
 

                                                  

 

 

Polisi Urddas yn y Gwaith ac wrth Astudio 

 

Adolygwyd 

 

Dyddiad Pwrpas Cyhoeddi/Disgrifiad o’r Newid Dyddiad 

1. Rhagfyr 2008 Adolygiad    

2 Rhagfyr 2013 Adolygiad   
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Swyddog 
Cydraddoldeb 
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Amrywiaeth 

Chwefror 2014 

Swyddog 
Cydraddoldeb 

Cyfarwyddwr AD Grŵp Tasg Adnoddau Dynol Mehefin 2014 

 

 



Pwrpas y Polisi 
 

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i greu amgylchedd lle caiff pawb ei drin gydag urddas 
a pharch, a'u diogelu rhag aflonyddu, bwlio, erledigaeth a gwahaniaethu yn y gwaith 
ac wrth astudio. Dylai pob aelod o’r Brifysgol allu gweithio ac astudio mewn 
amgylchedd sy’n annog cytgord.   
 

Diben y polisi yw nodi ymrwymiad y Brifysgol i feithrin a hybu amgylchedd gwaith a 
dysgu lle mae’n hysbys bod aflonyddu, bwlio, erledigaeth a gwahaniaethu yn 
annerbyniol.   Ymdrinnir â chwynion yn briodol, teg ac amserol.    
 

Mae dogfennau ategol yn rhoi cyfarwyddyd ynghylch beth yw ymddygiad amhriodol, 
sut i ddelio ag ymddygiad amhriodol a dulliau gweithredu eraill sy'n gysylltiedig â'r 
Polisi hwn.  
 

 

Sgôp  
 

Tra bo ymrwymiad y Brifysgol i greu amgylchedd gwaith cytûn yn berthnasol i bob 
aelod o'i chymuned, mae sgôp y Polisi hwn a'r atodiadau ategol yn berthnasol i holl 
staff, ymwelwyr, contractwyr, is-gontractwyr, darparwyr gwasanaeth ac unrhyw 
unigolyn arall sy’n gysylltiedig â'r Brifysgol.  
 

Dylid ymdrin â phryderon myfyrwyr drwy'r 'Polisi i Fyfyrwyr ar Oddef Dim Aflonyddu' 
a dulliau gweithredu cysylltiedig. Gellir cael y rhain drwy'r Gwasanaethau Myfyrwyr 
a'r Gofrestrfa Academaidd.   
 

 

Cyfrifoldeb 

 

1. Mae’r Brifysgol yn disgwyl i bob aelod o’i chymuned ymddwyn mewn modd 
sy’n cyd-fynd â’r polisi hwn, a bod yn gyfrifol am eu hymddygiad eu hunain 
ac am ganlyniadau eu hymddygiad.  

 

2. Yn fframwaith gwneud penderfyniadau a dulliau adrodd y Brifysgol, y Grŵp 
Tasg Adnoddau Dynol fydd â'r prif gyfrifoldeb cyffredinol am y Polisi Urddas 
yn y Gwaith ac wrth Astudio (mewn ymgynghoriad â grwpiau tasg priodol 
eraill). Y grŵp hwn hefyd fydd yn gyfrifol am oruchwylio’r polisi’n gyffredinol.  
Mae’r grŵp tasg yn adrodd i Bwyllgor Gweithredu’r Brifysgol. 

 

3. Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol fydd yr uwch swyddog â’r cyfrifoldeb o 
sicrhau y caiff y polisi ei weithredu’n effeithiol.    Gall ddirprwyo'r dyletswyddau 
cysylltiedig i aelodau addas eraill o'r staff, ac yn arbennig i’r swyddog 
cyfleoedd cyfartal yn yr Adran AD. 

4. Deoniaid Colegau, Penaethiaid Ysgol, Adrannau Gwasanaeth Canolog ac 
unedau sefydliadol eraill fydd yn gyfrifol am sicrhau y caiff y polisi ei 
weithredu o ddydd i ddydd yn eu meysydd cyfrifoldeb hwy. 

