu'n uniongyrchol dan oruchwyliaeth y Coleg bydd 
Polisi Diogelu'r Coleg yn berthnasol. Pan ddarperir gweithgareddau a gwasanaethau ar 
wahân bydd y Coleg yn sicrhau bod gan y corff dan sylw bolisïau a gweithdrefnau diogelu 
ac amddiffyn plant priodol ar waith. 
 
Bydd contractwyr sy'n gweithio ar safle'r Coleg yn cydymffurfio â Pholisi Diogelu ac 
Amddiffyn Plant ac Oedolion sy'n Agored i Niwed. 
 
Bydd angen i staff sy'n dysgu oddi ar y safle dros ddarparwr arall (e.e. mewn ysgol) ddilyn 
gweithdrefnau Diogelu’r darparwr hwnnw. 
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8. HONIADAU YN ERBYN GWEITHIWR Y COLEG  

 
Mae gweithwyr yn cynnwys y rheini sy'n cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan y Coleg, 
gwirfoddolwyr sy'n gweithio i'r Coleg ac yn hunangyflogedig sy'n gweithio dan gontract i'r 
Coleg. Mae gweithwyr asiantaeth hefyd yn cael eu cynnwys gan y polisi hwn ond 
cyfrifoldeb yr asiantaeth yw gwiriadau DBS. 

 
Gall dysgwyr wneud honiadau ynglŷn â cham-drin gan staff y coleg. Bydd y rhain yn cael 
eu trin o ddifrif a bydd yr holl weithdrefnau fel y'u nodir yn y Polisi hwn yn cael eu dilyn. 

 
Pan fo honiad neu amheuaeth o gam-drin yn erbyn gweithiwr y Coleg, yna rhaid adrodd 
yn syth i'r ADD neu un o'r aelodau staff a enwebwyd cyn gynted â phosibl. Os yw un o'r 
aelodau staff a enwebir yn destun honiad, dylid rhoi gwybod i’r ADD. Os yw'r ADD neu'r 
Pennaeth yn destun honiad, dylid cyfeirio hyn ar unwaith i'r Llywodraethwr Dynodedig. 

 
Bydd y DSP yn gyfrifol am hysbysu'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol am unrhyw honiad cyn 
gynted ag y bydd yn hysbys iddynt. Bydd unrhyw weithwyr yn cael eu cefnogi bob amser 
trwy gydol y broses gan Adnoddau Dynol. 

 
Bydd y penderfyniad terfynol ynghylch a ddylid cyfeirio o dan y gweithdrefnau Amddiffyn 
Plant yn parhau i fod yn nwylo’r ADD. Gwneir pob penderfyniad arall trwy ymchwiliad gan 
yr Asiantaethau dan sylw. 

 
9. CYSYLLTIAD Â PHOLISÏAU ERAILL 

 
Dylid darllen y polisi hwn ar y cyd â’r polisi Chwythu’r Chwiban, y polisïau Ymddygiad a 
Disgyblu yn ymwneud â dysgwyr a staff a’r dogfennau Bwlio ac Aflonyddu.  
 
 

10. ADOLYGU A MONITRO’R POLISI 
 
Caiff y Polisi hwn ei adolygu bob dwy flynedd gan yr Is-Bennaeth. Adolygir monitro ei 
weithredu’n flynyddol gan yr Is-Bennaeth.   
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ATODIAD A 

Arweinydd Diogelu Dynodedig (ADD)  Manylion Cyswllt 
David Finch Is Bennaeth / PSG Ff: 01443 810137 

S: 07972299620 
E: jonathan.morgan@cymoedd.ac.uk 
 

     
Uwch Swyddog Diogelu Dynodedig   
David Brookes Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr Ff: 01443 663014 E: david.brookes@cymoedd.ac.uk  
    
Swyddogion Diogelu Dynodedig (SDD)   
    
Mark Thomas  Cyfarwyddwr Campws Aberdâr Ff: 01685 887517 

S: 07788101453 
E: mark.thomas@cymoedd.ac.uk  

Karen James Cyfarwyddwr Campws Nantgarw Ff: 01443 663034 
S: 07584130926 

E: karen.james@cymoedd.ac.uk  

Carolyn Donegan Cyfarwyddwr Campws Rhondda Ff: 01443 663250 
S: 07815315834 

E: carolyn.donegan@cymoedd.ac.uk  

Alison Roberts Cyfarwyddwr Campws Ystrad Mynach Ff: 01443 810086   
S: 07976241405 

