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Mae rhwymedigaeth ar ysgolion i ddelio ag aflonyddu rhywiol, ynghyd â bwlio ym
mhob ffurf arall. Mae gan bob disgybl yr hawl i gael addysg sy’n rhydd rhag trais ac
aflonyddu rhywiol ac nid yw hwn yn dderbyniol nac yn cael ei oddef yn yr ysgol hon.
Mae’r ysgol, ei thîm arwain a’i chorff llywodraethu wedi ymrwymo i sicrhau bod yr
amgylchedd gwaith a dysgu yn rhydd rhag trais ac aflonyddu rhywiol, a chaiff camau
eu cymryd yn erbyn y rhai sy’n torri amodau’r polisi hwn.

Mae’r un peth yn berthnasol i athrawon – mae ganddynt yr hawl i weithio mewn
gweithle sy’n rhydd rhag aflonyddu. Mae’r ysgol hon yn derbyn hefyd ei bod yn
anghyfreithlon i athro/athrawes aflonyddu ar ddisgyblion o unrhyw oed mewn ffordd
rywiol, a bydd yn cyfeirio unrhyw ddigwyddiadau o’r natur hwn at yr heddlu a’r
awdurdod lleol yn unol â’i pholisi diogelu.

Beth bynnag fo oedran yr unigolion dan sylw, mae trais ac aflonyddu rhywiol yn
erbyn y gyfraith. Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae’n drosedd cyflawni
aflonyddu rhywiol, braw neu drallod trwy gyfrwng ymddygiad ar fwy nag un achlysur,
ac fe all ymddygiad gynnwys iaith.

Gallai mathau penodol o fwlio, ynghylch rhyw neu nodweddion sy’n seiliedig ar ryw,
fod yn aflonyddu rhywiol hefyd. Ystyrir bod unrhyw un dros 16 oed yn ‘fyfyriwr sy’n
oedolyn’, sy’n golygu eu bod yn atebol yn bersonol os byddant yn cyflawni
aflonyddwch rhywiol yn erbyn disgybl arall neu athro/athrawes. Ni ellir gwneud cwyn
aflonyddu rhywiol yn erbyn disgybl arall os yw’r sawl sy’n aflonyddu dan 16 oed. Yn
yr amgylchiadau hyn, fodd bynnag, mae gan yr ysgol ddyletswydd gofal o hyd i
ddiogelu disgyblion rhag aflonyddu a gwahaniaethu.

Nid yw trais ac aflonyddu rhywiol yn ymddygiad sy’n seiliedig ar atyniad,
cyfeillgarwch neu barch rhwng dau. Os yw’r rhyngweithiad yn gydsyniol, yn cael ei
groesawu a’i ddychwelyd, nid aflonyddu rhywiol yw hwn. Mae trais ac aflonyddu
rhywiol yn weithred nad yw’n un gydsyniol, felly fe’i hystyrir yn achos o gam-drin neu
fwlio.



Gellir rhoi cydsyniad i un math o weithgarwch rhywiol ond nid i un arall, neu efallai y
rhoddir cydsyniad gyda rhai amodau sydd ynghlwm â’r gweithgarwch rhywiol. Fodd
bynnag, gellir tynnu cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg yn ystod gweithgarwch rhywiol a
phob tro y bydd gweithgarwch yn digwydd.

‘Aflonyddu rhywiol yw ymddygiad digroeso o natur rywiol: sy’n tramgwyddo eich
urddas, sy’n peri i chi deimlo dan fygythiad, yn ddiraddiedig neu wedi’ch bychanu
neu sy’n creu amgylchedd gelyniaethus neu ymosodol. Mae aflonyddu rhywiol yn
digwydd mewn man cyhoeddus gan amlaf, gan gynnwys gweithleoedd, mannau
cyhoeddus ac ysgolion.  Gall dargedu unrhyw un, waeth beth fo eu rhyw’.

Gall trais rhywiol ac aflonyddu rhywiol ddigwydd rhwng plant neu bobl ifanc o unrhyw
ryw.  Yn ogystal, gall ddigwydd wrth i grŵp o blant neu bobl ifanc ymosod yn rhywiol
neu aflonyddu’n rhywiol ar un plentyn neu grŵp o blant.

