
 

 

 

Datganiad ar Gaethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl 2021/22 
 
Cyflwyniad 
 
Caiff y datganiad hwn ei wneud yn unol ag adran 54 (1) Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 ac mae’n cyfrif fel 
datganiad y Coleg ar gaethwasiaeth a masnachu pobl ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31 
Gorffennaf 2022. 
 
Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd ac yn torri hawliau dynol sylfaenol. Mae’n dwyn sawl ffurf, fel 
caethwasiaeth, caethwasanaeth, llafur gorfodol a masnachu pobl, a'r hyn sy’n gyffredin rhwng pob un ohonynt 
yw bod unigolion yn cael eu hamddifadu o ryddid gan rywun arall er mwyn eu hecsbloetio er mantais bersonol 
neu fasnachol.  
 
Mae Coleg y Cymoedd yn ymrwymo i wella ei arferion i fynd i’r afael â chaethwasiaeth a masnachu pobl yn ei 
gadwyni cyflenwi neu mewn unrhyw ran o’i wasanaethau. 
 
Strwythur cyfundrefnol 
 
Mae Coleg y Cymoedd yn Goleg Addysg Bellach sydd â safleoedd ar draws Rhondda Cynon Taf a Chaerffili yn ne 
Cymru, ac mae’n cyflogi tuag 800 o aelodau staff, yn addysgu tua 14,000 o fyfyrwyr ac yn un o’r caffaelwyr 
mwyaf o ran gwasanaethau a gwaith yn yr ardal. 
 
Mae gan y coleg drosiant blynyddol o £58m, y mae tua £19m ohono’n cael ei wario ar nwyddau a gwasanaethau 
i gynorthwyo i redeg y coleg. Nid yw cyflenwyr y Coleg yn newid yn dymhorol, ac mae canran y cyflogeion sydd 
â chontractau dros dro / tymhorol mor isel â phosibl. 
 
Mae Deddf Hwyr-dalu Dyledion Masnachol (Llog) 1998, a ddaeth i rym ar 1 Tachwedd 1998, yn ei gwneud yn 
ofynnol i golegau, yn niffyg cytundeb sy’n dweud fel arall, wneud taliadau i gyflenwyr cyn pen 30 diwrnod o naill 
ai ddarparu nwyddau neu wasanaethau, neu’r dyddiad y derbyniwyd yr anfoneb. Y targed a bennir gan y 
Trysorlys i dalu cyflenwyr cyn pen 30 diwrnod yw 95 y cant. Yn ystod cyfnod cyfrifyddu 1 Awst 2021 hyd 31 
Gorffennaf 2022, talodd y coleg 95.7 y cant o’i anfonebau cyn pen 30 diwrnod. 
 
Polisïau 
 
Mae’r Coleg yn ymrwymo i gyflogi staff, ymgysylltu â’n dysgwyr a’u cefnogi, caffael nwyddau, gwasanaethau a 
gwaith ar gyfer ei ofynion, a chyflawni ei fusnes mewn unrhyw ffordd arall heb achosi niwed i bobl eraill. Mae’n 
ymrwymo’n llwyr i weithredu’n foesegol ac ag uniondeb wrth ymgymryd â’i holl fusnes ac yn ei holl 
berthnasoedd. Wrth wneud hynny, mae’r Coleg yn cefnogi ymagwedd Llywodraeth y DU i weithredu 
Egwyddorion Arweiniol y Cenedlaethau Unedig ar Fusnes a Hawliau Dynol. Byddwn yn ymdrechu’n rhesymol i 
sicrhau nad yw unrhyw weithwyr neu asiantau yn ein cadwyni cyflenwi’n destun unrhyw lafur 
gorfodol/rhwymedig na masnachu pobl, a’u bod yn cael eu talu’n unol â’r cyflog byw cenedlaethol. 
 
Mae gan bob aelod staff gyfrifoldeb personol dros atal caethwasiaeth a masnachu pobl yn llwyddiannus, a’r 
Uwch Dîm Arweinyddiaeth sy’n gyfrifol am gydymffurfiaeth gyffredinol. 
 
