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ADRAN 2 - DYLETSWYDD PREVENT 

 

Atodiad 8 - Cylch Gorchwyl 

Cylch Gorchwyl Pwyllgor: 

GRŴP GORUCHWYLIO PREVENT  

Yn adrodd i: Gweithrediaeth y Brifysgol 

Yn cwrdd: 3 gwaith y flwyddyn 

Adolygwyd y cylch gorchwyl ddiwethaf: Hydref 2018; diwygiwyd ddiwethaf: Hydref 2018; ac i’w 

adolygu nesaf: Hydref 2020 

Aelodau: 

 Dirprwy Is-ganghellor (Dysgu, Addysgu a 
Phrofiad Myfyrwyr) (Cadeirydd) 

 Pennaeth y Gwasanaeth Cymorth Myfyrwyr 
a Gyrfaoedd  

 Pennaeth Adnoddau Dynol 

 Rheolwr Diogelu Data  

 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodaeth 

 Rheolwr Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd  

 Prif Swyddog Gweithredol Undeb y 
Myfyrwyr  

 Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr 

 Rheolwr Cydymffurfio, Y Gofrestrfa 
Academaidd 

 Pennaeth Rheoli Cyfleusterau 

 Un Cynrychiolydd o’r Undebau Llafur  

 Aelod o’r staff academaidd 

 Rheolwr Datblygu Busnes 

 Rheolwr Cyfadran 

14 o aelodau. 

Cworwm: 6 aelod. 

Yn gweinyddu: 

Fel y gwêl y Cadeirydd yn dda, gwahoddir 
swyddogion eraill y Brifysgol i gyfarfodydd, fel y 
bo’n briodol. 

 

Cylch gwaith: 

Y Grŵp Goruchwylio Prevent sy’n gwneud y gwaith goruchwylio gweithredol ar rwymedigaethau’r 

Brifysgol o dan Ddeddf Gwrth-frawychiaeth a Diogelwch 2015 (a adwaenir hefyd fel "Dyletswydd 

Prevent") i roi sylw dyladwy i'r angen i atal pobl rhag cael eu denu i frawychiaeth. Mae'r Ddeddf yn 

dweud mai’r corff llywodraethu sydd â’r cyfrifoldeb terfynol dros gydymffurfio â’r rhwymedigaethau 

perthynol. Rhaid i’r Grŵp hybu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gyffredin o'r perygl o radicaleiddio o 

fewn cymuned y Brifysgol, a monitro ac adolygu effeithiolrwydd trefniadau’r Brifysgol mewn 

perthynas â’r Ddyletswydd Prevent.  
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Cylch gorchwyl: 

1. Ystyried y canlynol a’u hargymell i gael eu cymeradwyo gan Weithrediaeth y Brifysgol, neu gan 

bwyllgor llywodraethu drwy Weithrediaeth y Brifysgol: 

a. Adroddiad Blynyddol y Brifysgol ar y Ddyletswydd Prevent, yn crynhoi sut mae’r 

Brifysgol wedi cydymffurfio â’r Ddyletswydd Prevent, ac a gyflwynir yn y pen draw i 

Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). 

b. Cynllun Gweithredu ac Asesiad Risg y Brifysgol ynglŷn â’r Ddyletswydd Prevent. 

c. Cylch Gorchwyl y Grŵp Goruchwylio Prevent, sydd i’w hadolygu o dro i dro. 

2. Ystyried y canlynol, a bod â’r awdurdod i’w hadolygu a’u cymeradwyo ar ran Gweithrediaeth y 

Brifysgol: 

a. Dogfennau cyfarwyddyd sy’n ymwneud â threfniadau’r Brifysgol ynglŷn â’r Ddyletswydd 

Prevent.  

3. Derbyn adroddiadau er gwybodaeth a chynghori Gweithrediaeth y Brifysgol, neu bwyllgor 

llywodraethu drwy Weithrediaeth y Brifysgol, ar y canlynol: 

a. Ymateb priodol i adborth a ddarperir gan CCAUC yn sgil cyflwyno Adroddiad Blynyddol y 

Brifysgol ar y Ddyletswydd Prevent.  

b. Data ynglŷn â digwyddiadau hysbysadwy fel y’u diffinnir gan God Ymarfer y Brifysgol ar 

Ryddid Barn. 

c. Anghenion a deunyddiau hyfforddi. 

d. Diweddariadau oddi wrth Fforwm Prevent AU Gogledd Cymru.  

e. Gwelliannau angenrheidiol ym mholisïau neu weithdrefnau neu adolygiadau polisi’r 

Brifysgol, mewn perthynas â Chanllawiau ar y Ddyletswydd Prevent.  

 

Gweithredu 

Bydd Gweithrediaeth y Brifysgol yn derbyn adroddiadau cyson fel y bo’n briodol ar weithgareddau’r 

Pwyllgor.  
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Atodiad 9 - Cod Ymarfer Rhyddid i Lefaru 
 

 

 

Cod Ymarfer Rhyddid i Lefaru 
 

Corff Cymeradwyo: Y Cyngor  

Dyddiad Cymeradwyo: 28 Mehefin 2019 

Perchennog y polisi: Ysgrifennydd y Brifysgol 

Y cyswllt polisi: Geraint Pugh, gop2@aber.ac.uk / 01970 62 2114 

Statws y polisi: Diwygiedig 

Fersiwn: 2.0 

Dyddiad yr adolygiad diwethaf: Mehefin 2019 

Dyddiad yr adolygiad nesaf: Mehefin 2021 

 

mailto:gop2@aber.ac.uk
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Cod Ymarfer Rhyddid i Lefaru 
 
Rhagymadrodd 
 
Mae corff llywodraethu Prifysgol Aberystwyth, sef y Cyngor, wedi cymeradwyo’r cod hwn, y ‘Cod 
Ymarfer Rhyddid i Lefaru’ (y ‘Cod’), er mwyn cydymffurfio â’i ddyletswydd o dan Adran 43 o Ddeddf 
Addysg (Rhif 2) 1986.  
 
Rhaid adolygu’r Cod hwn yn flynyddol i sicrhau ei fod yn dal i gydymffurfio â’r Ddeddf ac unrhyw 
ddeddfwriaeth berthnasol arall. Rhaid i unrhyw ddiwygiadau arfaethedig o natur sylweddol gael eu 
cyflwyno i’r Cyngor i’w cymeradwyo’n ffurfiol. Caniateir i fân ddiwygiadau canlyniadol gael eu 
hymgorffori wrth adolygu’r Cod yn flynyddol.  
 
Rhaid peidio â barnu bod dim byd yn y Cod hwn yn effeithio ar hawliau unrhyw unigolyn i gymryd 
camau yn sgil gweithredu diwydiannol cyfreithlon neu brotestio heddychlon.  
 
 
Cynnwys 
 

1. Yr Egwyddorion Allweddol  
2. Cymhwyso’r Cod  
3. Y Ddeddfwriaeth Berthnasol  
4. Diffiniadau  
5. Cynnal Cyfarfodydd a Digwyddiadau  
6. Torri’r Cod hwn  
7. Deunydd Darllen  
Atodiad 1: Gweithdrefn Awdurdodi Digwyddiadau Hysbysadwy  
Atodiad 2: Awdurdodi Digwyddiadau Hysbysadwy – siart lif  
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1. Yr Egwyddorion Allweddol 
 

1. Mae'r Brifysgol yn arddel egwyddor rhyddid i lefaru a rhyddid mynegiant o fewn y 
gyfraith. Gan hynny, mae'r Cod hwn, lle bo'n ymarferol, yn bwriadu hwyluso’r rhyddid i 
lefaru yn hytrach na chyfyngu arno, ac wrth wneud hynny, lleihau biwrocratiaeth 
ddiangen. 