Mae’n debygol y bydd hwn yn brofiad llawn straen a gofidus i ddioddefwyr trais
rhywiol ac aflonyddu rhywiol. Gallai hyn gael effaith niweidiol ar eu cyrhaeddiad
addysgol. Bydd yr ysgol yn ceisio cynorthwyo’r myfyrwyr hyn i fanteisio ar eu
haddysg ac ar y cymorth arbenigol cywir, gan weithio mewn partneriaeth â’r
heddlu a’r gwasanaethau plant.

Nod yr ysgol hon yw meithrin diwylliant lle y bydd disgyblion a staff yn ystyried trais
ac aflonyddu rhywiol o ddifrif. Rhoddir sylw i faterion allweddol fel cydsyniad,
perthnasoedd iach, diogelu a thrais domestig yn ein cwricwlwm.

Bydd yr ysgol wastad yn herio ymddygiad neu iaith sy’n ceisio normaleiddio
aflonyddu neu drais rhywiol yn yr ysgol. Gellir rhoi sancsiynau yn unol â’n polisi
ymddygiad.



Mae nodau’r ysgol fel a ganlyn:

● creu amgylchedd gwaith a dysgu sy’n rhydd rhag aflonyddu rhywiol a lle y caiff
pob disgybl eu trin gyda chwrteisi, urddas a pharch

● hyrwyddo safonau ymddygiad priodol bob amser
● gweithredu strategaethau er mwyn sicrhau bod holl aelodau cymuned yr ysgol

yn gwybod eu hawliau a’u cyfrifoldebau yn y maes hwn
● annog pobl i adrodd am achosion aflonyddu rhywiol
● darparu gweithdrefn gwyno effeithiol sy’n seiliedig ar egwyddorion cyfiawnder

naturiol
● trin pob cwyn mewn ffordd ddifrifol, sensitif, teg, amserol a chyfrinachol
● gwarantu yn erbyn erledigaeth neu ddial

Rydym yn darparu rhaglen lle y mae’r cynnwys sy’n seiliedig ar dystiolaeth, trwy
gyfrwng y cwricwlwm a gwasanaethau. Datblygwyd ein rhaglen i fod yn briodol i
oedran a cham datblygiad y disgyblion dan sylw, ac mae’n mynd i’r afael â materion
megis:

● Perthnasoedd iach a llawn parch, gan gynnwys gwybodaeth ynghylch
cydsyniad;

● Sut y mae ymddygiad llawn parch yn edrych;
● Rolau, stereoteipio a chydraddoldeb rhwng y rhywiau;
● Hunan-barch a hyder corff;
● Ymddygiad rhagfarnllyd;
● Peidio goddef trais rhywiol ac aflonyddu rhywiol
● Y gyfraith ynghylch trais ac aflonyddu rhywiol, gan gynnwys materion sy’n

ymwneud â chyfryngau cymdeithasol

Yn ogystal, rydym yn gwahodd sefydliadau allanol i ddarparu sesiynau gwybodaeth
i’n disgyblion a’u rhieni. Rydym yn sicrhau bod ein Unigolyn diogelu Dynodedig
(DSP) yn cael hyfforddiant priodol a rheolaidd a bod yr holl staff yn cael hyfforddiant
er mwyn iddynt allu adnabod ymddygiad rhywiol niweidiol a chamdriniol.

Mae adroddiadau am drais rhywiol ac aflonyddu rhywiol yn debygol o fod yn
gymhleth a bydd gofyn gwneud penderfyniadau proffesiynol anodd, a bydd yr ysgol
hon yn gweithredu ei phroses a’i gweithdrefn ddiogel er mwyn sicrhau y rhoddir sylw
difrifol a theg i’r holl adroddiadau o’r natur hwn, gan gynnwys aflonyddu rhywiol



ar-lein. Gallai hyn gynnwys cael cymorth gan asiantaethau eraill, megis
Gwasanaethau Plant a’r Heddlu yn ôl y gofyn.

Mae rhai sefyllfaoedd yn rhai statudol clir:

● Ni all plentyn dan 13 oed fyth roi eu cydsyniad i unrhyw weithgarwch rhywiol
● Yr oedran cydsynio yw 16
● Trais yw cyfathrach rywiol heb gydsyniad
● Caiff trais, ymosodiad trwy dreiddio ac ymosodiad rhywiol eu diffinio yn y

gyfraith
● Mae creu a rhannu ffotograffau a fideos rhywiol o unigolion dan 18 oed yn

anghyfreithlon (y cyfeirir ato’n aml fel secstio). Mae hyn yn cynnwys plant yn
creu ac yn rhannu delweddau a fideos rhywiol o’u hunain.