 



 

 

Fel rhan o’n hymrwymiad i fynd i’r afael â chaethwasiaeth fodern, mae gennym y polisïau a’r gweithdrefnau 
canlynol ar waith:  
 
• Polisi Gwrthlwgrwobryo; 
• Cynllun Gweithredol Caffael; 
• Polisi Cwynion; 
• Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth; 
• Diogelu – Polisi Amddiffyn Plant ac Oedolion Agored i Niwed; 
• Polisi Cynaliadwyedd; 
• Polisi Chwythu’r Chwiban; 
• Polisi Recriwtio a Dethol; 
• Cod Ymddygiad Staff. 
 
Diwydrwydd Dyladwy 
 
Mae gan y Coleg ymagwedd dim goddefgarwch yn gysylltiedig â chaethwasiaeth fodern a masnachu pobl, ac 
mae’n ymrwymo i weithio i fynd i’r afael â meysydd lle mae risg neu bryder uwch. 
 
Mae’r Coleg yn prynu llawer o’i nwyddau a gwasanaethau gan gonsortia prynu’r sector cyhoeddus. Y prif 
gonsortia y mae’r Coleg yn eu defnyddio yw: 
 
• Tîm Cyflenwi Masnachol Llywodraeth Cymru (WGCD) (y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol gynt); 
• Crescent Purchasing Consortium (CPC); 
• Gwasanaeth Masnachol y Goron (CCS). 

 
Mae’r consortia hyn wedi datblygu prosesau sy’n cael eu hadolygu a’u diweddaru’n rheolaidd i reoli risg y 
gadwyn gyflenwi yn ymwneud â chaethwasiaeth a masnachu pobl. Hefyd, mae’r consortia wedi cyhoeddi eu 
Datganiadau Caethwasiaeth a Masnachu Pobl eu hunain sy’n datgan sut maent yn bwriadu mynd i’r afael â’r 
materion hyn drwy’r prosesau caffael maent yn eu rheoli. 
 
Mae’r Coleg hefyd yn rhan o Ddadansoddiad Gwariant Strategol Llywodraeth Cymru (drwy Atamis), sy’n ein 
galluogi i fanteisio ar adroddiadau TISC, sy’n cadw cronfa ddata o gyflenwyr sydd â Datganiadau Caethwasiaeth 
Fodern a Masnachu Pobl cyfredol. 
 
Cyflogi staff yn uniongyrchol 
 

Mae’r Coleg yn lliniaru’r risg o ran caethwasiaeth fodern staff sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol drwy gadw’n 
llym at y polisi recriwtio a dethol cadarn a roddwyd ar waith gan yr Adran Adnoddau Dynol. Hefyd, mae gan y 
Coleg bolisi chwythu’r chwiban ar waith, y gall staff ei ddefnyddio i godi pryderon. 
 
Cyflogi staff drwy asiantaethau recriwtio a ffynonellau eraill 
 

Caiff staff dros dro ac aelodau staff eraill sy’n cael eu recriwtio’n anuniongyrchol gan y Coleg eu recriwtio drwy 
asiantaethau sefydledig ac achrededig yn unig, sy’n gallu rhoi sicrwydd eu bod yn cydymffurfio’n llawn â 
gofynion yr holl ddeddfwriaeth yn ymwneud â hawliau a lles eu hymgeiswyr a’u cyflogeion. 
 
Dysgwyr 
 

Er bod y risg y bydd dysgwyr yn profi caethwasiaeth fodern neu fasnachu pobl drwy gysylltiad uniongyrchol â’r 
Coleg yn isel dros ben, gwerthfawrogir, yn y cymunedau lle maent yn byw, y gallant gael eu caethiwo i 
fabwysiadu ffordd o fyw caethwas modern ar achlysuron prin. Er mwyn lliniaru’r amgylchiadau hyn, mae gan y 
Coleg Dîm Lles dynodedig sy’n gallu cynnig cymorth a chyngor ar eu lles, yn ogystal â’u cyfeirio at sefydliadau 
perthnasol, lle bo hynny’n briodol. 
 
 
 



 

 

Mae aelodau staff priodol yn cael hyfforddiant diogelu sy’n cynnwys materion yn ymwneud â chaethwasiaeth 
fodern. Mae’r Coleg hefyd yn dilyn yr argymhellion yng nghyhoeddiad Criminal Exploitation of children and 
vulnerable adults: County Lines guidance y Swyddfa Gartref. 
 
