
ATODIAD 19 - DIFFINIADAU 

At ddibenion y polisi hwn, mae'r diffiniadau canlynol yn gymwys:  

Adran 1 

Diffinnir 'Plentyn' fel unrhyw un dan 18 oed.   

Mae 'Person ifanc' yn cyfeirio at unrhyw un dan ddeunaw oed sydd wedi gadael addysg lawn-amser.  

At ddibenion y polisi hwn, yr un yw ystyr 'plentyn/person ifanc/pobl ifanc'.  

Diffinnir 'oedolyn' fel unrhyw berson sydd dros 18 oed. 

Mae 'myfyriwr' yn cynnwys myfyrwyr cartref (y DU), yr Undeb Ewropeaidd (UE), tramor neu 
ryngwladol sydd wedi'u cofrestru ar unrhyw raglen astudio PA ac mae'n cynnwys unigolion sydd y tu 
hwnt i'r cwmpas ymwneud traddodiadol â gweithgareddau'r Brifysgol. 

Oedolyn Agored i Niwed 

Y diffiniad craidd o 'oedolyn agored i niwed' o'r Ymgynghoriad o 1997 ‘Who Decides?’ a gyhoeddwyd 

gan Adran yr Arglwydd Ganghellor yw person: 

'Sydd angen, neu a allai fod angen, gwasanaethau gofal cymunedol yn sgil anabledd, oedran neu 

afiechyd; ac nad yw'n gallu, neu a allai beidio â gallu, amddiffyn ei hun rhag niwed neu gamfanteisio 

sylweddol.'   

Bydd y diffiniad a'r defnydd o 'oedolyn agored i niwed' wedi cael ei ddefnyddio mewn llu o bolisïau a 
gweithdrefnau hŷn ym maes diogelu oedolion agored i niwed, ond dylid defnyddio yn ei le yn awr y 
diffiniad newydd o'r Ddeddf Gofal (2014) - gweler y diffiniad o 'oedolion sydd mewn perygl o niwed' 
isod i weld y diffiniad newydd. 

Mae'r Brifysgol yn ystyried unrhyw berson fel un agored i niwed os oes arnynt angen gwarchodaeth 

neu fewnbwn ychwanegol er mwyn eu galluogi i gyflawni eu potensial i'r eithaf.  Gall pa mor agored i 

niwed ydyw unigolyn amrywio gan ddibynnu ar y gweithgaredd sy'n cael ei gynnal a'r bobl sy'n 

bresennol. Mae rhai o'r grwpiau y mae'r Brifysgol yn barnu eu bod yn agored i niwed yn cynnwys, 

ymhlith eraill:   

● Pobl sy'n gadael gofal  

● Gofalwyr ifanc  

● Pobl anabl a staff anabl sydd ag anghenion cymorth penodol ac nad ydynt, o ganlyniad i'r anghenion 

hynny, yn gallu eu hamddiffyn eu hunain rhag y risg o gamdriniaeth neu niwed  

● Unigolion sy'n cael eu cam-drin, neu sydd wedi cael eu cam-drin yn y gorffennol  

● Unigolion sy'n byw mewn llety dros dro  

Oedolion sydd mewn perygl o niwed 

Rydym wedi symud oddi wrth y term 'oedolion agored i niwed' tuag at 'oedolion sydd mewn perygl o 
niwed', a dalfyrrir fel arfer mewn polisïau a gweithdrefnau i 'oedolion sydd mewn perygl'. Mae'n bosibl 
hefyd y cyfeirir at 'oedolyn ag anghenion gofal a chymorth'. 

  



Adran 2 

Gweithgaredd a Reoleiddir 

Mae'r diffiniad newydd o weithgaredd a reoleiddir sy'n ymwneud ag oedolion yn cyfeirio at oedolion 

yr ystyrir eu bod yn agored i niwed ar yr adeg benodol honno. 

Ceir chwe chategori o bobl sy'n rhan o'r diffiniad newydd o weithgaredd a reoleiddir (a bydd unrhyw 

un sy'n rheoli neu'n goruchwylio'r bobl hynny o ddydd i ddydd yn rhan o'r diffiniad hefyd). Amlinellir 

y categorïau hyn yn fras isod.    

1) Darparu gofal iechyd  

Unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol sy'n darparu gofal iechyd i oedolyn, neu unrhyw un sy'n 

darparu gofal iechyd i oedolyn dan gyfarwyddyd neu oruchwyliaeth gweithiwr gofal iechyd 

proffesiynol. 

2) Darparu gofal unigol - unrhyw un sy'n:  

 darparu cymorth corfforol i fwyta neu yfed, mynd i'r tŷ bach, ymolchi neu ymdrochi, gwisgo, 

gofalu am y geg neu ofalu am y croen, gwallt neu ewinedd yn sgil oedran, afiechyd neu 

anabledd oedolyn;  

 annog ac yna'n goruchwylio oedolyn nad ydyw, yn sgil ei oedran, afiechyd neu anabledd, yn 

gallu gwneud y penderfyniad i fwyta neu yfed, mynd i'r tŷ bach, ymolchi neu ymdrochi, gwisgo, 

gofalu am y geg neu ofalu am y croen, gwallt neu ewinedd heb yr anogaeth neu'r 

oruchwyliaeth honno;  

 hyfforddi, cyfarwyddo neu'n cynnig cyngor neu arweiniad sy'n ymwneud â bwyta neu yfed, 

mynd i'r tŷ bach, ymolchi neu ymdrochi, gwisgo, gofalu am y geg neu ofalu am y croen, gwallt 

neu ewinedd i oedolion sydd angen hynny yn sgil oedran, afiechyd neu anabledd.  