 
2. Ar adegau, gall rhai pobl farnu bod safbwyntiau a fynegir yn gyfreithlon yn peri 

tramgwydd, sioc neu fraw. Mewn amgylchiadau o'r fath, mae'r Brifysgol yn credu mai rôl 
y sefydliad yw darparu cyfleoedd i herio'r safbwyntiau hynny; lledu’r drafodaeth yn 
hytrach na’i chulhau. Felly, wrth ystyried cynigion i gynnal Digwyddiadau Hysbysadwy, 
bydd y Brifysgol yn ystyried gwerth tybiedig y digwyddiad – gan ddisgwyl bod y 
digwyddiad yn cynnig mwy na llwyfan i wyntyllu barn ddadleuol, a’i fod yn ceisio hybu 
trafodaeth academaidd a chyfnewid gwahanol safbwyntiau. 

 
3. Mae’r Brifysgol yn credu bod cyfrifoldeb sylweddol yn gysylltiedig â'r hawl i gael rhyddid 

i lefaru. Nid yw hynny'n rhoi hawl i fygylu neu fwlïo unigolion, a rhaid i unigolion gydnabod 
y gall fod canlyniadau i weithredu o'r fath. 

 
4. Gall rhyddid i lefaru gael ei gyfyngu gan y gyfraith os oes angen hynny, er enghraifft, i atal 

troseddau, am resymau diogelwch gwladol neu ddiogelwch y cyhoedd, neu i atal 
gwahaniaethu ac aflonyddu anghyfreithlon. Bydd y Brifysgol yn cymryd deddfwriaeth o'r 
fath i ystyriaeth wrth gymhwyso'r Cod hwn. 

 
5. Ochr yn ochr â rhyddid i lefaru, mae'r Brifysgol yn credu mewn rhyddid academaidd o 

fewn y gyfraith. O ganlyniad, ac yn unol â Statud 9(2) o Statudau 2018 y Brifysgol, “bydd 
gan y staff y rhyddid i herio safbwyntiau uniongred a chyflwyno syniadau a safbwyntiau 
a hynny heb eu rhoi eu hunain mewn perygl o golli eu swyddi na’u breiniau”. 

 
 
2. Cymhwyso’r Cod 
 

Bydd y Cod Ymarfer hwn yn gymwys i’r canlynol: 
 
1. Pob digwyddiad sy’n cael ei arwain, ei gynnal neu ei gynnal ar y cyd gan y Brifysgol, ni 

waeth lle y bo'n digwydd (oni fyddai cydymffurfio â'r Cod hwn yn torri cyfraith y wlad lle 
mae'r digwyddiad i fod i gael ei gynnal); 

 
2. Pob digwyddiad a gynhelir mewn mangre a ddefnyddir gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol 

Aberystwyth, p'un a yw’r mangreoedd hynny yn perthyn i'r Brifysgol ynteu a ydynt ar y 
campws ai peidio; a 

 
3. Unrhyw ddigwyddiadau eraill a gynhelir ar fangreoedd y Brifysgol, gan gynnwys y rhai a 

drefnir gan unigolion neu sefydliadau allanol. 
 
 
3. Y Ddeddfwriaeth Berthnasol 

 
Mae'n ofynnol i'r Brifysgol gydymffurfio â gofynion deddfwriaeth amrywiol mewn perthynas â’r 
rhyddid i lefaru, gan gynnwys y canlynol: 
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1. Deddf Addysg (Rhif 2) 1986 
 

1. Mae adran 43 o Ddeddf Addysg (Rhif 2) 1986 yn ei gwneud yn ofynnol i gorff 
llywodraethu Prifysgol gymryd unrhyw gamau “as are reasonably practicable to 
ensure freedom of speech within the law is secured for members, students and 
employees of the establishment and for visiting speakers”, a chyhoeddi ‘Cod 
Ymarfer’ i hwyluso’r gwaith o gyflawni’r gofyniad hwn. 

 
2. Yn unol ag adran 43(8) o Ddeddf Addysg (Rhif 2) 1986, bydd unrhyw gyfeiriadau at 

fangreoedd y Brifysgol yn cynnwys y rhai a reolir gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol 
Aberystwyth. 

 
2. Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 
 

Mae adran 26(1) o Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 yn gosod dyletswydd ar 
brifysgolion i roi sylw dyledus i'r angen i atal unigolion penodol rhag cael eu tynnu i mewn 
i derfysgaeth ('Dyletswydd Prevent'). 

 
3. Deddf Cydraddoldeb 2010 
 

Pan fo'r Brifysgol neu Undeb y Myfyrwyr yn croesawu siaradwyr neu’n cynnal 
digwyddiadau, mae yna botensial ar gyfer atebolrwydd cyfreithiol am wahaniaethu yn 
erbyn defnyddwyr gwasanaethau, aelodau a gwesteion, neu aflonyddu arnynt. Er hynny, 
mae angen i ofynion Deddf Cydraddoldeb 2010 gael eu cydbwyso yn erbyn hawliau 
cyferbyniol, gan gynnwys y rhai a nodir mewn perthynas â rhyddid i lefaru yn Neddf 
Addysg (Rhif 2) 1986. 

 
4. Y Gyfraith ar Elusennau 
 

1. Mae'r Brifysgol yn elusen gofrestredig (rhif 1145141). Mae'n ofynnol felly i 
aelodau'r Cyngor, yn rhinwedd eu swydd fel ymddiriedolwyr y sefydliad fel elusen, 
sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â’r gyfraith ar elusennau, ac unrhyw 
gyfreithiau eraill sy'n gymwys i'r sefydliad. 

 
2. Mae’n rhaid hefyd i ymddiriedolwyr y Brifysgol sicrhau bod y Brifysgol yn 

gweithredu mewn ffordd sy'n hybu ei dibenion elusennol (sydd wedi'u nodi yn 
Erthygl IV o Siarter y Brifysgol – 'Amcanion y Brifysgol'). Yn ymarferol, mae hyn yn 
golygu bod yna ben draw, ar adegau, ar y camau y mae'n rhesymol ymarferol i'r 
Brifysgol eu cymryd i sicrhau rhyddid i lefaru, lle byddai gwneud hynny'n gwyro 
adnoddau oddi wrth y dibenion elusennol. 

 
5. Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 
 

Yn unol â Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015, mae gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 
(CCAUC) rôl i’w chwarae o ran sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau'r Brifysgol yn taro'r 
cydbwysedd priodol rhwng rhyddid i lefaru a dyletswyddau 'Prevent'. 

 
 
4. Diffiniadau 

 
1. Swyddog Awdurdodi 



7 
 

 
Mae'r Cyngor wedi penodi'r Dirprwy Is-Ganghellor (Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr) 
yn Swyddog Awdurdodi i'r Brifysgol mewn perthynas â'r Cod hwn, er y caniateir i’r 
Swyddog Awdurdodi ddirprwyo r awdurdod hwn yn llwyr neu'n rhannol i gyflogeion eraill 
i’ r Brifysgol. 

 
2. Trefnydd 
 

Defnyddir y term Trefnydd/Trefnwyr yn y Cod Ymarfer hwn i nodi'r person neu'r  
personau sy'n gyfrifol am drefnu'r Digwyddiad Hysbysadwy dan sylw. 