Meysydd risg posibl – Y gadwyn gyflenwi 
 

Nodwyd bod cadwyn gyflenwi’r Coleg yn faes risg posibl o ran achosion posibl o gaethwasiaeth fodern. Fel rhan 
o’n menter i nodi a lliniaru’r perygl y bydd caethwasiaeth fodern yn digwydd mewn unrhyw ran o’n 
gwasanaethau, byddwn yn mabwysiadu prosesau diwydrwydd dyladwy sy’n gymesur ag unrhyw faes risg a nodir 
(yn dibynnu ar ddifrifoldeb y risg a ffactorau perthnasol eraill). Er mwyn lliniaru hyn, cymerwyd y camau 
gweithredu canlynol: 
 
Mae swyddogaeth gaffael y Coleg yn cael ei chefnogi gan Strategaeth Gynaliadwyedd a Strategaeth Gaffael sydd 
wedi’u cyhoeddi a’u rhoi ar waith, y mae’r Coleg yn ymrwymo’n llwyr iddynt. Bydd y strategaethau hyn yn 
cynnwys camau sy’n ffurfio rhan o’r broses dethol cyflenwyr, a bydd yn arwain at sicrhau nad yw caethwasiaeth 
a masnachu pobl yn digwydd yn y gadwyn gyflenwi. 
 
Nodwyd bod gan y categorïau caffael canlynol risg uwch o ran canfod achosion o gaethwasiaeth fodern a 
masnachu pobl yn y gadwyn gyflenwi: 
 
• Offer a gwasanaethau TGCh; 
• Ystadau/Cyfleusterau Nwyddau a Gwasanaethau; 
• Adeiladu; 
• Arlwyo. 
 
Wrth gaffael nwyddau, gwaith a gwasanaethau yn y categorïau risg uwch mae’r Coleg yn sicrhau ei bod yn 
ofynnol i gyflenwyr brofi lefel uchel o gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol yn ystod y broses dendro a dethol, 
sy’n cynnwys gwirio a oes ganddynt Ddatganiad Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl sy’n cydymffurfio. Ar 
gyfer caffaeliadau gwerth uwch, dros Drothwyon Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 (PCR2015), ar hyn o 
bryd; 
 

 TAW yn gynwysedig Heb gynnwys TAW 
Nwyddau neu Wasanaethau £213,477 £177,898 
Gwaith £5,336,937 £4,447,448 

 
Mae'r prosesau tendro Agored (un cam) neu Gyfyngedig (dau gam) yn ei gwneud yn ofynnol i gyflenwyr sydd â 
throsiant o fwy na £36m y flwyddyn ddatgan eu bod yn gyflenwyr addas ac felly mae'n ofynnol iddynt 
gydymffurfio â'r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern. Mae hyn wedi'i gynnal yn awtomatig lle mae Fframwaith sy'n 
bodoli eisoes yn cael ei ddefnyddio. 
 
Hyfforddiant 
 
Er mwyn sicrhau lefel uchel o ddealltwriaeth o risgiau caethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn ein cadwyni 
cyflenwi a’n sefydliad, rydym yn bwriadu codi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern ac achosion o gam-drin 
hawliau dynol ymhlith ein staff a chyflwyno hyfforddiant priodol. 
 
Camau pellach 
 
Mae’r Coleg yn ymrwymo i ddeall ei gadwyni cyflenwi’n well a gweithio tuag at fwy o dryloywder a chyfrifoldeb 
tuag at y bobl sy’n gweithio ynddynt. 
 
Bydd y Coleg yn nodi, ar y cyd â chymorth gan sefydliadau arbenigol allanol eraill, y cadwyni cyflenwi hynny 
sy’n cynrychioli risg ganolig i uchel o gaethwasiaeth sifil, masnachu pobl, llafur gorfodol a rhwymedig ac 
achosion o dorri hawliau llafur. Bydd y Coleg yn monitro’n agosach y meysydd hynny o’r gadwyn gyflenwi y 
nodwyd bod ganddynt risg uwch. 



 

 

Yn ystod 2020/21 estynnodd y coleg y contract arlwyo presennol, rhoddwyd yr estyniad ar waith i gynnwys y 
coleg yn ystod COVID19 a’r cyfyngiadau cysylltiedig. Cafodd y contract gwreiddiol ei gaffael drwy’r fframwaith 
CPC ac mae’r estyniad yn gweithredu o dan yr un telerau ac amodau â’r contract gwreiddiol. Mae gan y CPC 
gymalau Caethwasiaeth Fodern yn ei Fframweithiau i gontractwyr eu datgan a chydymffurfio â nhw, sy'n cael 
eu hadolygu a'u datblygu'n rheolaidd gan y CPC. Yn ogystal, prynwyd offer TG amrywiol trwy fframweithiau 
yn ystod y flwyddyn. 

