
 

 
 

 

 

SUT I GODI PRYDER AM GAMARFER  

(CHWYTHU’R CHWIBAN) 

 

 

 

 
Os hoffech gael yr wybodaeth hon mewn print bras, ar dâp sain neu 

mewn fformat arall: 
Ffoniwch Swyddfa’r Clerc ar 01792 284222 neu 

e-bostiwch: sharon.barron@coleggwyrabertawe.ac.uk  
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Beth yw’r Polisi a’r Weithdrefn Chwythu’r Chwiban?  
 

Mae’r weithdrefn hon yn rhoi modd i staff Coleg Gŵyr Abertawe a gweithwyr 
contract asiantaethau godi unrhyw bryderon sydd ganddynt am gamarfer mewn 

cysylltiad â’r Coleg.  
 
Mae’n cynnig dull cyflym a chyfrinachol ar gyfer datgelu gwybodaeth sy’n 

gysylltiedig â chamarfer o’r fath i aseswyr diduedd heb unrhyw ofn dial neu 
erledigaeth.  

 
Fodd bynnag, nid yw’r Polisi a’r Weithdrefn Chwythu’r Chwiban yn ddull i 
weithwyr godi pryderon am eu sefyllfa bersonol.  

 
Mae gan y Coleg Weithdrefn Gwyno i ddelio â materion o’r fath a gallwch ei 

chyrchu ar Fewnrwyd y Staff (gweler yr adran “Polisïau a Gweithdrefnau”).  
Cyn datgelu, efallai y byddwch am geisio cymorth gan y ffynonellau canlynol:  
Rhaglen Cymorth i Weithwyr (EAP)  

Siarad â’ch Undeb  

Tîm Adnoddau Dynol y Coleg  

www.pcaw.co.uk 

 
 

Beth dylech ei wneud os ydych yn dymuno datgelu camarfer?  
 
Os oes gennych sail i gredu bod camarfer wedi digwydd, neu’n debygol o 

ddigwydd, dylech ddatgelu hyn i un o’r Aseswyr Dynodedig presennol:  
 

Mrs Chantal Patel  
Dr Peter Padley  

Mr Gary Williams  
 
I ddatgelu camarfer (diffiniad isod), ffoniwch:  

 
Swyddfa’r Clerc ar 01792 284222  

 
Anfonwch e-bost at y Clerc:  
 

sharon.barron@coleggwyrabertawe.ac.uk  
 

Neu ysgrifennwch i’r cyfeiriad canlynol:  
 
Preifat a Chyfrinachol: I’r Derbynnydd yn Unig (PID)  

Clerc y Gorfforaeth  
Coleg Gŵyr Abertawe  

Heol Tycoch  
Abertawe SA2 9EB  
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Enghreifftiau o gamarfer a gwmpesir gan y weithdrefn hon:  
 

Dyma rai enghreifftiau o’r materion a ystyrir yn gamarfer sy’n gysylltiedig â’r 
weithdrefn hon:  

 
Twyll ac afreoleidd-dra ariannol neu academaidd;  

llygredigaeth, llwgrwobrwyo neu flacmel;  

troseddau;  

methiant i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol;  

camweinyddiad cyfiawnder;  

peryglu iechyd neu ddiogelwch unrhyw unigolyn;  

peryglu’r amgylchedd;  

defnydd amhriodol o awdurdod;  

camweinyddu ariannol difrifol oherwydd ymddygiad amhriodol bwriadol;  

ymddygiad anfoesegol;  

celu gwybodaeth yn fwriadol sy’n tueddu i ddangos tystiolaeth o unrhyw un 
o’r uchod.  

 
 

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni:  
 
Ni fydd Coleg Gŵyr Abertawe (a bydd yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau na 

fydd ei weithwyr) yn peri niwed i’r Datgelydd, gan gynnwys bwlio neu aflonyddu 
gan weithiwr arall ar sail datgeliad y Datgelydd o wybodaeth o dan y weithdrefn 

hon.  
 