 
3. Digwyddiad Hysbysadwy 
 

1. Gellir barnu bod cyfarfod neu ddigwyddiad yn Ddigwyddiad Hysbysadwy os bydd y 
Trefnydd, ar ôl gwneud gwaith diwydrwydd dyladwy priodol, yn ymateb yn 
gadarnhaol i un neu ragor o'r cwestiynau a ganlyn: 
 
i. A yw'r Trefnydd yn ymwybodol o unrhyw gynnen flaenorol ynghylch y 

siaradwr/siaradwyr a'u safbwyntiau? 
 
ii. A yw'n debygol y bydd y siaradwr/siaradwyr yn methu mynd i'r cyfarfod 

neu'r digwyddiad neu ymadael ag ef yn ddiogel a/neu y bydd angen 
trefniadau diogelwch penodol? 

 
iii. A yw'r Trefnydd yn ymwybodol o unrhyw gyfarfodydd neu ddigwyddiadau 

eraill sy'n cael eu cynnig sy’n gyferbyniol eu natur, unrhyw faterion 
ymarferol ynglŷn ag iechyd a diogelwch a/neu unrhyw effaith ar yr adnoddau 
sydd ar gael? 

 
iv. A yw'r Trefnydd yn ymwybodol o unrhyw fygythiadau i darfu ar y cyfarfod 

neu'r digwyddiad arfaethedig, a allai ddigwydd y tu mewn i’r digwyddiad neu 
y tu allan iddo?  

 
v. A yw'r Trefnydd yn ymwybodol o unrhyw fygythiadau i allu'r Brifysgol i 

sicrhau bod rhyddid i lefaru o fewn y gyfraith yn cael ei sicrhau i'r 
siaradwr/siaradwyr a'r rhai a fydd yn bresennol? 

 
vi. A yw'r Trefnydd yn ymwybodol o unrhyw fygythiadau i allu'r Brifysgol i 

sicrhau bod siaradwyr a chanddynt safbwyntiau eithafol a allai ddenu pobl 
at derfysgaeth yn cael eu herio fel rhan o'r un digwyddiad, yn unol â'r 
Ddyletswydd Prevent? 

 
2. Os bydd y Trefnydd neu unrhyw un sy’n gysylltiedig â threfnu’r cyfarfod neu’r 

digwyddiad neu’n gysylltiedig ag estyn y gwahoddiad yn ansicr a ddylid pennu bod 
y cyfarfod yn un hysbysadwy, dylai gysylltu â’r Swyddog Awdurdodi o leiaf 30 
diwrnod cyn dyddiad y cyfarfod neu’r digwyddiad.  

 
3. Gall cyfarfodydd neu ddigwyddiadau ddod yn rhai hysbysadwy wedyn wrth i 

amgylchiadau newid, er enghraifft: bwriad i gynnal cyfarfodydd neu 
ddigwyddiadau eraill sy’n gyferbyniol eu natur, materion ymarferol yn ymwneud 
ag iechyd a diogelwch, neu’r adnoddau sydd ar gael.  
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4. Cyfrifoldeb y Trefnydd yw sicrhau bod digon o hysbysiad (o leiaf 15 diwrnod gwaith) 

yn cael ei roi i'r Swyddog Awdurdodi o unrhyw Ddigwyddiadau Hysbysadwy y mae 
angen eu hawdurdodi, a hynny er mwyn rhoi amser i’r Digwyddiad Hysbysadwy 
arfaethedig gael ei ystyried yn unol â'r Weithdrefn a nodir yn Atodiad 1. Ni fydd y 
Brifysgol yn caniatáu i unrhyw Ddigwyddiadau Hysbysadwy fynd rhagddynt pan 
nad yw’r Trefnydd wedi rhoi digon o hysbysiad ymlaen llaw a chyfle ar gyfer 
ystyriaeth ddyladwy.  

 
5. Ni ddylai Digwyddiadau Hysbysadwy gael eu hyrwyddo hyd nes y byddant wedi'u 

hawdurdodi i fynd ymlaen. 
 
4. Undeb y Myfyrwyr 

 
1. Yn unol ag Adran 43(8) o Ddeddf Addysg (Rhif 2) 1986, bydd unrhyw gyfeiriad at 

fangreoedd y Brifysgol yn cynnwys y rhai a reolir gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol 
Aberystwyth.  

 
2. Pan fo cyfarfod neu ddigwyddiad hysbysadwy i’w gynnal ar fangre a reolir gan 

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, rhaid i’r mater gael ei ystyried yn unol â’r 
Weithdrefn a fabwysiadwyd gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ar faterion 
o’r fath, gan sicrhau y cydymffurfir â’r Cod Ymarfer hwn.  

 
3. Os ceir gwrthdaro rhwng y Weithdrefn a fabwysiadwyd gan Undeb Myfyrwyr 

Prifysgol Aberystwyth a'r Cod Ymarfer hwn, y Cod Ymarfer a fydd yn cael 
blaenoriaeth.  

 
 
5. Cynnal Cyfarfodydd a Digwyddiadau  
 

1. Dim ond ar ôl trefnu’n flaenorol drwy'r Gyfadran neu'r adran wasanaeth briodol y 
caniateir i unrhyw gyfarfod neu ddigwyddiad sydd i’w gynnal ar fangreoedd y Brifysgol 
gael ei gynnal; neu drwy Undeb y Myfyrwyr (pan fo’r cyfarfod neu'r digwyddiad i’w gynnal 
ar fangre a reolir gan y corff hwnnw).  

 
2. Mae’r Trefnwyr o dan ddyletswydd i sicrhau na fydd dim byd yn y paratoadau na dim byd 

wrth gynnal cyfarfod neu ddigwyddiad yn torri’r gyfraith neu Reolau a Rheoliadau’r 
Brifysgol (https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/regulations/). Mae 
hyn yn cynnwys rhwymedigaeth i atal ymddygiad sy’n debygol o beri tor heddwch neu 
annog gweithredoedd anghyfreithlon, gan gynnwys troseddau annog terfysgaeth a 
gwahodd cefnogaeth i sefydliad terfysgol sydd wedi’i wahardd (yn unol â’r hyn a amlinellir 
yn Neddf Terfysgaeth 2006).  

 
3.  Mae Cadeirydd y cyfarfod o dan ddyletswydd, cyhyd ag y bo hynny’n bosibl, i sicrhau bod 

y gynulleidfa ac unrhyw siaradwyr yn gweithredu yn unol â’r gyfraith ac â’r Cod hwn yn 
ystod y cyfarfod. Os ceir ymddygiad anghyfreithlon neu ymddygiad sy’n torri Rheolau a 
Rheoliadau’r Brifysgol, mae’n rhaid i’r Cadeirydd roi rhybuddion priodol, ac os parheir i 
weithredu’n anghyfreithlon neu i dorri’r rheolau, rhaid i’r Cadeirydd ei gwneud yn ofynnol 
i’r stiwardiaid neu’r staff diogelwch orfodi’r unigolion dan sylw i adael neu eu symud oddi 
yno. 

 

https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/regulations/
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4. Rhaid i bob digwyddiad sy'n cael ei arwain, ei gynnal neu ei gynnal ar y cyd gan y Brifysgol 
ystyried gofynion Safonau’r Gymraeg sy'n gymwys i'r sefydliad. 

 
5. Ni chaniateir mynd ag eitemau neu wrthrychau i’r adeilad lle cynhelir y cyfarfod, na mynd 

â hwy i unman arall ar fangreoedd y Brifysgol na’u defnyddio yno, os bwriedir iddynt beri 
anaf neu ddifrod neu os gallent fod yn debygol o beri anaf neu ddifrod. 

 
6. Rhaid gadael mangreoedd a ddefnyddir i gynnal cyfarfodydd neu weithgareddau yn lân 

ac yn daclus, ac os na wneir hynny gellir codi tâl ar y Trefnwyr am waith glanhau ac 
atgyweirio ychwanegol y mae’n rhaid ei wneud yn sgil hynny. Mae’n bosibl y gofynnir am 
daliad ymlaen llaw neu dystiolaeth o allu i dalu’r costau hyn.  

 
 
6. Torri’r Cod hwn  

 
1.  Os bydd staff neu fyfyrwyr y Brifysgol yn torri’r gweithdrefnau hyn neu’n gwyro oddi 

wrthynt mewn unrhyw ffordd, caiff y Brifysgol beri bod camau disgyblu priodol yn cael eu 
cymryd yn erbyn y sawl sy’n gyfrifol.  