E: alison.roberts@cymoedd.ac.uk  

Julie Rees Cyfarwyddwr AD Rhondda Ff: 01443 663201 E: julie.rees@cymoedd.ac.uk 
 

David Francis (Cymraeg 
yn unig) 

Cyfarwyddwr Cyllid Rhondda Ff: 01443 653633 E: david.francis@cymoedd.ac.uk 
 

     
Llywodraethwr Dynodedig   
Margaret Lippard   Ff: 01443 812117 E: mlippard@hotmail.co.uk  
     

  

mailto:jonathan.morgan@cymoedd.ac.uk
mailto:david.brookes@cymoedd.ac.uk
mailto:mark.thomas@cymoedd.ac.uk
mailto:karen.james@cymoedd.ac.uk
mailto:carolyn.donegan@cymoedd.ac.uk
mailto:alison.roberts@cymoedd.ac.uk
mailto:julie.rees@cymoedd.ac.uk
mailto:david.francis@cymoedd.ac.uk
mailto:mlippard@hotmail.co.uk
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 Manylion Cyswllt 
Uwch Dim Arwain   
Judith Evans Pennaeth Ff: 01443 663007 

S: 07787576594 
E: judith.evans@cymoedd.ac.uk  

Karen Phillips Dirprwy Bennaeth Ff: 01443 663002 
S: 07817560997 

E: karen.phillips@cymoedd.ac.uk  

Jonathan Morgan Pennaeth Cynorthwyol Ff: 01443 810137 
S: 07972299620 

E: jonathan.morgan@cymoedd.ac.uk  

Lesley Robins Pennaeth Cynorthwyol Ff: 01443 653065 
S: 07789371694 

E: lesley.robins@cymoedd.ac.uk  

Andy Johns Pennaeth Cynorthwyol Ff: 01443 663179 
S: 07786638696 

E: andy.johns@cymoedd.ac.uk  

Gavin Davies Pennaeth Cynorthwyol Ff: 01443 653667 
S: 07584 089458 

E: gavin.davies@cymoedd.ac.uk  

Matthew Tucker Pennaeth Cynorthwyol Ff: 01443 810084 
S: 07817739908 

E: matthew.tucker@cymoedd.ac.uk  

mailto:judith.evans@cymoedd.ac.uk
mailto:karen.phillips@cymoedd.ac.uk
mailto:jonathan.morgan@cymoedd.ac.uk
mailto:lesley.robins@cymoedd.ac.uk
mailto:andy.johns@cymoedd.ac.uk
mailto:gavin.davies@cymoedd.ac.uk
mailto:matthew.tucker@cymoedd.ac.uk
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Atodiad 1 

 
 

COLEG Y CYMOEDD 
PROTOCOL PREVENT  

 
Cyflwyniad  
 
Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi ‘Canllawiau Dyletswydd PREVENT: Canllawiau ar gyfer 
awdurdodau penodol yn Lloegr a Chymru ar ddyletswydd yn Neddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 
2015 i roi sylw dyledus i atal pobl rhag cael eu denu i derfysgaeth’. Mae'n rhaid i awdurdodau penodol, 
gan gynnwys Colegau Addysg Bellach, Prifysgolion, Ysgolion a Byrddau Iechyd gydymffurfio'n 
gyfreithiol. 
 
