Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2018

Aflonyddwch Rhywiol
Ysgrifennaf mewn ymateb i'ch cais am wybodaeth, dyddiedig 14 Tachwedd 2018, pan
ofynnoch am wybodaeth mewn perthynas ag aflonyddu rhywiol.
Er hwylustod, rwyf wedi atgynhyrchu eich cwestiynau isod ac wedi amlinellu ein
hymatebion cyfatebol.
1. Gyda'i gilydd, sawl cyhuddiad o aflonyddwch rhywiol a wnaed gan aelodau
staff yn erbyn aelodau eraill o staff?
Dim
O'r rhain yn 1, faint o'r achwynwyr oedd yn fenywod?
Ddim yn berthnasol
O'r rhain yn 1, faint o'r rhai a gyhuddir oedd yn ddynion?
Ddim yn berthnasol
2. Sawl aelod o staff fu'n destun gweithdrefnau disgyblu o ganlyniad i
gyhuddiadau o aflonyddwch rhywiol yn y gweithle?
Dim
3. Sawl aelod o staff sydd wedi'u diswyddo o ganlyniad i aflonyddwch rhywiol
yn y gweithle?
Dim
4. Faint o arian y mae'r awdurdod wedi talu allan mewn iawndal neu mewn
cytundebau setlo i unigolion o ganlyniad i achosion camymddwyn rhywiol?
Dylai'r ateb gynnwys achosion lle cafwyd setliad ariannol y tu allan i'r llys
ar ôl i hawliad gael ei gyflwyno, hyd yn oed os nad yw'r awdurdod yn
derbyn yr hawliad/atebolrwydd, a dylai hefyd gynnwys achosion lle nad
oedd achosion llys wedi'u cychwyn ond talodd yr awdurdod iawndal neu
ymrwymo i gytundeb heb dderbyn atebolrwydd o reidrwydd.
Dim
Beth oedd y swm unigol mwyaf a dalwyd at ddibenion o'r fath? (Os bydd
dod o hyd i'r wybodaeth hon yn gwthio'r cais dros y trothwy ar gyfer costau
cydymffurfio, diystyrwch y cwestiwn hwn)
Ddim yn berthnasol
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5. Beth yw polisi'r awdurdod ar gyfer ymrwymo i gytundebau peidio â
datgelu?
Mae polisi Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch cytundebau cyfaddawdu wedi'i
nodi ym Mhennod 7 o'i Llawlyfr Gweithwyr (yn bennaf ym mharagraffau 239-241)
ac mae'r darn perthnasol ynghlwm.
6. Mewn sawl un o'r achosion yn y blynyddoedd a nodwyd uchod y mae'r
awdurdod wedi defnyddio cytundebau peidio â datgelu er mwyn datrys
achosion aflonyddwch rhywiol? (Os bydd dod o hyd i'r wybodaeth hon yn
gwthio'r cais dros y trothwy ar gyfer costau cydymffurfio, diystyrwch y
cwestiwn hwn)
Dim

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, neu gwestiynau o ran sut rwyf wedi ymdrin
â'ch cais, mae pob croeso i chi gysylltu â fi.

Yn gywir
Swyddog Gwybodaeth
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