 
2. Bydd unrhyw fyfyriwr neu aelod o staff y Brifysgol sy’n tarfu ar aelod arall o’r staff, 

myfyriwr neu aelod o’r Brifysgol, neu unrhyw siaradwr a wahoddir o dan weithdrefnau’r 
Cod hwn, neu sy’n eu rhwystro rhag arfer eu hawl i ryddid i lefaru o fewn y gyfraith ac o 
fewn rheolau arferol dadleuon cyhoeddus, pan fo’r unigolyn hwnnw’n cymryd rhan neu’n 
ceisio cymryd rhan mewn unrhyw gyfarfod neu ddigwyddiad sydd wedi’i awdurdodi gan 
y Brifysgol, yn torri’r Cod hwn a gellir cymryd camau disgyblu priodol  

 
 
7. Deunydd darllen  

 
Wrth ddatblygu'r fersiwn diweddaraf hwn o'r Cod Ymarfer Rhyddid i Lefaru, mae’r Brifysgol 
wedi defnyddio canllaw’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: “Rhyddid mynegiant: 
canllaw i ddarparwyr addysg uwch ac undebau myfyrwyr yng Nghymru a Lloegr” (Chwefror 
2019). Mae copi o’r cyhoeddiad hwnnw ar gael yma: 
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/freedom-expression-guide-
higher-education-providers-and-students-unions-england. 

 

Atodiad 1: Gweithdrefn Awdurdodi Digwyddiadau Hysbysadwy 
 
1. Os bwriedir cynnal Digwyddiad Hysbysadwy, fel y’i diffinnir yn adran 3 o’r Cod Ymarfer Rhyddid 

i Lefaru, ar fangreoedd y Brifysgol, rhaid i’r Trefnydd gyflwyno asesiad risg ysgrifenedig i’r 
Swyddog Awdurdodi, o leiaf 15 diwrnod gwaith ymlaen llaw, a hwnnw’n cynnwys yr wybodaeth 
a ganlyn:  
 
i.  enw a chyfeiriad y Trefnwyr ac enw a chyfeiriad un unigolyn sydd wedi’i benodi’n Brif 

Drefnydd i’r cyfarfod neu’r digwyddiad (y cyfeirir ato yn y Weithdrefn hon fel y 
‘Trefnydd’);  

 
ii.  enw unrhyw siaradwr gwadd ac unrhyw sefydliad y bydd yn ei gynrychioli neu y bydd yn 

gysylltiedig ag ef tra bydd ar fangre’r Brifysgol;  
 

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/freedom-expression-guide-higher-education-providers-and-students-unions-england
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/freedom-expression-guide-higher-education-providers-and-students-unions-england
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iii.  dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod neu’r digwyddiad a phryd y disgwylir i unrhyw 
siaradwr gyrraedd ac ymadael, ynghyd â manylion ynghylch sut y bwriedir i’r siaradwr 
fynd i mewn ac allan o’r adeilad lle cynhelir y digwyddiad;  

 
iv.  pwnc trafod y cyfarfod neu’r digwyddiad;  
 
v.  niferoedd staff y Brifysgol, myfyrwyr neu aelodau o’r cyhoedd a ddisgwylir yn y 

digwyddiad;  
 
vi.  y camau y mae’r Trefnydd yn bwriadu eu cymryd i reoli mynediad, gan gynnwys, er 

enghraifft, dosbarthu tocynnau;  
 
vii.  sylwedd unrhyw fygythiadau i darfu ar y cyfarfod neu’r digwyddiad arfaethedig a 

fynegwyd i’r Trefnydd yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol;  
 
viii.  natur y camau y mae’r Trefnydd a’r rhai sy’n gysylltiedig â’r Trefnydd o safbwynt trefnu’r 

cyfarfod neu’r digwyddiad yn bwriadu eu cymryd i sicrhau y diogelir rhyddid pob siaradwr 
i lefaru, o fewn y gyfraith. Gallai’r camau hyn gynnwys: trefniadau i sicrhau bod Cadeirydd 
y cyfarfod yn rheoli’r drafodaeth yn briodol, penodi stiwardiaid, a/neu roi cyfle i 
safbwyntiau cyferbyniol gael eu mynegi yn y cyfarfod;  

 
ix.  natur y camau y mae’r Trefnydd a’r rhai sy’n gysylltiedig â’r Trefnydd o safbwynt trefnu’r 

cyfarfod neu’r digwyddiad yn bwriadu eu cymryd i sicrhau bod siaradwyr a chanddynt 
safbwyntiau eithafol a allai ddenu pobl at derfysgaeth yn cael eu herio fel rhan o’r 
digwyddiad hwnnw, yn unol â’r ‘Ddyletswydd Prevent’; a  

 
x.  natur unrhyw gyhoeddusrwydd arfaethedig, ac a fydd aelodau’r wasg, y teledu neu’r 

radio yn cael bod yn bresennol. 
 

2.  Ar ôl cael manylion y Digwyddiad Hysbysadwy gan y Trefnydd, a chael statws Coch Oren Gwyrdd 
i’r siaradwr allanol oddi wrth Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU), lle bo 
hynny’n ofynnol yn unol â’r Ddyletswydd Prevent, rhaid i’r Swyddog Awdurdodi benderfynu, o 
fewn pum niwrnod gwaith fel rheol:  

 
 i.  y caiff y Digwyddiad Hysbysadwy fynd rhagddo heb ragor o gyfarwyddiadau ynghylch sut 

i’w gynnal, gan gadarnhau’r penderfyniad hwn i’r Trefnydd mewn ysgrifen; neu  
 
 ii.  y caiff y Digwyddiad Hysbysadwy fynd rhagddo, yn amodol ar gyfarwyddiadau ynghylch 

sut i’w gynnal fel y’u pennir gan y Swyddog Awdurdodi yn unol â pharagraffau 8 a 9, gan 
gadarnhau’r penderfyniad hwn i’r Trefnydd mewn ysgrifen; neu  

 
 iii.  am ei bod yn bosibl y caiff Cod Ymarfer y Brifysgol ar Ryddid i Lefaru ei dorri, na ddylai’r 

Digwyddiad Hysbysadwy gael ei gynnal, gan gadarnhau’r penderfyniad hwn i’r Trefnydd 
mewn ysgrifen, sef cadarnhau’r penderfyniad a rhoi’r rhesymau drosto. 

 
3.  Os na fydd y Trefnydd yn cytuno â phenderfyniad y Swyddog Awdurdodi ynglŷn â’r Digwyddiad 

Hysbysadwy caiff ofyn i’r Swyddog Awdurdodi gyfeirio’r mater at y Panel Apêl. Dylai cais o'r fath 
gael ei wneud o fewn pum niwrnod gwaith ar ôl cael penderfyniad y Swyddog Awdurdodi. 

 
4.  Pan ddaw cais i law am i’r Digwyddiad Hysbysadwy gael ei ystyried gan y Panel Apêl, rhaid 

cynnull cyfarfod o'r Panel Apêl fel arfer o fewn pum niwrnod gwaith ar ôl y cais hwnnw. 
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5. Yr Is-Ganghellor fydd yn ffurfio’r Panel Apêl, a fydd yn cynnwys tri o blith y garfan a ganlyn, un 

ohonynt i gadeirio: yr Arweinydd Gweithredol ar lefel y Brifysgol ar Gydraddoldeb ac 
Amrywiaeth; y Swyddog Cyfathrebu a Chydraddoldeb; y Pennaeth Cymorth i Fyfyrwyr; y 
Pennaeth Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd; y Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus; y 
Pennaeth Rheoli Cyfleusterau; Rheolwr Cymorth a Chynrychiolaeth Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr 
Prifysgol Aberystwyth. Wrth ffurfio'r Panel Apêl, rhaid i’r Is-Ganghellor roi sylw dyladwy i 
gydbwysedd rhywedd y Panel, a'r angen am aelodau ag amrywiaeth o safbwyntiau. 