1. BETH YW PREVENT? 
 
1.1 Mae PREVENT yn un o bedwar elfen CONTEST, strategaeth gwrthderfysgaeth y llywodraeth. 

Llinynnau eraill CONTEST yw DIOGELU, PARATOI ac YMLID. Mae PREVENT yn anelu at 
atal pobl rhag dod yn derfysgwyr neu gefnogi terfysgaeth. Mae'r papur, 'Polisi Llywodraeth 
2010 i 2015: gwrthderfysgaeth', a gyhoeddwyd ar 7 Mai 2015, yn dweud: 

 
Y strategaeth PREVENT (2011): 

• yn ymateb i'r her ideolegol yr ydym yn ei wynebu o derfysgaeth ac agweddau ar 
eithafiaeth, a'r bygythiad a wynebwn gan y rhai sy'n hyrwyddo'r safbwyntiau hyn 

• yn darparu cymorth ymarferol i atal pobl rhag cael eu tynnu i derfysgaeth a sicrhau 
eu bod yn derbyn cyngor a chymorth priodol 

• yn gweithio gydag ystod eang o sectorau (gan gynnwys addysg, cyfiawnder 
troseddol, ffydd, elusennau, ar-lein ac iechyd) lle mae peryglon radicaleiddio y mae 
angen inni ddelio â nhw. 

 
Mae'r strategaeth yn cwmpasu pob math o derfysgaeth, gan gynnwys eithafiaeth y dde eithafol 
a rhai agweddau ar eithafiaeth anfwriadol. 
 
Yn aml, cyfeirir at hyn yn aml fel y tri I: Ideology (Eidioleg), Individuals (Unigolion), Institutions 
(Sefydliadau) 

 
2. BETH YW’R PERYGLON?  

 
2.1  Mae Canllawiau Dyletswydd y Swyddfa Gartref yn cyfeirio'n benodol at y risgiau canlynol. 

• gall rhai myfyrwyr gyrraedd y Coleg sydd eisoes wedi ymrwymo i derfysgaeth 
• gall rhai gael eu radicaleiddio yn y Coleg 
• gall myfyrwyr ddefnyddio'r Rhyngrwyd i gael gafael ar wybodaeth y gellir ei defnyddio ar 

gyfer gweithgarwch terfysgol 
• gall siaradwyr sy'n ymweld â digwyddiadau ar y campws annog safbwyntiau eithafol 

neu ysgogi trais. 
• gall myfyrwyr â safbwyntiau eithafol ddylanwadu ar eu cyd-fyfyrwyr trwy gyfrwng geiriau 

neu gyfryngau cymdeithasol. 
 

2.2  Hefyd, mae’r perygl y gellir creu awyrgylch o amheuaeth wrth weithredu'r rhaglen PREVENT a 
allai fod yn wrthgynhyrchiol. 
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2.3  Mae'r Canllawiau Dyletswydd yn cyfeirio at yr angen am bolisïau hyfforddiant staff, caplaniaeth 
a chymorth lles, TG, siaradwyr allanol a rhyddid i siarad priodol i wrthsefyll y risg y bydd 
myfyrwyr yn agored i radicaliaid. 

 
3. BETH YW RHWYMEDIGAETHAU’R COLEG? 

 
3.1  Mae'r Canllaw Dyletswydd PREVENT yn datgan: 

 
"Wrth gyflawni'r ddyletswydd yn adran 26 y Ddeddf, disgwyliwn i bob awdurdod penodedig 
gymryd rhan lawn mewn gwaith i atal pobl rhag cael eu tynnu i derfysgaeth." (Para 12) 
 
"Rhaid i bob awdurdod penodedig gydymffurfio â'r ddyletswydd hon a disgwylir iddynt gynnal 
cofnodion priodol i ddangos cydymffurfiaeth â'u cyfrifoldebau a darparu adroddiadau pan  
gofynnir amdanynt." (Para 23) 
 
Mae'r ddogfen Canllaw Dyletswydd PREVENT ar gyfer sefydliadau Addysg Bellach yng 
Nghymru a Lloegr (2015) yn cynnwys y datganiad: 
 
"Dylai pob sefydliad gynnal asesiad risg sy'n asesu ble a sut y gallai myfyrwyr neu staff fod 
mewn perygl o gael eu tynnu i derfysgaeth. Bydd y polisïau a'r gweithdrefnau hyn yn helpu 
sefydliad i fodloni ei hun a'r llywodraeth ei fod yn gallu adnabod a chefnogi'r unigolion hyn 
"(para 14) 
 
Mae hyn yn golygu bod cydymffurfiaeth Coleg y Cymoedd yn seiliedig ar asesiad risg penodol 
dros y sefydliad cyfan. 