Ein hegwyddor diogelu ni yw os bydd plentyn wedi cael niwed, os byddant mewn
perygl uniongyrchol, neu mewn perygl o ddioddef niwed, caiff cyfeiriad ei wneud
i’r Tîm Asesu Gofal Plant (CCAT). Fel arfer, byddwn yn hysbysu rhieni o’r ffaith
ein bod yn gwneud cyfeiriad, ond efallai y caiff cyfeiriad ei wneud heb i’r rhieni
wybod er mwyn diogelu’r myfyrwyr dan sylw. Byddwn yn cymryd cyngor am y
mater hwn gan CCAT. Yn ogystal, byddwn yn cydweithio’n agos â’r Heddlu os
ystyrir bod y trais neu’r aflonyddu rhywiol yn drosedd.

Byddwn wastad yn sicrhau dioddefwyr ein bod yn ystyried eu geiriau o ddifrif ac y
byddant yn cael eu cynorthwyo a’u cadw’n ddiogel. Fel gyda phob pryder
diogelu, mae ein staff wedi cael eu hyfforddi i ddilyn polisi diogelu yr ysgol a
byddant yn siarad gyda’n Hunigolyn Diogelu Dynodedig (DSP). Caiff y
drafodaeth hon ei thrin mewn ffordd sensitif a gyda chymorth Gwasanaethau
Plant yn ôl y gofyn.

Mewn rhai achosion o aflonyddu rhywiol, e.e. digwyddiadau untro, efallai na fydd
yr adroddiad yn bodloni’r trothwy ar gyfer ymyrraeth statudol a byddai’n briodol
delio gyda’r digwyddiad yn fewnol yn yr ysgol, efallai trwy weithredu ein polisïau
ymddygiad a bwlio a thrwy ddarparu cymorth bugeiliol. Efallai y bydd rhai
teuluoedd yn teimlo bod angen ychydig gymorth ychwanegol arnynt yn y sefyllfa
hon a gellir eu cyfeirio at y Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) am gymorth, neu gallant
wneud hunan-gyfeiriad i’r tîm hwn.



Gall achosion o drais rhywiol ac aflonyddu rhywiol ar-lein arwain at nifer o
ffactorau cymhleth. Mae’r rhain yn cynnwys y potensial i’r digwyddiad ddigwydd ar
draws nifer o blatfformau cyfryngau cymdeithasol, gan symud o un platfform i un
arall. Yn ogystal, mae’n cynnwys y potensial i effaith y digwyddiad ymestyn
ymhellach na’n cymuned leol (e.e. bod delweddau neu gynnwys yn cael eu
rhannu o gwmpas ysgolion/colegau cyfagos) a bod dioddefwr (neu gyflawnwr
honedig) ar y cyrion ac yn cael eu cau allan gan gymunedau ar-lein ac all-lein. Yn
ogystal, ceir y potensial cryf y bydd rhywun yn dioddef erledigaeth fynych yn y
dyfodol os bydd cynnwys difrïol yn parhau i fodoli rhywle ar-lein.

Byddwn yn gweithredu yn unol â’n Polisi Bwlio os byddwn yn cael gwybod bod ein
myfyrwyr yn defnyddio platfformau ar-lein sy’n peryglu diogelwch aelodau eraill ein
cymuned ysgol mewn unrhyw ffordd.

Bydd staff wastad yn cynnal cyfrinachedd ar gyfer y dioddefwr a’r cyflawnwr
honedig i’r graddau y byddant yn gallu gwneud hynny, a dim ond gyda staff neu
asiantaethau perthnasol y mae gofyn iddynt gynnig ymateb priodol a chymorth ar
gyfer y disgybl a’r rhieni y byddant yn rhannu adroddiad am drais neu aflonyddu
rhywiol gyda nhw.

Nid oes atebion pendant os bydd disgybl yn gofyn i’r ysgol beidio dweud wrth
unrhyw un am y trais rhywiol neu’r aflonyddu rhywiol oherwydd efallai y bydd
gofyniad cyfreithlon i’w rannu os bydd y gweithgarwch wedi cyfateb â throsedd ac
mae gan yr ysgol ddyletswydd i ddiogelu plant rhag niwed.

Os penderfynir gwneud cyfeiriad i’r Gwasanaethau Plant a/neu adroddiad i’r
Heddlu yn erbyn dymuniadau’r dioddefwr, caiff hyn ei wneud mewn ffordd hynod
o ofalus, ac yn rhan fwyaf yr achosion, esbonnir y rhesymau dros wneud hyn i’r
dioddefwr a chynigir cymorth priodol.