 
6. Pan gaiff cynnig ei gyfeirio ato, rhaid i’r Panel Apêl ystyried manylion y Digwyddiad Hysbysadwy 

a gyflwynwyd yn wreiddiol, a chaiff benderfynu y caniateir i’r Digwyddiad Hysbysadwy fynd 
rhagddo yn unol â naill ai paragraff 2i neu 2ii. Er hynny, os yw’n fodlon nad oes camau rhesymol 
ymarferol a all gael eu cymryd i sicrhau na chaiff Cod Ymarfer y Brifysgol ar y Rhyddid i Lefaru 
neu Reolau a Rheoliadau’r sefydliad eu torri, caiff benderfynu bod rhaid i’r Digwyddiad 
Hysbysadwy beidio â chael ei arwain, ei gynnal neu ei gynnal ar y cyd gan y Brifysgol na chael ei 
gynnal ar ei mangreoedd.  

 
7. Pan fo’r Panel yn penderfynu y caiff y Digwyddiad Hysbysadwy fynd rhagddo, rhaid i’r Swyddog 

Awdurdodi roi gwybod i’r Trefnydd mewn ysgrifen. Pan fo’r Panel yn awdurdodi’r cyfarfod neu’r 
digwyddiad, caiff osod unrhyw ofynion a ganiateir gan baragraffau 8 a 9, a rhaid i’r Swyddog 
Awdurdodi roi gwybod amdanynt i’r Trefnydd mewn ysgrifen.  
 

8. Os bydd y Panel Apêl yn penderfynu bod rhaid peidio â chynnal y Digwyddiad Hysbysadwy, rhaid 
i’r Swyddog Awdurdodi roi gwybod i’r Trefnydd mewn ysgrifen, am y penderfyniad a’r rhesymau 
drosto.  
 

9. Fel rhan o’u priod ystyriaethau, mae gan y Swyddog Awdurdodi a’r Panel Apêl bŵer i amrywio 
unrhyw rai o’u priod ofynion unrhyw bryd os daw rhagor o wybodaeth i law am y Digwyddiad 
Hysbysadwy.  
 

10. Pan fo’r Swyddog Awdurdodi’n penderfynu yn y lle cyntaf, neu pan fo’r Panel Apêl yn 
penderfynu, y caiff y Digwyddiad Hysbysadwy arfaethedig fynd rhagddo yn amodol ar 
gyfarwyddiadau ynghylch sut i’w gynnal a’r lleoliad, cânt gyfarwyddo’r Trefnydd ynghylch y 
canlynol:  
 
i. sut y caiff mynediad i’r Digwyddiad Hysbysadwy ei reoli’n briodol, gan gynnwys, er 

enghraifft, gofyniad i ddefnyddio cardiau adnabod neu docynnau;  
 
ii.  sut y caiff dull cynnal y Digwyddiad Hysbysadwy ei reoli’n briodol, gan gynnwys, er 

enghraifft, y ffordd y caiff unrhyw ddadl ei chynnal, neu drefn unrhyw seddi neu’r 
stiwardio;  

 
a rhaid iddynt wahodd y Trefnydd i drafod y trefniadau sydd yn eu barn hwy yn ddymunol gyda’r 

Swyddog Awdurdodi neu’r Panel Apêl.  
 

11. Yn ychwanegol at yr amodau uchod, bydd gan y Swyddog Awdurdodi neu’r Panel Apêl 
ddisgresiwn i bennu rhagor o amodau i alluogi’r Digwyddiad Hysbysadwy i fynd rhagddo, os yw 
hynny’n briodol, ar ôl ymgynghori â’r heddlu. Gall yr amodau hyn gynnwys:  
 
i.  y dylid dod o hyd i leoliad mwy addas i’r Digwyddiad Hysbysadwy;  
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ii.  y dylid datgan bod y Digwyddiad Hysbysadwy yn un cyhoeddus (a fyddai’n golygu bod 
modd i’r heddlu fod yn bresennol);  

 
iii.  trefnu bod staff y Brifysgol yn gyfrifol am yr holl drefniadau diogelwch sy’n gysylltiedig â’r 

Digwyddiad Hysbysadwy;  
 
iv.  penodi aelod o’r staff yn ‘Swyddog Rheoli’ i’r Digwyddiad Hysbysadwy;  
 
v.  pennu bod rhaid i’r cyfryngau gofrestru ymlaen llaw i fod yn bresennol yn y lleoliad lle 

cynhelir y Digwyddiad Hysbysadwy; 
 
vi. gofyn am weld unrhyw ddeunyddiau hyrwyddo cyn y Digwyddiad Hysbysadwy, gan 

gynnwys unrhyw ddeunyddiau i'w dosbarthu yn y Digwyddiad Hysbysadwy.  
 

12. Fel rheol, Trefnydd y Digwyddiad Hysbysadwy fydd yn talu costau unrhyw fesurau y bydd y 
Swyddog Awdurdodi neu’r Panel Apêl yn gofyn amdanynt.  
 

13. Os bydd y Swyddog Awdurdodi neu’r Swyddog Rheoli, yn ystod y cyfarfod, yn credu:  
 
i.  y caiff rhywun ei anafu os bydd y Digwyddiad Hysbysadwy yn parhau; neu  
 
ii.  y caiff eiddo ei ddifrodi os bydd y Digwyddiad Hysbysadwy yn parhau; neu  
 
iii.  y caiff y gyfraith ei thorri;  
 
rhaid iddynt ohirio’r Digwyddiad Hysbysadwy.  
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Atodiad 2: Awdurdodi Digwyddiadau Hysbysadwy – siart lif  
 

A all y siaradwr fynd yn ôl ac 

ymlaen i’r lleoliad a thraddodi 

araith yn ddiogel?  

Trefnydd y Digwyddiad 

Gall Na all 

Opsiwn 

Ddim yn llwyr 
Cyfarfod 

Hysbysadwy 

Caiff y cyfarfod 

fynd rhagddo 

Rhaid anfon Asesiad Risg ynglŷn â’r 

Digwyddiad at y Swyddog 

Awdurdodi  

A yw’r mesurau sydd yn yr Asesiad 

Risg yn ddigonol?  

Swyddog Awdurdodi 

Ydyn Nac ydyn 

Y Digwyddiad yn destun Apêl i’r 

Panel i gael penderfynu. 

A gaiff y cyfarfod fynd rhagddo? 

Caiff y cyfarfod fynd 

rhagddo (o dan 

amodau) 

Ddim yn llwyr 

Ni chaiff y 

cyfarfod fynd 

rhagddo  

Na chaiff 

Caiff 

Panel 
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Atodiad 10 - Polisi a Gweithdrefn ar gyfer Ymchwil Sensitif  

1. Cyflwyniad 

 
1.1 Mae’r Brifysgol yn cydnabod bod rhyddid academaidd yn allweddol o safbwynt ei 

gweithgareddau ymchwil. Serch hynny, mae’n ddyletswydd hefyd ar y Brifysgol i 
sicrhau bod ymchwil, ac yn arbennig ymchwil sensitif ei natur, yn cael ei gynnal 
mewn modd moesegol a phriodol. 

 

1.2 Wrth gwrs, mae ymchwil i feysydd sensitif yn peri rhywfaint o risg i’r ymchwilydd dan 
sylw. Drwy gydymffurfio â’r nodyn polisi hwn, bydd modd i’r Brifysgol ddangos i 
awdurdodau allanol fod deunydd o’r fath yn rhan o waith ymchwil dilys. Er hynny, ni all y 
Brifysgol warantu y bydd hyn yn amddiffyn rhag ymchwiliadau gan awdurdodau o’r fath, 
pe bai’r cyfryw sefyllfa’n codi. 

 
1.3 Mae cwmpas y polisi hwn yn berthnasol i bawb, gan gynnwys staff a myfyrwyr, 

sy’n gwneud gwaith ymchwil i’r Brifysgol ac ar ei rhan. 
 