 
4.  DATGANIAD O BOLISI 
 
4.1  Mae Coleg y Cymoedd yn sefydliad cynhwysol sy'n anelu at ddarparu amgylchedd lle mae 

unigolion yn cael eu galluogi i gyflawni eu potensial llawn ac i fynegi eu hunain gyda rhyddid o 
fewn y gyfraith. 

 
4.2  Mae'r Coleg yn gymuned amrywiol ac mae’n gwerthfawrogi'r cyfoeth y mae amrywiaeth a 

gwahaniaeth yn eu rhoi i fywyd academaidd y sefydliad a'n gallu i ymgysylltu'n fyd-eang. Mae 
amrywiaeth yn ychwanegu gwerth at brofiad y myfyriwr ac i'r Coleg. Yn ganolog i'r cysyniad 
hwn mae gallu ei holl aelodau i herio uniongrededd cyffredin gyda rhyddid, ymholi am 
sefyllfaoedd a safbwyntiau pobl eraill a chyflwyno syniadau radical a allai fod yn ddadleuol. 
Mae amgylchedd o drafoda yn agored yn hanfodol i ddatblygu meddyliau bywiog, ymholgar ac 
mae'r gallu i holi, dadlau a gwrando'n elfen ganolog yn addysg y Coleg. 

 
4.3  Ar yr un pryd, mae'r Coleg wedi ymrwymo i greu cyd-destun lle gall staff a myfyrwyr weithio ac 

astudio heb elyniaeth, ymddygiad tramgwyddus neu fygwth. Disgwylir i'r staff a'r myfyrwyr 
barchu hyn yn y modd a'r tôn y maent yn mynegi eu barn. Mae'r egwyddor hon yn ymestyn i 
ymddygiad ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol. 

 
4.4  Nid yw colegau yn bodoli mewn gwactod. Gall gwrthdaro ac anghydfodau ehangach, sy'n aml 

yn ymwneud ag ethnigrwydd neu ffydd grefyddol, gael eu mynegi ar y campws ymhlith 
cymuned y coleg weithiau. Yr her i golegau yw adnabod pryd mae ceisio rhyddid syniadau a 
mynegiant yn croesi’r trothwy ac yn troi’n niweidiol. 

 
4.5  Rhaid i staff wneud popeth y gallant i liniaru'r achwyniad cyn gynted ag y bo modd ac i osgoi 

cymryd unrhyw gamau neu wneud unrhyw ddatganiad a all waethygu cwyn. Dylid cyfeirio’n 
briodol ac yn gynnar drwy'r prosesau PREVENT. 

 



DOGFEN BOLISI COLEG Y CYMOEDD 
__________________________________________________ 

15 

4.6  Mae'r Coleg yn cydnabod bod gan bobl â safbwyntiau radical bethau i'w dweud. Yng nghyd-
destun cymuned y Coleg, mae'n bwysig y mynegir safbwyntiau o’r fath mewn modd sy'n egluro 
nad ydynt yn ffafrio nac yn cefnogi achosi niwed neu drais, nac yn hyrwyddo neu'n annog 
casineb. 

 
4.7 Mae Canllawiau Dyletswydd PREVENT yn faes cyfrifoldeb newydd sy'n datblygu y mae’r 

Llywodraeth wedi’i osod ar y Coleg. Bydd y Coleg yn cael ei arwain yn ei weithdrefnau 
cydymffurfio gan y llywodraeth, partneriaethau AB ehangach a chyrff statudol eraill. 

 
4.8  Mae egwyddorion cyfreithiol cyffredinol, ac mewn deddfwriaeth meysydd penodol, yn caniatáu  

cyfyngiad cymesur a rhesymol ar fynegiant er mwyn cynnal trefn a diogelwch y cyhoedd neu i 
rwystro torcyfraith. Er bod y Coleg yn cydnabod hawl staff a myfyrwyr i fynegi barn sy’n groes 
i'r farn gorfforaethol, nid yw'r hawl i ryddid mynegiant yn absoliwt. Yn achlysurol, bydd yn rhaid 
i'r Coleg bwyso a mesur y rhyddid i fynegi syniadau yn gyhoeddus a phryderon y Coleg ynglŷn 
â threfn a diogelwch y cyhoedd neu'r posibilrwydd o dorcyfraith. 