3) Darparu gwaith cymdeithasol - y ddarpariaeth o waith cymdeithasol gan weithiwr gofal 

cymdeithasol sy'n ofynnol mewn cyswllt ag unrhyw wasanaethau gofal iechyd neu gymdeithasol i 

oedolyn sy'n gleient neu'n gleient posibl.  

4) Cynorthwyo ag arian parod, biliau ac/neu siopa - darparu cymorth i oedolyn yn sgil ei oedran, 

afiechyd neu anabledd, os yw hynny'n cynnwys rheoli arian parod yr unigolyn, talu ei filiau neu siopa 

ar ei ran.  

5) Cynorthwyo unigolyn i ymdrin â'i faterion ei hun - unrhyw un sy'n darparu amrywiol fathau o 

gymorth wrth gynnal materion oedolyn ei hun, er enghraifft trwy gyfrwng atwrneiaeth barhaus. 

Gweler Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006, fel y cafodd ei diwygio gan Ddeddf Diogelu Rhyddidau 

2012, i weld y categorïau pellach sy'n cael eu cwmpasu yma.  

6) Cludo - unigolyn sy'n cludo oedolyn, yn sgil ei oed, afiechyd neu anabledd, naill ai i neu o'i fan 

preswyl a man lle mae wedi cael, neu y bydd yn cael, gofal iechyd, gofal unigol neu ofal 

cymdeithasol; neu rhwng mannau lle mae wedi cael neu y bydd yn cael gofal iechyd, gofal unigol neu 

ofal cymdeithasol. Nid yw hyn yn cynnwys teulu a ffrindiau na gyrwyr tacsi.   



Adran 3 

Diogelu 

Mae diogelu'n derm a ddefnyddir yn y Deyrnas Unedig i gyfeirio at fesurau i amddiffyn iechyd, lles a 
hawliau dynol unigolion, sy'n galluogi i bobl - a phlant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl o 
niwed yn enwedig - i fyw'n rhydd rhag camdriniaeth, niwed ac esgeulustod. 

Mae diogelu'n gyfrifoldeb i bawb.  

Mae diogelu'n berthnasol os yw plentyn neu 'oedolyn sydd mewn perygl' yn cael ei gam-drin neu ei 
esgeuluso neu mewn perygl o hynny. Gallai pryder am ddiogelu gynnwys aelod o staff, myfyriwr neu 
un o brosesau PA yn peri risg i blant neu oedolion o'r fath.  

Beth yw'r Ddyletswydd Prevent? 

Yr agenda wrth-radicaleiddio sydd wedi'i chynnwys yn y Ddeddf Gwrthderfysgaeth. 

Adran 4 

Beth yw Cam-drin? 

Cam-drin yw camdriniaeth gan unrhyw berson neu bersonau eraill sy'n tramgwyddo hawliau dynol a 
sifil person. Gall y gamdriniaeth amrywio o drin rhywun ag amarch mewn modd sy'n cael effaith 
sylweddol ar ansawdd bywyd y person hwnnw, i achosi gwir ddioddefaint corfforol neu feddyliol. 

Mathau o gam-drin 

 Cam-drin corfforol 

 Trais neu gam-drin domestig 

 Cam-drin rhywiol (gan gynnwys defnyddio ffotograffiaeth/delweddau a'u hatgynhyrchu) 

 Cam-drin seicolegol neu emosiynol 

 Cam-drin ariannol neu faterol 

 Caethwasiaeth fodern 

 Cam-drin gwahaniaethol 

 Cam-drin sefydliadol 

 Esgeulustod neu fethu â gweithredu 

 Hunanesgeuluso 

Diffiniad o Esgeuluso 

 Peidio â rhoi digon o ofal neu sylw i bobl neu bethau yr ydych yn gyfrifol amdanynt. 

Esgeulustod a Methu â Gweithredu   

Yn cynnwys anwybyddu anghenion gofal meddygol, emosiynol neu gorfforol; methu â darparu 

mynediad i iechyd neu ofal a chymorth priodol; neu wadu anghenion bywyd, megis meddyginiaeth, 

maeth a gwresogi. 

DBS (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)  

Mae'r corff statudol hwn yn helpu cyflogwyr i wneud penderfyniadau recriwtio mwy diogel ac i atal 

pobl anaddas rhag gweithio gyda grwpiau agored i niwed, gan gynnwys plant. Cafodd ei greu yn 2012 

yn sgil uno'r Swyddfa Cofnodion Troseddol a'r Awdurdod Diogelu Annibynnol.  

 