2. Ymchwil Sensitif 
 

2.1 Mae tri maes ymchwil bras lle byddai’r ymchwil fel arfer yn cael ei ystyried yn ‘sensitif’: 
 

i. Ymchwil i weithgareddau anghyfreithlon; ond gweler y canllawiau ar 
wahân ynghylch hyn. 

ii. Ymchwil lle mae’n rhaid defnyddio gwefannau a fyddai fel arfer yn mynd 
yn groes i Reoliadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth, gan gynnwys, ymhlith 
pethau eraill; pornograffi, neu safleoedd sefydliadau sydd wedi’u 
gwahardd gan Lywodraeth y DU; 

iii. Ymchwil i eithafiaeth a radicaleiddio. 
 

2.2 Mae diffiniad ymchwil sensitif yn cwmpasu amryw helaeth o bynciau ymchwil, ac mae’n 
rhaid ateb y cwestiynau perthnasol yn y ffurflen asesiad moeseg ar-lein, er mwyn pennu a 
yw’n debygol y bydd y prosiect ymchwil yn cael ei ystyried yn ymchwil sensitif o dan y polisi 
hwn. 

 

2.3 Cydnabyddir yn ogystal fod pob prosiect ymchwil yn unigryw o ran ei nodau a’i fethodoleg. 
O’r herwydd, dylai’r ymchwilydd a’r staff goruchwylio sicrhau eu bod yn ystyried agweddau 
moesegol y prosiect arfaethedig mewn modd blaengar ac agored, yn unol â nodau’r polisi 
hwn. 

 

3. Israddedigion ac Uwchraddedigion a Ddysgir drwy Gwrs 

 

3.1 Nid yw’n briodol i israddedigion wneud gwaith ymchwil sensitif, a hynny oherwydd eu 
diffyg profiad cymharol o waith ymchwil, heblaw bod amgylchiadau arbennig o ran 
goruchwylio a chloriannu ar waith. Bydd angen i oruchwylwyr a chydlynwyr modiwlau roi 
ystyriaeth ofalus i’r posibiliad y gallai rhai meysydd ymchwil sensitif beri niwed i iechyd 
meddwl a lles myfyrwyr. 

https://www.aber.ac.uk/en/is/regulations/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/538297/20160715-Proscription-website-update.pdf
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3.2 Dim ond dan drefniadau goruchwylio a chloriannu priodol gan y tîm goruchwylio a 

Phennaeth yr Adran y mae’n briodol i uwchraddedigion a ddysgir drwy gwrs ymgymryd 
ag unrhyw rai o’r gweithgareddau ymchwil a restrir yn 2.1. 

 
4. Cymeradwyo a Mynediad 

 

4.1. Mae’r asesiad moeseg ar-lein yn cynnwys atodiad ymchwil sensitif lle ceir cyfres o 
gwestiynau hidlo. Mae’r rhain yn pennu a ddylid ystyried prosiect ymchwil yn un 
sensitif, ac a ddylid felly roi ystyriaeth arbennig iddo cyn y gellir rhoi cymeradwyaeth 
foesegol. 

 
4.2. Bydd yr adolygydd adrannol neu athrofaol priodol, ynghyd â’r Uned Moeseg Ymchwil, 

yn gwneud penderfyniad ar y cyd ynghylch a ddylid rhoi cymeradwyaeth foesegol 
adrannol i brosiectau ymchwil sensitif. Bydd y Cadeirydd ac o leiaf ddau aelod arall o 
Banel Moeseg Ymchwil perthnasol y Brifysgol (gan gynnwys aelod annibynnol a 
chynrychiolydd y myfyrwyr, os mai myfyriwr yw’r ymchwilydd) yn trafod y cais ac yn 
penderfynu a ddylid caniatáu i’r cynnig aros yn yr adran, neu a ddylid gofyn am 
newidiadau i gynllun/protocol yr ymchwil drwy gyflwyno cais i’r Panel Moeseg 
Ymchwil perthnasol. 

 
4.3. Gwneir penderfyniad ynghylch a ddylid rhoi cymeradwyaeth foesegol i’r ymgeisydd, 

gan gynnwys unrhyw newidiadau y gallai fod angen eu gwneud, gan yr 
Adran/Athrofa a’r Uned Moeseg Ymchwil ymhen 10 diwrnod o gyflwyno’r asesiad 
ar-lein. Os bydd gofyn i’r ymchwilydd gyflwyno cais am adolygiad ffurfiol gan y Panel 
Moeseg Ymchwil, caiff y cais ei ystyried yng nghyfarfod nesaf y Panel. 

 
4.4. Bydd gan ymgeiswyr y gwrthodir cymeradwyaeth foesegol iddynt heb gyfle i newid 

cynllun/protocol yr ymchwil (rhywbeth a ddylai fod yn brin iawn) hawl i gyflwyno 
apêl ysgrifenedig, gan ddilyn y drefn a amlinellir ar dudalen Moeseg Ymchwil y 
wefan. 

 

4.5. Ni cheir gwyro oddi wrth y dulliau o ran ymchwil sy’n sensitif o safbwynt diogelwch a 
gafodd gymeradwyaeth foesegol lawn. Os bydd angen gwneud unrhyw newidiadau 
i’r ymchwil, megis defnyddio deunyddiau newydd, neu ymchwilio i feysydd newydd, 
bydd yn rhaid ailgyflwyno cais am gymeradwyaeth foesegol. Bydd y Panel Moeseg 
Ymchwil yn gwneud pob ymdrech i brosesu’r cais newydd cyn gynted ag y bo modd 
er mwyn peidio â pheri oedi o ran yr ymchwil. 

 
4.6. Ar ôl i brosiect ymchwil a ystyrir yn un sensitif gael cymeradwyaeth foesegol, bydd yr 

Uned Moeseg Ymchwil yn anfon cadarnhad i’r Gwasanaethau Gwybodaeth ac yn 
gofyn iddynt greu storfa ffeiliau ddiogel ar wahân dan gyfrinair at ddefnydd yr 
ymchwilydd. Rhaid storio unrhyw ddeunydd yr ystyrir ei fod yn sensitif yn y storfa 
ffeiliau hon yn unig, ac ni ddylid ei hagor cyn i’r ymchwilydd gael caniatâd i 
ddefnyddio’r storfa ffeiliau. 

 
4.7. Pan fydd cymeradwyaeth foesegol wedi’i rhoi, bydd yr Uned Moeseg Ymchwil yn 

cofnodi manylion y prosiect ar gofrestr. Bydd copi o’r gofrestr ddiweddaraf yn cael 
ei rhannu â Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth, y Cyfarwyddwr Ymchwil, 
Busnes ac Arloesi a’r Dirprwy Is-Ganghellor, Prif Swyddog Gweithredu os daw 
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unrhyw ymholiadau allanol i law. 
 

4.8. Rhaid cyflwyno adroddiad Diwedd Prosiect i’r Panel Moeseg Ymchwil a roddodd y 
farn foesegol derfynol. Darperir hwn i’r ymchwilydd wedi i gymeradwyaeth gael ei 
rhoi. Cyfrifoldeb yr ymchwilydd yw sicrhau y caiff ei ddychwelyd ymhen mis i 
ddyddiad diwedd y prosiect. 

 
4.9. Bydd Pwyllgor Moeseg Ymchwil y Brifysgol yn goruchwylio gweithrediad y polisi hwn 

a’r broses gymeradwyo. 
 
 

5. Defnyddio Safleoedd Gwaharddedig 

 

5.1 Rhaid i ymchwilwyr y mae eu prosiectau wedi cael cymeradwyaeth foesegol lawn ac y 
mae angen iddynt ddefnyddio gwefannau a allai fynd yn groes i Reoliadau 
Gwasanaethau Gwybodaeth y Brifysgol gysylltu â’r Uned Moeseg Ymchwil i sicrhau y 
gall y Gwasanaethau Gwybodaeth wneud y newidiadau angenrheidiol o ran caniatâd a 
chofnodi enw/enwau’r sawl sydd am ddefnyddio’r gwefannau. 