 
4.9  At hynny, mae gan y Coleg ddyletswydd o dan Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 i 

atal staff a myfyrwyr rhag cael eu tynnu i derfysgaeth a sicrhau eu bod yn cael cyngor a 
chymorth priodol. 

 
4.10  Mae'r Coleg yn cydnabod bod ganddo gyfrifoldeb cyfreithiol a moesol i weithredu'n rhagweithiol 

er mwyn lleihau'r posibilrwydd y bydd eithafiaeth neu anoddefgarwch niweidiol yn codi ar y 
campws gan sicrhau parhad rhyddid mynegiant ar yr un pryd. 
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5.  STRWYTHUR 
 
Mae’r diagram canlynol yn amlinelliad o’r strwythur ar gyfer gweithredu agenda cydymffurfio 
PREVENT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pennaeth ac UDA 

 
 

Grŵp Iechyd a 
Diogelwch y Coleg 

 

Arweinydd PREVENT 
(Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 

Dysgwyr) 

 
 

Is-Grŵp Diogelu ac 
Ymddygiad 

 
 

 

Partneriaethau Allanol 
1. Panel Sianel 

Cwm Taf  
2. Bwrdd 

CONTEST Cwm 
Taf  

3. Grŵp 
Strategaeth 
PREVENT  

4. Grŵp PREVENT 
De Cymru 
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6.  ROLAU A CHYFRIFOLDEBAU 
 
6.1  Bydd y swyddogion diogelu dynodedig yn: 

• cyfarwydd â Chod Ymarfer Rhyddid Mynegiant y Coleg, Protocol PREVENT a Pholisi 
• Siaradwyr Allanol y Coleg. 
• wedi’u hyfforddi mewn materion PREVENT a gweithdrefnau a phrotocolau PREVENT y 
• Coleg 
• ar gael i roi cyngor cychwynnol ac anffurfiol i staff 
• derbyn ymholiadau neu fynegiant o bryder gan staff a myfyrwyr 
• derbyn ceisiadau ar gyfer gwahodd siaradwyr allanol i ddigwyddiadau allgyrsiol yn eu 
• Campws, a rhoi caniatâd i geisiadau nad ydynt yn ddadleuol yn eu tyb nhw 
• cyfeirio unrhyw faterion sy'n peri pryder neu geisiadau am siaradwyr dadleuol 
• posibl i'r Arweinydd PREVENT (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr) fel y bo’n briodol 
• bod yn gyswllt rhwng y Campws a'r Arweinydd PREVENT (Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
• Dysgwyr) 
• cadw cofnod o unrhyw sgyrsiau, ceisiadau a chanlyniadau perthnasol. 

 
6.2  Bydd Arweinydd PREVENT y Coleg (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr) yn: 
 

• Yn fan cyswllt hygyrch i'r holl staff 
• bod ar gael i roi cyngor cychwynnol ac anffurfiol i staff 
• derbyn mynegiant o bryder gan Swyddogion Diogelu Dynodedig. Gellir datrys y rhain trwy 

sgwrs anffurfiol, ond os yw'n ymddangos bod mater gwirioneddol o bryder, bydd yr Arweinydd 
PREVENT yn casglu gwybodaeth er mwyn creu darlun mor llawn â phosibl o'r sefyllfa, 
ymgynghori â staff allweddol a phenderfynu pa gamau (os oes rhai) y dylid eu cymryd 

• derbyn unrhyw geisiadau am siaradwr allanol ymlaen y gellir eu hystyried yn ddadleuol 
• ymgynghori pan fo angen gyda'r Cydgysylltydd PREVENT Rhanbarthol a phobl eraill 
• ymgynghori â'r Pennaeth, fel ag y sy’n briodol 
• bod yn bwynt cyfeirio ar gyfer pob mater PREVENT yn fewnol ac yn allanol 
• cadw cofnod o unrhyw sgyrsiau, ceisiadau a chanlyniadau perthnasol. 