 



Egwyddorion Craidd    
 

1. Mae'r Brifysgol yn cydnabod ei chyfrifoldebau cyfreithiol yn ymwneud ag 
aflonyddu, bwlio, gwahaniaethu ac erledigaeth.  
 

2. Bydd y Brifysgol yn cymryd pob honiad o aflonyddu, bwlio, erledigaeth a 
gwahaniaethu o ddifrif ac yn ymchwilio i’r honiadau yn ddiduedd ac yn 
ddiymdroi.   
 

3. Ni fydd y Brifysgol yn goddef unrhyw fath o aflonyddu, bwlio, erledigaeth neu 
wahaniaethu.  Bydd honiadau o ddigwyddiadau o'r fath yn cael eu hystyried 
yn faterion eithriadol ddifrifol.   Gweithredir yn unol â’r drefn ddisgyblu briodol 
ar gyfer staff a myfyrwyr a gall fod yn sail i achos disgyblu, a all gynnwys 
diswyddo.   

 

4. Mae’r Brifysgol wedi ymroi i ddiogelu ei staff rhag erledigaeth neu ddial os 
ydynt, yn hollol ddidwyll, wedi codi mater a allai arwain at gwyn swyddogol 
yn ymwneud ag aflonyddu, bwlio neu wahaniaethu.  

5. Mae’r Brifysgol yn cydnabod fod ganddi ddyletswydd i ddiogelu ei staff a’i 
myfyrwyr rhag cwynion gwamal neu faleisus ac, o ganlyniad, gellir cymryd 
camau disgyblu addas os profir bod cwyn wedi ei gwneud ar sail sy’n fwriadol 
wamal neu faleisus. 

6. Bydd y Brifysgol yn gwneud staff yn ymwybodol o'r polisi hwn a’r gofynion 
sy'n gysylltiedig ag ef o ran parchu ac ystyried pobl eraill.  Mae hyn yn 
cynnwys codi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r ffaith y gallai ymddygiad annerbyniol 
sy'n ymwneud ag aflonyddu a gwahaniaethu fod yn anghyfreithlon.  

7. Bydd y Brifysgol yn rhoi gwybod i staff ynglŷn â’r cyngor sydd ar gael i 
unigolion a’r dogfennau sy’n cefnogi’r Polisi Urddas yn y Gwaith ac wrth 
Astudio. 

 

8. Bydd y Brifysgol yn darparu hyfforddiant, datblygiad a chefnogaeth i staff er 
mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau'n ymwneud â'r Polisi 
hwn.  

 

Dogfennau Ategol 
 

Atodiad 1 Beth ellir ei ystyried yn aflonyddu, bwlio, erledigaeth a 
gwahaniaethu?  

 

Atodiad 2 Beth ddylwn i ei wneud os wyf yn teimlo bod aflonyddu, bwlio, 
erledigaeth neu wahaniaethu yn digwydd yn fy erbyn?  

 

    Atodiad 3 Diagram i ddangos y cysylltiadau rhwng y Polisi a dulliau 
gweithredu  
 



Deddfwriaeth Berthnasol 
 

Yr isod, er na ddylid ei hystyried yn rhestr lawn a therfynol:  
1. Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) Rheoliadau 

2011 (SI 2011/1064)  
2. Deddf Gwarchod rhag Aflonyddu 1997 

3. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974  
4. Deddf Gwarchod Data 1998 

 

Polisïau a Dulliau Gweithredu Cysylltiedig yn y Brifysgol   
 

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

Y Drefn Gwyno a’r Drefn Ddisgyblu - Staff Cefnogi:  
       http://www.bangor.ac.uk/humanresources/policies/discipline.php.cy 

 
Y Drefn Gwyno a'r Drefn Ddisgyblu - Staff Academaidd, Rheoli a 
Phroffesiynol: 

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

 
Polisi Cydraddoldeb Strategol:  

        http://www.bangor.ac.uk/hr/equalitydiversity/policy_intro.php.cy 

 
Trefniadau Cwyno Staff a Chyffredinol:  

      http://www.bangor.ac.uk/policies/CofrestrC.php 
 

 

 