Yn ogystal, byddwn yn gweithredu yn unol â’n Polisi Bwlio wrth ystyried effaith
bosibl cyfryngau cymdeithasol wrth hwyluso’r cam o ledaenu sibrydion a
chyhoeddi manylion personol dioddefwyr.



Yn dilyn adroddiad am drais rhywiol, bydd DSP yn cynnal asesiad risg, gan
ystyried asesiad risg proffesiynol unrhyw asiantaeth arall. Pan fu adroddiad am
aflonyddu rhywiol, ystyrir yr angen am asesiad risg fesul achos. Dylai’r asesiad
risg ystyried anghenion y dioddefwr, y cyflawnwr honedig ac unrhyw blant eraill
(ac, os yw hynny’n briodol, staff) yn yr ysgol.

Pan gynhelir ymchwiliad troseddol i ymosodiad rhywiol, bydd yr ysgol yn ystyried
tynnu’r cyflawnwr allan o unrhyw ddosbarthiadau y maent yn eu rhannu gyda’r
dioddefwr, gan gynnal pellter rhesymol rhyngddynt ar safle’r ysgol ac ar
drafnidiaeth ysgol pan fo hynny’n briodol. Mae hyn er budd pennaf y ddau blentyn
ac ni ddylid ystyried ei bod yn farn ynghylch euogrwydd y cyflawnwr honedig.

Oherwydd y bydd oedi wrth symud unrhyw drosedd honedig ymlaen trwy’r
system cyfiawnder troseddol efallai, ni fydd yr ysgol yn aros am ganlyniad (neu
hyd yn oed dechrau) ymchwiliad gan yr heddlu cyn diogelu’r dioddefwr, y
cyflawnwr honedig a phlant eraill yn yr ysgol. Bydd yr asesiad risg yn helpu i
gyfrannu at unrhyw benderfyniad. Cofnodir yr asesiad risg (ysgrifenedig neu
electronig) a chaiff ei adolygu’n rheolaidd, gan adlewyrchu unrhyw newidiadau
mewn amgylchiadau.

Bydd yr asesiad risg yn ystyried y canlynol:

● Dymuniadau’r dioddefwr o ran sut y maent yn dymuno symud ymlaen.
Mae hyn yn arbennig o bwysig yng nghyd-destun trais rhywiol ac
aflonyddu rhywiol. Dylid rhoi cymaint o reolaeth ag y bo modd yn
rhesymol i ddioddefwyr dros benderfyniadau.

● Natur y digwyddiad(au) honedig, gan gynnwys a chyflawnwyd trosedd
efallai ac ystyried ymddygiad rhywiol niweidiol;

● Oedrannau a chamau datblygiadol y disgyblion dan sylw;
● Unrhyw ddiffyg cydbwysedd o ran pŵer rhwng y myfyrwyr (e.e. a yw’r

cyflawnwr honedig dipyn yn hŷn) neu risg parhaus
● Os yw’r digwyddiad honedig yn ddigwyddiad untro neu’n batrwm parhaus

o gamdriniaeth (lle y bydd hyn yn hysbys efallai);

Pan gynhelir ymchwiliad troseddol, bydd ymgysylltu cynnar a chydweithio rhwng yr
Ysgol, CCAT a’r Heddlu yn hollbwysig er mwyn cynorthwyo’r dioddefwr, y
cyflawnwr honedig a’r disgyblion eraill sy’n gysylltiedig (yn enwedig darpar dystion).



Yn ôl y gofyn, ceisir cyngor gan yr Heddlu er mwyn cytuno ar ba wybodaeth y gellir
ei datgelu i staff ac eraill ac er mwyn helpu’r ysgol i reoli ein cyfrifoldebau diogelu.
Yn ogystal, byddwn yn trafod y ffordd orau o ddiogelu’r dioddefwr a’u cadw’n
ddienw.

Pan osodwyd amodau ar y cyflawnwr honedig, bydd yr ysgol yn gweithio gyda
CCAT a’r heddlu i reoli unrhyw oblygiadau, a diogelu ei disgyblion heb danseilio’r
ymchwiliad troseddol. Bydd sicrhau bod y dioddefwr yn gallu parhau gyda’u
patrwm arferol, gan gynnwys parhau i gael addysg addas, yn ystyriaeth bwysig.