 
Yn ystod y flwyddyn, gwiriodd y Coleg y 10 y cant uchaf o’i gyflenwyr (yn ôl gwariant) mewn categorïau â risg 
uchel i gadarnhau eu bod wedi cyhoeddi datganiad caethwasiaeth fodern ar eu gwefan, os oedd angen (h.y. 
os oedd eu trosiant yn fwy na £36m y flwyddyn). Bydd y broses hon yn parhau yn ystod y flwyddyn ariannol 
nesaf. 

 
Bydd y Coleg yn ceisio codi ymwybyddiaeth o ystyriaethau caethwasiaeth fodern a masnachu pobl mewn 
categorïau caffael penodol. Yna, bydd yr ystyriaethau hyn yn ffurfio rhan o’r broses dethol cyflenwyr ar gyfer 
nwyddau, gwaith a gwasanaethau yn y categorïau hyn. 
 
Yn ystod 2021/22, defnyddiodd y Coleg wasanaethau Tenet Education Services Ltd, sef cwmni caffael sy’n 
arbenigo mewn cynnig gwasanaethau ymgynghori caffael i’r sector addysg, i adolygu gwariant a chwblhau 
detholiad o dendrau ar ran y Coleg. Cyn dyfarnu unrhyw dendr, caiff y cyflenwr dewisol ei holi am ei 
gydymffurfiaeth â’r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern, a’r polisïau a’r gweithdrefnau sydd ganddo ar waith i fynd 
i’r afael â’r arfer hwn. Os nad yw’r cyflenwr yn cydymffurfio â’r ddeddf, bydd Tenet yn cydweithio ag ef i sicrhau 
ei fod yn cydymffurfio cyn dyfarnu’r contract neu’r tendr. 
 
Gofynnir i gyflenwyr y nodir eu bod yn y meysydd â risg uwch ymrwymo i God Sylfaenol y Fenter Masnachu 
Moesegol (ETI) a bydd y Coleg yn gweithio i ddarbwyllo pob cyflenwr yn y categorïau hyn i gefnogi’r mentrau 
hyn. Mae Cod Sylfaenol ETI wedi’i seilio ar gonfensiynau’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) ac mae’n god 
ymarfer llafur a gydnabyddir yn rhyngwladol sy’n mynnu cydymffurfiaeth â’r canlynol: 
 
• Bod cyflogaeth yn cael ei dewis yn wirfoddol; 
• Bod rhyddid i ymgysylltu a’r hawl i gydfargeinio yn cael eu parchu; 
• Bod amodau gwaith yn ddiogel ac yn hylan; 
• Na fydd llafur plant yn cael ei ddefnyddio; 
• Y caiff cyflog byw ei dalu; 
• Nad yw oriau gwaith yn ormodol; 
• Nad oes unrhyw wahaniaethu’n cael ei arfer; 
• Caiff cyflogaeth reolaidd ei darparu; ac 
• Nid oes unrhyw driniaeth lem neu greulon yn cael ei chaniatáu. 
 
Adolygu 
 
Ni chafwyd unrhyw adroddiadau gan gyflogeion, y cyhoedd nac asiantaethau gorfodi’r gyfraith i ddangos bod 
arferion caethwasiaeth fodern wedi’u nodi yn ein busnes na’n cadwyn gyflenwi. 
 
Cymeradwyaeth 
 
Cymeradwywyd a chyhoeddwyd y Datganiad hwn gan Fwrdd Corfforaeth y Coleg a chaiff ei adolygu’n flynyddol 
a’i ddiweddaru’n unol â hynny. 
 
Bydd y datganiad hwn ar gael i’r holl aelodau staff, rhanddeiliaid a’r cyhoedd drwy ei gyhoeddi ar wefan y Coleg.  
 
 
 
 
 

http://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/resources/ETI%20Base%20Code%2C%20English.pdf
http://www.ethicaltrade.org/
http://www.ethicaltrade.org/


 

 

Cymeradwywyd y datganiad hwn gan Fwrdd y Gorfforaeth ar 19 Rhagfyr 2022. 
 
Llofnod:        Llofnod:  

      
 
J Morgan       P Smart 
Pennaeth       Cadeirydd y Llywodraethwyr 
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