
ATODIAD 2 – Prifysgol Bangor – Polisi Urddas mewn Gwaith ac wrth Astudio  

Beth os ydych yn teimlo bod aflonyddu, bwlio, erledigaeth neu wahaniaethu yn 

digwydd yn eich erbyn?  

Os ydych yn aelod staff, ymwelydd, contractwr, is-gontractwr neu ddarparwr gwasanaeth ac 

yn credu eich bod yn dioddef bwlio, aflonyddu, erlid neu wahaniaethu, mae nifer o 

ddewisiadau yn agored ichi. 

Os ydych yn fyfyriwr ac yn credu bod aflonyddu wedi digwydd yn eich erbyn, dylech gyfeirio 

at y Polisi ar Beidio â Dioddef Aflonyddwch i Fyfyrwyr er mwyn sicrhau y cefnogir eich lles 

a’ch diogelwch.  Mae hwn i’w weld trwy Gwasanaethau Myfyrwyr. 

 

Pa gamau y gellwch chi eu cymryd? 

Yn aml, ceir y canlyniadau gorau pan gaiff mater sylw yn gyflym ac mewn modd cyfeillgar.   

 

1 Yn ôl yr amgylchiadau, gallech drafod y materion â goruchwyliwr neu reolwr 

atebol, cydweithiwr, aelod o staff Adnoddau Dynol, cynrychiolydd Undeb Llafur 

neu Ymgynghorydd Urddas.    

2 Os gellwch wneud rhywbeth, gallech fynd at y sawl sy’n ymddwyn yn amhriodol a 

dweud wrtho/ wrthi fod ei (h)ymddygiad yn peri tramgwydd, a gofyn iddo/iddi roi’r 

gorau iddi. 

3 Os yw’n anodd mynd at yr unigolyn yn uniongyrchol, efallai y byddech yn teimlo’n 

hapusach yn ysgrifennu ato/ ati, gan sôn am yr ymddygiad tramgwyddus a gofyn 

iddo/ iddi roi’r gorau iddi. 

4 Dylai unrhyw gysylltiad fod yn agored ac yn gwrtais, gyda golwg ar geisio cyd-

ddealltwriaeth mewn ymgais i ddatrys y sefyllfa. 

5 Gwnewch nodyn o’r camau yr ydych wedi penderfynu eu cymryd. 

6 Efallai mai cyflafareddu fyddai’r ffordd orau ymlaen. Mae cyflafareddwr yn berson 

annibynnol sydd wedi’i hyfforddi i hwyluso’r broses o ddatrys problemau; fodd 

bynnag, dylai’r ddau barti gefnogi’r dull hwn o weithredu. 

7 Os pery’r broblem heb ei datrys, os na chaiff ei datrys mewn modd digonol, neu 

os bydd yr ymddygiad amhriodol yn parhau, efallai y bydd angen mynd â chŵyn 

ffurfiol at uwch swyddog. 

 

Beth y mae Ymgynghorwyr Urddas yn ei wneud? 

Oherwydd nodweddion neilltuol bwlio ac aflonyddu, gall fod o gymorth i unigolion sy’n teimlo 

eu bod wedi dioddef bwlio neu aflonyddu siarad â rhywun sy’n gyfarwydd â materion yn 

ymwneud â bwlio ac aflonyddu ac sydd hefyd yn deall y cefndir i bolisi’r Brifysgol. 

Mae’r Brifysgol wedi penodi a hyfforddi Ymgynghorwyr Urddas sydd wedi eu trwytho yn y 

Polisi Urddas yn y Gwaith ac wrth Astudio. Maent ar gael i staff gysylltu’n annibynnol â hwy 

er mwyn trafod eu sefyllfa â’r Ymgynghorydd a cheisio cefnogaeth wrth ddod i benderfyniad 

ynglŷn â’r dull mwyaf addas o fynd i’r afael â’r broblem. Gallant gynnig cefnogaeth a 

chymorth i unigolion yn ystod cyfnod a allai fod yn un anodd iawn.  

Gellir hefyd ofyn i Ymgynghorwyr Urddas roi cefnogaeth i rywun a gyhuddir o fwlio neu 

aflonyddu. Ni all yr un Ymgynghorydd roi cyngor i’r un a gyhuddir ac i’r un sy’n cyhuddo. 