 
5.2 Dylai ymchwilwyr sy’n defnyddio gwefannau a allai fod yn gysylltiedig â radicaleiddio 

neu sefydliadau neu grwpiau terfysgol/eithafol fod yn ymwybodol y gall safleoedd 
o’r fath fod dan oruchwyliaeth yr heddlu, ac y gallai defnyddio’r safleoedd hynny 
arwain at ymholiadau gan yr heddlu. Wedi i gymeradwyaeth foesegol lawn gael ei 
rhoi, dylai ymchwilwyr ddefnyddio rhwydwaith y Brifysgol i agor safleoedd o’r fath. 
Bydd hyn yn sicrhau bod cofnod fod y gweithgareddau hyn yn rhan ddilys o’u 
hymchwil. Er hynny, fel y dywedwyd, ni all y Brifysgol warantu na chynhelir 
ymchwiliadau gan awdurdodau allanol. 

 
5.3 Os bydd unrhyw ansicrwydd, ni ddylai ymchwilwyr ddefnyddio gwefannau o’r 

fath a dylent gysylltu â’r Uned Moeseg Ymchwil i sicrhau eu bod wedi cael y 
gymeradwyaeth foesegol a’r caniatâd priodol gan y Gwasanaethau Gwybodaeth. 

 

6. Storio Deunydd 
 

6.1 Mae ystyriaethau ychwanegol ynghlwm wrth rai mathau o ymchwil sensitif, gan 
gynnwys: 

 
i. Ymchwil i derfysgaeth, eithafiaeth, sefydliadau neu grwpiau terfysgol 

neu eithafol, ideolegau eithafol, radicaleiddio1, dadradicaleiddio2; 
ii. Ymchwil wedi’i gomisiynu gan y lluoedd arfog neu GCHQ; 

iii. Ymchwil wedi’i gomisiynu o dan alwad diogelwch yr Undeb Ewropeaidd / 
Unol Daleithiau neu debyg; 

iv. Ymchwil lle mae angen gwylio, defnyddio neu drosglwyddo data personol 
sensitif fel y diffinnir hynny yn Neddf Diogelu Data 1998; 

v. Ymchwil lle mae’n rhaid cael cliriad diogelwch (gan gynnwys y Ddeddf 
Cyfrinachau Swyddogol). 

 
6.2 Rhaid cadw holl ddeunydd yr ymchwil a data unrhyw ymchwil i’r meysydd a restrir yn 

2.1 yn ddiogel yn y storfa ffeiliau ar wahân dan gyfrinair a grybwyllwyd uchod. Ni 
ddylid cadw copïau yn unman arall. Os na threfnwyd darpariaeth eisoes ar gyfer 
storio’r deunydd yn ddiogel yn rhan o’r prosiect, cyfrifoldeb yr ymchwilydd yw cysylltu 

https://www.aber.ac.uk/en/is/regulations/
https://www.aber.ac.uk/en/is/regulations/
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â’r Uned Moeseg Ymchwil i ofyn am storfa o’r fath. 
 

6.3 Rhaid i ymchwilwyr sicrhau bod y Brifysgol yn abl ac yn alluog i gyflawni unrhyw 
rwymedigaethau eraill a bennir gan y corff neu’r sefydliad cyllid ymchwil perthnasol. 

 
6.4 Rhaid cyfyngu hawl i ddefnyddio’r storfa ffeiliau hon i’r ymchwilydd, ac unrhyw gyd-

ymchwilwyr mewnol sy’n gweithio ar brosiectau ar y cyd. Rhaid i’r trefniadau storio 
diogel gynnwys pob deunydd sy’n gysylltiedig â’r prosiect ymchwil, gan gynnwys, 
ymhlith pethau eraill: deunydd wedi’i lawrlwytho, dogfennau, fideos, delweddau, neu 
ddata ymchwil. Mae’n bosib y diddymir yr hawl i ddefnyddio’r storfa hon os bydd yr 
ymchwilydd yn gadael y prosiect, neu os na fydd yn cydymffurfio â’r polisi hwn. 

 
6.5 Dylid cynnal ymchwil sensitif ar-lein sydd wedi cael cymeradwyaeth foesegol i’r 

meysydd a restrir yn 2.1 ar weinyddion y Brifysgol (gweler 5.1). 

 
6.6 Dylid sganio dogfennau a data ffisegol a’u llwytho i weinydd dan gyfrinair; lle nad yw 

hyn yn bosib, dylid cadw dogfennau mewn cwpwrdd ffeilio dan glo, mewn swyddfa un 
defnyddiwr dan glo ar safle’r Brifysgol. 

 

7. Trawsyrru deunydd 
 

7.1 Dylai ymchwilwyr nodi bod y Ddeddf Terfysgaeth (2006) a’r Ddeddf Gwrthderfysgaeth a 
Diogelwch (2015) yn gwahardd lledaenu cyhoeddiadau terfysgol os yw’n fwriad gan yr 
unigolyn dan sylw i annog neu gymell eraill. Rhaid i ymchwilwyr nodi y gall ‘ymddygiad 
di-hid’ gyfrif fel trosedd o dan y Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch. Ni ddylai 
cyhoeddiadau a ledaenir at ddibenion prosiect ymchwil sydd wedi’i ddiffinio’n glir gyfrif 
fel trosedd, oherwydd bod y bwriad angenrheidiol yn annhebygol o fod yn bresennol. Er 
hynny, cynghorir ymchwilwyr i arfer pwyll a dylid osgoi lledaenu deunyddiau ymchwil 
crai lle bo hynny’n bosib. 

 

7.2 Yn achos prosiectau ymchwil ar y cyd ag ymchwilwyr mewn sefydliadau eraill yn y DU 
neu dramor, mae’n bosib y bydd angen i ddogfennau gael eu hanfon o bryd i’w gilydd. 
Dylid gosod cyfrinair ar bob dogfen yn unigol lle bo hynny’n bosib, ac yna’i hanfon drwy 
ddull diogel sy’n amgryptio’r ffeil wrth ei thrawsyrru. Bydd cyd-ymchwilwyr o’r tu allan 
i’r Brifysgol hefyd yn anfon ffeiliau at ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth o bryd i’w 
gilydd, a rhaid storio’r ffeiliau hyn ar unwaith yn y storfa ffeiliau ddiogel. Gall y 
Gwasanaethau Gwybodaeth roi cyngor ynghylch trawsyrru’n ddiogel. 

 
7.3 Cynghorir ymchwilwyr yn gryf i osgoi cludo deunyddiau ymchwil crai sy’n gysylltiedig â 

phrosiectau ymchwil sensitif. Fodd bynnag, os nad oes modd osgoi hynny rhaid i 
ymchwilwyr ddefnyddio cof bach wedi’i amgryptio. 

 
7.4 Dylai ymchwilwyr arfer pwyll wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol personol i 

ledaenu dadleuon beirniadol neu gynnyrch neu ganlyniadau prosiectau ymchwil sensitif 
am y rhesymau a nodir yn 7.1. Yn benodol, cynghorir yn gryf na ddylai ymchwilwyr greu 
hyperddolenni  i safleoedd a ddefnyddiwyd, gyda chymeradwyaeth foesegol, fel 
‘deunyddiau ymchwil crai’ (e.e. safleoedd unrhyw sefydliadau gwaharddedig). Yn 
ogystal, dylai ymchwilwyr lynu at y polisïau Cydymffurfiaeth Gwybodaeth perthnasol. 