Ni fydd unrhyw gamau disgyblu yn cael eu cymryd yn erbyn Datgelydd ar sail 
datgeliad a wnaed gan y Datgelydd yn unol â’r weithdrefn hon, oni bai y sefydlir 
bod y datgeliad yn faleisus neu flinderus. Fodd bynnag, os yw gweithiwr wedi 

camddefnyddio’r polisi hwn i wneud honiadau ffug neu faleisus, bydd hyn yn cael 
ei drin fel trosedd disgyblu difrifol o dan Weithdrefnau Disgyblu’r Coleg. Mae 

honiad maleisus yn bryder sy’n cael ei ysgogi gan, neu’n deillio o, awydd i achosi 
niwed neu boen i rywun arall.  

 



Y Weithdrefn:  
 

1. Pan fo’n bosibl, dylech ddatgelu gwybodaeth am gamarfer yn ysgrifenedig 
ond, os nad yw hynny’n ymarferol, gallwch ddatgelu gwybodaeth ar lafar.  

 
2. Ar ôl cael yr wybodaeth, bydd y Swyddog Dynodedig yn cynnig cyfweld â chi, 
yn gyfrinachol, fel rheol o fewn 10 diwrnod gwaith. Efallai y byddwch am gael 

cynrychiolydd o’r undeb llafur lleol neu gydweithiwr gyda chi yn y cyfweliad.  
 

3. Cyn gynted ag sy’n bosibl ar ôl y cyfweliad (fel rheol o fewn 10 diwrnod 
gwaith), bydd yr Aseswr Dynodedig yn argymell pa gamau pellach y dylid eu 
cymryd. Gallai’r rhain gynnwys un neu ragor o’r canlynol:  

 
 ymchwiliad mewnol gan yr Aseswr Dynodedig mewn ymgynghoriad â’r 

cyrff mewnol/allanol priodol;  
 

 adrodd y mater i’r AdAS, Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru 

neu awdurdod cyhoeddus priodol arall;  
 

 adrodd y mater i’r heddlu;  
 

 delio â’r mater o dan weithdrefnau cwyno neu ddisgyblu’r Coleg (gwneir 
hyn ar y cyd â’r Tîm Adnoddau Dynol).  

 
Cewch wybod am ganlyniad unrhyw ymchwiliad cyn belled ag sy’n bosibl, yn 
amodol ar hawliau unrhyw drydydd partïon, a byddwn yn eich hysbysu o’r 

camau a gymerwyd mewn ymateb i’r pryderon a godwyd.  
 

Camarfer yn ymwneud â Chlerc y Gorfforaeth neu’r Pennaeth:  
 
Os yw’r honiad o gamarfer yn ymwneud â Chlerc y Gorfforaeth, dylai’r 

achwynydd gysylltu â Chadeirydd y Gorfforaeth yn gyntaf cyn cysylltu â 
chyfreithwyr y Coleg, sef Morgan Cole, Llys Tawe, Heol y Brenin, Abertawe, SA1 

8PG.  
 
Bydd argymhellion hefyd yn cael eu cyfeirio at Gadeirydd neu Is-gadeirydd 

Bwrdd y Gorfforaeth os honnir bod y Pennaeth yn ymwneud â chamarfer 
honedig neu fod sail resymol dros beidio â chyfeirio’r mater at y Pennaeth.  

 



Os ydych yn anfodlon â’r ffordd y deliwyd â’ch datgeliad:  
 

Os nad yw’r Datgelydd yn fodlon, gall godi’r mater gyda Chlerc Bwrdd y 
Gorfforaeth (gweler adran 6.1 o’r Polisi Chwythu’r Chwiban) o fewn 10 diwrnod 

gwaith o’r dyddiad yr hysbyswyd ef/hi o’r canlyniad a fydd yn cyfeirio’r mater at 
Aseswr Dynodedig arall. 
  

Bydd y Datgelydd yn cael gwybod am ganlyniad yr ymchwiliad hwnnw cyn belled 
ag sy’n bosibl a byddwn yn ei hysbysu o’r camau a gymerwyd mewn ymateb i’r 

pryderon a godwyd. 
  
Mae hawl gan y Datgelydd ofyn am uchafswm o ddau ymchwiliad i’w pryderon o 

dan y polisi hwn.  
 

Ar ôl dilyn y weithdrefn, os yw’r Datgelydd yn parhau i fod yn anfodlon, gall 

godi’r mater yn gyfrinachol gyda’r partïon allanol a ddisgrifir ym mhwynt 7 o’r 

Polisi a’r Weithdrefn Chwythu’r Chwiban. 


