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1.       Cyflwyniad  

1.1. Mae'r Brifysgol yn cydnabod y gallai pobl sy'n defnyddio adeiladau neu diroedd wneud 

hynny gyda chi. 

1.2. Mae’r polisi hwn yn nodi o dan ba amgylchiadau y caniateir cŵn yn adeiladau neu ar 

dir y Brifysgol. 

2.       Diben  

2.1 Diben y polisi yw, yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Iechyd a Diogelwch 

yn y Gwaith ac ati 1974, i gefnogi iechyd, diogelwch a lles pawb sy'n defnyddio 

adeiladau neu ar dir y Brifysgol.  

3. Cwmpas 

3.1. Mae'r polisi hwn yn berthnasol i holl adeiladau neu ar dir y Brifysgol a ddefnyddir gan 

staff, myfyrwyr neu eraill a allai ymweld â’r mannau hyn. 

3.2. Nid yw'r polisi hwn yn berthnasol i unrhyw adeilad lle mae'r Brifysgol yn gweithredu’n 

Landlord yn unig ac nad yw staff na myfyrwyr yn ei feddiannu. Yn yr achosion hyn bydd 

unrhyw gais i ddod â chŵn i'r adeilad neu'r tir cysylltiedig yn cael ei ystyried yn y 

trefniadau prydles. 

4. Polisi 

4.1. Mae gofynion y polisi hwn yn gwahaniaethu rhwng cŵn cymorth a'r rhai nad ydynt yn 

cael eu hystyried felly e.e. cŵn anwes.  

4.2. Ni chaniateir cŵn nad ydynt yn cael eu hystyried yn gi cymorth e.e. cŵn anwes yn 

adeiladau'r Brifysgol. Ni chaniateir hwy chwaith ar unrhyw ran o dir y Brifysgol oni bai 

fod y tir yn cael ei ystyried yn hawl tramwy cyhoeddus. Mewn achosion o'r fath dim ond 

ar rannau yr ystyrir eu bod yn rhai hawl tramwy cyhoeddus y caniateir cŵn. 

4.3. Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn disgrifio cŵn cymorth nid yn 

anifeiliaid anwes ond yn 'gymhorthion ategol' i'w perchennog a gallant eu helpu gydag 

anawsterau golwg a chlywed, epilepsi, diabetes, problemau symudedd corfforol ac 

anableddau / cyflyrau iechyd eraill.  

4.4. Mae'r Brifysgol yn cydnabod ei chyfrifoldebau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac  

yn derbyn cŵn cymorth ar ei champysau pa un ai a yw’r perchennog yn aelod o’r staff, 

yn fyfyriwr neu'n ymwelydd. 

4.5. Assistance Dogs UK (ADUK) yw'r corff ymbarél ar gyfer nifer o sefydliadau cŵn 

cymorth sydd wedi'u hachredu gan gorff safonau hyfforddi rhyngwladol. Mae'r Brifysgol 

yn gofyn bod gan unrhyw gŵn cymorth sydd wedi'u hyfforddi gan aelod-sefydliadau 

ADUK, tra byddant yn adeiladau'r Brifysgol, fanylion adnabod ffurfiol ar ffurf: 

• Tagiau adnabod ar goler y ci 

• harnais 
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• siaced neu harnais cŵn brand penodol i sefydliad  

• llithriad plwm 

4.6. Gofynnir hefyd fod gan berchnogion cŵn sydd wedi'u hyfforddi gan aelod-sefydliadau 

ADUK gario, tra byddant yn adeiladau'r Brifysgol, yn cynnwys y Llyfryn Adnabod melyn 

wedi’i frandio’r ADUK.  

4.7. Aelodau presennol Assistance Dogs UK yw: 

• Cŵn Awtistiaeth 

• Partneriaid Canine  

• Cŵn A.I.D. 

• Cŵn er Lles  

• Cŵn Tywys 

• Clywed cŵn i bobl fyddar  

• Cŵn Canfod Meddygol 

• Cŵn Gwasanaeth y DU 

• Cŵn Cymorth 

• Cynghrair Gweld Cŵn 

4.8. Ar gyfer sefydliadau cŵn cymorth nad ydynt yn aelodau o ADUK mae disgwyl i 

berchennog y cŵn ddilyn y canllawiau a gyhoeddwyd gan y sefydliad hwnnw ynghylch 

nodi ci yn gi cymorth. 

4.9. Mae'r Brifysgol yn cydnabod bod cŵn cymorth wedi'u hyfforddi'n fawr sy'n golygu na 

fyddant, fel arfer, yn crwydro'n rhydd, yn eistedd neu'n gorwedd yn dawel wrth ymyl 

eu perchennog ac yn annhebygol o faeddu mewn man cyhoeddus. Mae hefyd yn 

cydnabod bod cŵn cymorth yn cael triniaethau milfeddygol rheolaidd. 

4.10. Mae’r Brifysgol yn disgwyl i bob perchennog ci cymorth fodloni gofynion Adran 4.11 – 

4.16 o'r polisi hwn. 

4.11. Bydd cŵn cymorth yn parhau i fod yn gyfrifoldeb eu perchennog bob y byddant yn 

adeiladau'r Brifysgol neu ar dir y Brifysgol.  

4.12. Pe bai ci cymorth yn dod yn ymwelydd rheolaidd ag un o adeiladau / tir y Brifysgol / 

seiliau dylai'r perchennog geisio trafod cyflwyno'r ci cymorth â'i reolwr llinell i ddechrau. 