Weithiau, efallai y bydd dau barti yn cyhuddo ei gilydd, a than amgylchiadau o’r fath, bydd 

Ymgynghorwyr Urddas gwahanol yn gweithio gyda’r naill barti ’r llall. 

Swyddogaeth yr Ymgynghorydd Urddas yw rhoi’r wybodaeth angenrheidiol er mwyn i 

unigolyn allu penderfynu ar eu cam nesaf, yn hytrach na gwneud y penderfyniad drostynt.  



Bydd unrhyw drafodaeth â’r Ymgynghorydd Urddas yn gyfrinachol, hynny yw ni fydd yr 

Ymgynghorydd Urddas yn trafod y mater â neb.  Fodd bynnag, efallai caiff y mater ei ddwyn 

i sylw unigolyn cyfrifol yn y Brifysgol os yw’n achos o bryder difrifol i’r Brifysgol neu os oes 

bygythiad i ddiogelwch personol.  Ni chaiff y mater ei drafod â neb heb rhoi gwybod yn gyntaf 

i’r unigolyn sydd wedi cwyno.  

 

Sut rydych yn cyrchu cyflafareddu? 

Os bydd y ddwy ochr yn cytuno, mae’n well cael cyflafareddu’n gynnar, a chyn gwneud cwyn 

ffurfiol. Fodd bynnag, gall fod yn rhan o ddatrysiad ar ôl i gŵyn ffurfiol gael ei gwneud. Mae 

gwybodaeth am y gwasanaeth ar gael trwy’r Ymgynghorydd Urddas neu ar wefan Adnoddau 

Dynol ar: 

 

http://www.bangor.ac.uk/humanresources/policies/policies.php.cy 
 

Caiff achosion eu cyfeirio at gyflafareddu os yw pawb sydd ynghlwm â’r anghydfod yn cytuno 

i gymryd rhan mewn cyflafareddu, ac os oes posibilrwydd i gyflafareddu helpu.  

 

Sut rydw i’n gwneud cwyn? 

Os na nad ydych wedi gallu datrys y broblem, cewch gyflwyno cwyn yn ysgrifenedig i’r Uwch 

Swyddog priodol. Y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol dros staff fydd hwnnw/ honno, sydd â’r 

cyfrifoldeb dros adolygu’r achos a chadarnhau’r ffordd briodol ymlaen yn unol â’r drefn 

ffurfiol berthnasol.  Dylech gyflwyno unrhyw gŵynion ffurfiol mewn ysgrifen, gan nodi ar ba 

sail y mae’r bwlio, yr aflonyddu neu unrhyw ymddygiad amhriodol honedig arall wedi 

digwydd. 

Bernir bod y drefn ffurfiol yn rhan o’r drefn gwyno berthnasol ar gyfer Staff (trefn gwyno ar 

gyfer staff Academaidd ac Academaidd-gysylltiedig neu’r drefn gwyno ar gyfer Staff Cefnogi, 

pa un bynnag sy’n berthnasol), neu’r Trefnau Cwyno Cyffredinol.  

Mewn amgylchiadau eithriadol, gellir rhoi’r drefn ffurfiol ar waith heb i’r cwynwr wedi gwneud 

cwyn ysgrifenedig a heb ganiatâd y sawl cwynwr.  Mae hyn yn berthnasol mewn achosion 

lle ystyrir bod perygl posibl i iechyd, diogelwch neu les staff neu fyfyrwyr eraill, neu os oes 

rhywun wedi torri un o bolisïau’r Brifysgol neu wedi torri’r gyfraith, a lle byddai canlyniadau 

difrifol ar y Brifysgol a’i staff/ myfyrwyr pe na roddid y drefn ar waith. 

 

Gwrth-gŵynion  

Weithiau, bydd atebydd yn gwneud gwrth-gŵyn yn erbyn y sawl sy’n cwyno.  Os felly, 

argymhellir bod yr un panel yn ystyried unrhyw wrth-gŵynion ac ymchwilio iddynt.  Dylid 

cyflwyno gwrth-gŵynion i’r cwynwr er mwyn rhoi cyfle iddo/ iddi ymateb a chael cyfle i 

ymateb i’r honiadau a wnaed yn ei (h)erbyn. 