Os caiff disgybl euogfarn neu rybudd am gyflawni trosedd rywiol, bydd yr ysgol yn
diweddaru ei hasesiad risg, gan sicrhau bod trefniadau diogelu perthnasol mewn
grym ar gyfer yr holl ddisgyblion yn yr ysgol, ac os na fydd wedi gwneud hynny
eisoes, bydd yn ystyried unrhyw gamau addas yng ngoleuni ein Polisi Ymddygiad.

Os bydd y cyflawnwr yn aros yn yr ysgol, byddwn yn nodi ein disgwyliadau
ohonynt gan eu bod wedi cael euogfarn neu rybudd, mewn ffordd glir iawn. Gallai
hyn gynnwys disgwyliadau ynghylch eu hymddygiad ac unrhyw gyfyngiadau sy’n
rhesymol ac yn gymesur yn ein barn ni ynghylch amserlen y cyflawnwr a’u
symudiadau o gwmpas yr ysgol. Caiff ein hasesiad risg ei ddiwygio o hyd yn ôl yr
angen.

Mae gan unrhyw euogfarn (hyd yn oed gyda chyfyngiadau adrodd cyfreithiol er
mwyn cadw unigolion yn ddienw) y potensial i ennyn diddordeb ymhlith myfyrwyr
eraill yn yr ysgol. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod y dioddefwr a’r
cyflawnwr honedig yn cael eu diogelu o hyd, yn enwedig rhag unrhyw fwlio neu
aflonyddu (gan gynnwys ar-lein). Yn ôl yr angen, byddwn yn gweithredu
sancsiynau o’n Polisïau Ymddygiad a Bwlio.

Pan fydd yr Heddlu neu Wasanaeth Erlyn y Goron yn dosbarthu achosion fel rhai
“dim gweithredu pellach” (NFA), neu pan na cheir dedfryd euog, byddwn yn
parhau i gynnig cymorth i’r dioddefwr a’r cyflawnwr honedig am gymaint o amser
ag y bydd angen ei gynnig. Nid yw’r ffaith na ellir cadarnhau honiad neu’r ffaith
nad yw’n arwain at euogfarn neu rybudd yn dynodi dieuogrwydd neu euogrwydd o
reidrwydd. Byddwn yn trafod unrhyw benderfyniadau gyda’r dioddefwr, gan
barhau i gynnig cymorth er mwyn iddynt allu manteisio ar eu haddysg. Mae’n
debygol y bydd gofyn i’r cyflawnwr honedig gael cymorth parhaus hefyd ar gyfer
profiad y mae’n debygol y bu’n brofiad anodd iddynt.



Yn gyffredinol, dylid rhoi blaenoriaeth i sicrhau bod profiad dyddiol y dioddefwr mor
normal ag y bo modd ar ôl adroddiad, fel bod eu hysgol yn lle diogel iddynt a chaiff
cymorth ei deilwra yn ôl y gofyn fesul achos yn unol â’r hyn sy’n gymesur. Bydd yr
ysgol yn ystyried a oes gofyn i ddioddefwyr gael lle ffisegol i encilio iddo gan osgoi
unrhyw weithredu a fyddai’n ynysu’r dioddefwr, yn enwedig wrth grwpiau
cymheiriaid cefnogol.

Efallai y bydd angen i ni gynnal trefniadau i ddiogelu a chynorthwyo’r dioddefwr
am gyfnod hir. Byddwn yn gwneud ein gorau i barhau i gefnogi’r angen hwn a’n
nod fydd gwneud popeth y gallwn er mwyn diogelu’r dioddefwr mewn ffordd
resymol rhag unrhyw fwlio neu aflonyddu oherwydd unrhyw adroddiad y maent
wedi’i wneud. Os bydd y trawma yn arwain at y ffaith na all y dioddefwr barhau i
fynychu’r ysgol, byddwn yn eu cynorthwyo wrth iddynt symud i ysgol arall os bydd
y dioddefwr a’r rhieni/gofalwyr yn gofyn i ni wneud hynny.

Pan fydd ymchwiliad troseddol i ymosodiad rhywiol yn arwain at euogfarn neu
rybudd, bydd yr ysgol yn cymryd camau addas, gan gynnwys ystyried a ddylai’r
cyflawnwr aros yn yr un ysgol neu beidio.