 

8. Gwaredu Deunydd a Data 
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/472956/Proscription-update-20151030.pdf
https://www.aber.ac.uk/en/infocompliance/
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8.1 Dylai deunydd ymchwil (copïau caled) gael ei waredu gan yr ymchwilydd, gan sicrhau bod 
y deunydd yn cael ei waredu mewn modd priodol sy’n sicrhau nad oes modd i eraill gael 
gafael arno. Dylid osgoi cludo deunydd yn bell. 

 
8.2 Bydd deunydd sy’n cael ei storio’n electronig, ar weinydd dan gyfrinair, yn cael ei ddileu’n 

ddiogel pan fydd hawl i ddefnyddio’r gyriant diogel wedi dod i ben neu pan nad oes angen 
hawl i’w ddefnyddio mwyach. 

 
8.3 Lle bo gofynion rheoli data ymchwil ar waith, dylai ymchwilwyr sicrhau bod unrhyw ddata, 

boed yn ddigidol neu’n ffisegol, yn cael ei glustnodi i’w waredu ar ôl y broses goladu ar 
ddiwedd y prosiect fel y nodir yn 8.1 ac 8.2. 

 
8.4 Cyfrifoldeb yr ymchwilydd  yw sicrhau y glynwyd at yr holl ganllawiau moesegol, cyfreithiol 

a gweithdrefnol eraill wrth waredu unrhyw ddata o’r fath gan gynnwys, ymhlith pethau 
eraill, polisïau a gweithdrefnau Prifysgol Aberystwyth a chanllawiau cyrff cyllido. 

 

 
9. Ymholiadau Mewnol ac Allanol 

 

9.1 Os bydd pryderon gwirioneddol yn codi ynghylch defnyddio neu gamddefnyddio 
deunyddiau ymchwil sensitif gan unrhyw aelod(au) o’r staff neu fyfyrwyr, dylid cysylltu 
â’r Dirprwy Is-Ganghellor (Prif Swyddog Gweithredu) mewn sefyllfaoedd nad ydynt yn 
rhai brys. Os yw’r pryderon yn ymwneud â chynnwys unrhyw ddeunyddiau copi caled 
(e.e. llyfrau neu bapurau wedi’u hargraffu) dylid gadael y deunyddiau heb eu cyffwrdd, 
ond dylai’r sawl sy’n dod o hyd iddynt aros gyda hwy tra bo aelod uwch o’r staff yn 
gwirio a yw’r deunyddiau hyn yn gysylltiedig â phrosiect ymchwil dilys. Yn yr un modd, 
ni ddylid edrych ar ddeunydd electronig hyd nes y bydd y cynnwys wedi’i wirio gan yr 
awdurdodau priodol. 

 

10. Peidio â glynu at y polisi 
 

10.1 Bydd mynd yn groes i’r polisi hwn drwy fethu â chael cymeradwyaeth foesegol i 
ymchwil sensitif, gwyro oddi wrth gynllun gwreiddiol yr ymchwil a gyflwynwyd ar 
gyfer cymeradwyaeth foesegol, neu beidio â storio deunyddiau ymchwil ar gyfer 
ymchwil i’r meysydd a restrir yn 2.1 yn ddiogel, yn fforffedu unrhyw amddiffyniad y 
gallai’r Brifysgol ei gynnig pe bai awdurdodau allanol yn cychwyn ymchwiliad. Fel 
arfer, ymchwilir i achosion o fynd yn groes i’r polisi hwn gan staff a myfyrwyr fel ei 
gilydd drwy’r polisi Camymddwyn wrth wneud Ymchwil 

 

11. Adolygu’r polisi 

 

11.1 Adolygir y polisi hwn yn flynyddol gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil y Brifysgol. 
 

  

https://www.aber.ac.uk/en/hr/policy-and-procedure/misconduct/
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Atodiad 11 - Ffurflen Hysbysu am Gyfarfod/Digwyddiad Hysbysadwy 

Ffurflen Hysbysu am Gyfarfod / Digwyddiad Hysbysadwy Prifysgol Aberystwyth 

Dylid llenwi’r ffurflen hon ar gyfer unrhyw gyfarfod a digwyddiad sy’n cynnwys siaradwyr allanol, y 
pennwyd eu bod yn “ddigwyddiadau hysbysadwy” yn unol â’r diffiniadau a roddir yng Nghod 
Ymarfer y Brifysgol ar Ryddid i Lefaru. Dylid llenwi’r ffurflen ar yr adeg y mae Trefnydd y Digwyddiad 
yn pennu bod y cyfarfod neu’r digwyddiad yn hysbysadwy, ac a fydd, lle bo modd, o leiaf 30 diwrnod 
cyn dyddiad y cyfarfod neu’r digwyddiad. 

Manylion y Cyfarfod / Digwyddiad 

Pwnc y Cyfarfod neu Ddigwyddiad ? 

Enw(au) Siaradw(y)r Allanol ? 

Cysylltiad(au) Hysbys y Siaradwr Allanol ? 

Dyddiad y Cyfarfod neu Ddigwyddiad ? 

Amser y Cyfarfod neu Ddigwyddiad ? 

Lleoliad y Cyfarfod neu Ddigwyddiad ? 

Athrofa / Adran sy'n Gyfrifol  

Enw ac Ebost Prif Gyswllt y Digwyddiad ? 
A yw’n debygol na fydd y siaradwr/wyr yn gallu cyrraedd neu adael y cyfarfod neu’r digwyddiad yn 
ddiogel a/neu a fydd angen trefniadau diogelwch penodol?? 

Ydy Nac ydy 
A yw’r Trefnydd yn ymwybodol o gyfarfodydd neu ddigwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnig ac sydd 
yn groestynnol, unrhyw faterion ymarferol yn ymwneud ag iechyd a diogelwch a/neu unrhyw effaith 
ar yr adnoddau sydd ar gael?? 

Ydy Nac Ydy 
A yw’r Trefnydd yn ymwybodol o fygythiadau i darfu ar y cyfarfod neu’r digwyddiad arfaethedig, a 
allai ddigwydd yn y digwyddiad ei hun neu’r tu allan?? 

Ydy Nac ydy 
A yw’r Trefnydd yn ymwybodol o unrhyw fygythiadau i allu’r Brifysgol i sicrhau bod rhyddid i lefaru o 
fewn y gyfraith yn cael ei ddiogelu ar gyfer y siaradwr/wyr?? 

Ydy Nac ydy 
A yw’r Trefnydd yn ymwybodol o unrhyw fygythiadau i allu’r Brifysgol i sicrhau bod “siaradwyr â barn 
eithafol a allai ddenu pobl at derfysgaeth” yn cael eu herio yn digwyddiad, yn unol â’r ddogfen 
Prevent Duty Guidance for Higher Education institutions in England and Wales Llywodraeth EM?? 

Ydy Nac 
A yw Undeb y Myfyrwyr wedi’u hysbysu ynghylch y bwriad i gynnal y digwyddiad (Yn berthnasol i 
ddigwyddiadau Cymdeithasau/Clybiau Myfyrwyr yn unig)? 

Ydynt Nac Ydynt Dim yn Berthnasol 
Gall amgylchiadau penodol digwyddiad newid yn ystod y cyfnod rhwng llenwi’r ffurflen hon a 
chynnal y cyfarfod neu’r digwyddiad, felly dylai trefnydd y digwyddiad adolygu’r wybodaeth a 
gyflwynir yn rheolaidd yn ystod y cyfnod cyn y cyfarfod neu’r digwyddiad, gan roi gwybod i’r Tîm 
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Iechyd, Diogelwch â’r Amgylchedd am unrhyw newidiadau angenrheidiol, drwy e-bostio 
hasstaff@aber.ac.uk neu ar estyniad 2073. 

Mae Ffurflen Hysbysu am Gyfarfod / Digwyddiad Hysbysadwy Prifysgol Aberystwyth ar gael yn: 

https://www.aber.ac.uk/cy/hse/proc-prac/prevent/speakerform/  

https://www.aber.ac.uk/cy/hse/proc-prac/prevent/speakerform/