 
7. PROSES CYFEIRIO MEWNOL 
 
7.1  Gall unrhyw un sy'n amau bod myfyriwr neu aelod o staff yn cymryd rhan mewn eithafiaeth 

a/neu derfysgaeth dreisgar/di-drais gysylltu â swyddog diogelu dynodedig am sgwrs anffurfiol. 
Os bydd pryder yn parhau dylent gyfeirio'r mater yn ffurfiol at Arweinydd PREVENT y Coleg. 

7.2  Os cyfeirir pryder at Swyddog Diogelu Dynodedig, dilynir y broses ganlynol. 

• Bydd y Swyddog Diogelu Dynodedig yn cynnal asesiad risg byr ac efallai y bydd yn 
ymgynghori â chydweithwyr perthnasol yn gyfrinachol. 

• Os yw'r Swyddog Diogelu Dynodedig yn credu bod pryder wedi'i gadarnhau'n rhesymol, 
byddant yn cyfeirio'r mater at Arweinydd PREVENT y Coleg. Bydd y Swyddog Diogelu 
Dynodedig yn cadw cofnod o unrhyw bryderon a fynegir ac unrhyw gamau neu benderfyniad i 
beidio â gweithredu. 

• Gall Arweinydd PREVENT y Coleg ymgynghori ag uwch gydweithwyr er mwyn creu darlun clir 
a chyd-destun ar gyfer y pryder a bydd yn penderfynu a yw atgyfeiriad i'r Panel CHANNEL 
PREVENT yn briodol neu a oes angen cymryd camau cefnogol eraill.  
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8.  Y BROSES GYFEIRIO ALLANOL 
 
8.1  Os na ellir datrys problem yn foddhaol yn fewnol, bydd atgyfeiriad PREVENT yn cael ei wneud 

fel y cam cychwynnol i ganfod pa mor addas yw dechrau ar y  broses CHANNEL. 
 

I ddechrau, gwneir atgyfeiriad i’r Cydlynydd CHANNEL. Asesir yr atgyfeiriad hwn er mwyn 
pennu a yw’n addas ar gyfer y broses CHANNEL. 

 
Mae’r broses CHANNEL yn gweithredu ledled Cymru a Lloegr fel rhan allweddol o strategaeth 
PREVENT y Llywodraeth. Mae'n ymagwedd amlasiantaethol sy’n darparu cefnogaeth i 
unigolion sydd mewn perygl o gael eu tynnu i mewn i weithgarwch terfysgol. 

 
8.1.1  Yr Arweinydd PREVENT fydd yr unig bwynt cyfeirio ar gyfer y sefydliad. Yn eu habsenoldeb, 

bydd yr Is-Bennaeth (Gwasanaethau Dysgwyr a Chefnogaeth) yn awdurdodi dewis arall. 
 
8.1.2  Os nad yw’r mater yn peri perygl i unigolion neu grwpiau, bydd yr unigolyn sy'n cael ei gyfeirio 

yn cael gwybod am yr atgyfeiriad adeg ei drosglwyddo i'r broses CHANNEL. 
 
8.1.3  Bydd staff Gwasanaethau Dysgwyr yn cynnig cefnogaeth i'r unigolyn trwy'r broses gyfeirio a'r 

rhaglen CHANNEL ac yn cysylltu â gwasanaethau cymorth eraill i gydlynu rhwydwaith cefnogi 
cyfannol i'r myfyriwr. 

 
 
9.  YSTYRIED CYFEIRIO O DAN BOLISÏAU ERAILL Y COLEG 
 
9.1  Ar ôl ystyried yr holl ffeithiau, efallai y bydd yn briodol i fyfyriwr gael ei gyfeirio at brosesau eraill 

y Coleg, megis y broses Ymddygiad neu Ffitrwydd i Astudio. Yn yr achos hwn, bydd yr 
Arweinydd PREVENT yn cysylltu fel y bo'n briodol gyda'r staff perthnasol. 

 
9.2  Ar ôl ystyried yr holl ffeithiau, efallai y bydd yn briodol bod aelod staff yn cael ei gyfeirio at 

weithdrefnau disgyblu'r Coleg 
 
9.3  Mae gan y Coleg bolisi Chwythu'r Chwiban ar waith os teimlir nad yw staff yn defnyddio 

polisïau'r coleg yn gywir. 
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