Bydd y broses wedi effeithio ar y dioddefwr a’r cyflawnwr honedig ac mae gofyn i’r
ysgol roi addysg i’r dioddefwr a’r cyflawnwr honedig. Yn ogystal, rhaid i’r ysgol
gynnig cymorth diogelu pan fo hynny’n briodol wrth weithredu unrhyw sancsiynau
disgyblu. Efallai y bydd y cyflawnwr honedig yn dioddef straen hefyd gan eu bod
wedi bod yn destun honiadau a/neu adweithiau negyddol gan eu cymheiriaid i’r
honiadau yn eu herbyn. Os symudir y cyflawnwr honedig i sefydliad addysgol arall
(naill ai yn dilyn cais neu benderfyniad a wneir er eu budd pennaf), byddwn yn
sicrhau bod y sefydliad addysgol newydd yn ymwybodol o unrhyw anghenion
cymorth parhaus.

Rydym yn deall y gallai rhieni a gofalwyr ei chael hi’n anodd ymdopi gydag
adroddiad bod eu plentyn wedi bod yn ddioddefwr ymosodiad neu honiadau eu
bod wedi ymosod ar blentyn arall. Bydd yr ysgol yn ymgynghori gyda rhieni neu



ofalwyr y dioddefwr a’r cyflawnwr honedig pan geir adroddiad am drais neu
aflonyddu rhywiol. Yr eithriad i’r rheol hon yw os ceir rheswm dros gredu y
byddai hysbysu rhiant/gofalwr yn rhoi plentyn mewn perygl ychwanegol yn unol
â’n polisi diogelu.

Bydd yr ysgol yn ystyried yn ofalus pa wybodaeth y bydd yn ei darparu i’r rhieni
neu’r gofalwyr priodol am y plentyn arall sy’n gysylltiedig at ddibenion diogelu.

Bydd yr ysgol yn cyfarfod rhieni/gofalwyr y dioddefwr gyda’r dioddefwr yn
bresennol i drafod pa drefniadau sy’n cael eu gwneud i ddiogelu’r dioddefwr a
deall eu dymuniadau o ran y cymorth y bydd ei angen arnynt a sut y caiff yr
adroddiad ei symud yn ei flaen.

Bydd yr ysgol yn cyfarfod gyda rhieni/gofalwyr y cyflawnwr honedig hefyd i drafod
unrhyw drefniadau sy’n cael eu gwneud ac sy’n effeithio ar y cyflawnwr honedig,
megis, er enghraifft, eu symud allan o ddosbarthiadau gyda’r dioddefwr a’r hyn y
mae hyn yn ei olygu ar gyfer eu haddysg. Esbonnir y rheswm dros unrhyw
benderfyniadau a thrafodir cymorth ar gyfer y cyflawnwr honedig.

Bydd yr ysgol yn ystyried unrhyw gymorth y bydd ei angen ar ddisgyblion sydd wedi
bod yn dyst i drais rhywiol. Mae bod yn dyst i ddigwyddiad o’r fath yn debygol o fod
yn drawmatig ac efallai y bydd gofyn iddynt gael cymorth. Byddwn yn cyfeirio at
asiantaethau a gwasanaethau cymorth sydd ar gael yn ôl yr angen.

Yn dilyn unrhyw adroddiad am drais rhywiol neu aflonyddwch rhywiol, mae’n
debygol y bydd rhai plant yn cymryd “ochrau”. Bydd yr ysgol yn gwneud popeth y
gallwn i sicrhau na chaiff y dioddefwr na’r cyflawnwr honedig, ynghyd ag unrhyw
dystion, eu bwlio neu eu haflonyddu.

Mae cyfryngau cymdeithasol yn debygol iawn o gyflawni rôl canolog yn dilyn unrhyw
ddigwyddiad neu ddigwyddiad honedig. Ceir potensial i’r dioddefwr a’r cyflawnwr
honedig gael cyswllt neu debygolrwydd mawr iawn y gallai ffrindiau o’r naill ochr
aflonyddu ar y dioddefwr neu’r cyflawnwr honedig ar-lein. Os byddwn yn cael unrhyw
dystiolaeth o fyfyrwyr yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol mewn ffordd amhriodol,
byddwn yn cyhoeddi sancsiynau yn unol â’n Polisïau Ymddygiad a Bwlio



Caiff y polisi hwn ei adolygu a’i gadarnhau bob tair blynedd yn ystod cyfarfod llawn
o’r corff llywodraethu, a chofnodir hyn yn y cofnodion.

Enw Llofnod Dyddiad
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