Dylai'r meysydd trafod gynnwys eraill sy'n gweithio'n agos gyda pherchennog y cŵn i 

fynd i'r afael â phryderon posibl ynghylch pobl sydd ag alergedd / ofn cŵn neu'r 

trefniadau carthu'r ci.   

4.13. Mewn sefyllfaoedd lle nodir pryderon o ran  alergedd neu ofn cŵn, dylai’r rheolwr llinell 

gysylltu â'r timau Adnoddau Dynol ac Iechyd a Diogelwch i ystyried addasiadau 

rhesymol. 

4.14. Bydd  y tîm Iechyd a Diogelwch a'r Rheolwr Campws perthnasol yn cytuno ar fan carthu 

y cytunir arno. Mae'r perchnogion yn gyfrifol am gario bagiau baw ci, glanhau carthion 

yn syth a chael gwared ohono mewn biniau baw cŵn. 

4.15. Perchnogion sy'n gyfrifol am sicrhau nad yw'r ci yn troethi nac yn dadfeilio yn 

adeiladau'r Brifysgol. Pe bai hyn yn digwydd mae perchnogion yn gyfrifol am lanhau'r 

ardal yn syth a rhoi gwybod am y mater i operations@pcydds.ac.uk. 

mailto:operations@pcydds.ac.uk
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4.16. Os caiff unrhyw broblemau neu bryderon am y ci cymorth eu codi, bydd y tîm 

Adnoddau Dynol ac Iechyd a Diogelwch yn ymchwilio ymhellach i’r mater. 

5. Monitro 

5.1. Bydd y Brifysgol yn monitro cydymffurfiaeth â'r polisi drwy asesu rheolaidd gan staff y 

Brifysgol a thrwy unrhyw gwynion ynghylch y polisi nad yw'n cael ei ddilyn. 

6. Camddefnyddio’r Polisi 

6.1. Mae'r Brifysgol yn cydnabod ei chyfrifoldebau iechyd a diogelwch. Gellir ymdrin â 

thorri’r cyfrifoldebau iechyd a diogelwch a ddiffinnir yn y polisi hwn o dan bolisïau a 

gweithdrefnau disgyblu'r Brifysgol. Pan ganfyddir achos o droseddu bydd y Brifysgol 

yn cymryd camau perthnasol a phriodol. 

 

Awdur(on) y polisi: Teitl Swydd CRAIG JONES  Teitl y Swydd: Pennaeth Iechyd a 
Diogelwch 
 

Rheoli fersiwn dogfennau 
 

Rhif Fersiwn: Rheswm dros newid: Awdur: Dyddiad y newid: 
 

1.0 Drafft i'w gymeradwyo Craig Jones  

2.0 Drafft a gymeradwywyd gan Uwch 
Gyfarwyddiaeth 

Craig Jones 25.10.22 

    

    

 
Statws presennol y Polisi: Cymeradwywyd 
 

A yw'r Polisi yn berthnasol i: AB /  AU / AB ac AU* 
 
Dyddiad cadarnhau: 25/10/2022 
 

Dyddiad effeithiol o: 25/10/2022 
 
Dyddiad adolygu polisi: 25/10/2024 
 

I'w gyhoeddi: ar wefan PCYDDS /  MyDay / Nid i’w gyhoeddi. 
 

Cymeradwyaeth 
Ystyrir y polisi yn ffurfiol a'i gymeradwyo yn unol â Chylch Gorchwyl Pwyllgor a amlinellir yn y 

Llawlyfr Ansawdd Academaidd.   

Os yw'r polisi yn effeithio ar staff, dylid gofyn am gyngor gan AD ar y dechrau i ganfod a oes 

angen ymgynghori yn JCC. Bydd AD hefyd yn rhoi cyngor ar y cyfnod mwyaf priodol i 

ymgynghori â JCC ac ar a oes angen cymeradwyaeth gan y Cyngor  

Rhaid cynnwys fersiynau wedi eu cwblhau o’r canlynol gyda’r holl bolisïau sy'n cael eu 

cyflwyno i'w cymeradwyo: 
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• Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb. 

• Asesiad o’r Effaith Sefydliadol  

• Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd 

Cyn cyflwyno i'r pwyllgor, gofynnir i awduron ymgynghori â'r Tîm Polisi a Chynllunio a fydd yn 

gwirio bod y ddogfen yn cydymffurfio â  gofynion y Brifysgol. Bydd y Tîm Polisi a Chynllunio 

yn cwblhau'r adran isod. 

I'w gwblhau gan y Tîm Polisi a Chynllunio 

Ticiwch i gadarnhau'r canlynol: 

Mae Asesiad o’r Effaith Sefydliadol wedi'i gwblhau☒ 

Mae Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb wedi ei gwblhau ☒ 

Mae Asesiad o’r Effaith ar Breifatrwydd wedi ei gwblhau ☒ 

Materion y mae angen i’r pwyllgor cymeradwyo eu hystyried: 

 

 

 

 

  

https://uowtsd.sharepoint.com/:w:/g/corporate-services/EQWSnTw7jiJAt0VBCsGbpTEBJO6yD7MkxFJ5CQKswDEDrg?e=ISKDps
https://uowtsd.sharepoint.com/:w:/g/corporate-services/EYk_wTWVWrhAjm4jzsuFZAYBtSwZpLZLmMPsAESLabUQAA?e=Dp5xJp
https://uowtsd.sharepoint.com/:w:/g/corporate-services/ESkUKKr8qnlGnwCFU1w3umgBCI1M5w67ZD7nFKwYLlc6nA?e=DHoGo8
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