
Polisi Gwahardd 

Diffiniadau  

Parc Chwaraeon Bae Abertawe (SBSP) yw'r hunaniaeth ambarél ar gyfer y cyfleusterau chwaraeon 

yn Lôn Sgeti, Abertawe, SA2 8QB sy'n cynnwys:  

• Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe 

• Canolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe 

• Canolfan Athletau a Hoci Abertawe 

Datblygwyd a mabwysiadwyd brand SBSP ar gyfer brandio a marchnata safle Lôn Sgeti yn bennaf, 

gan alluogi'r cyfleusterau a restrir i fabwysiadu ymagwedd ar y cyd at wella profiad y cwsmer wrth 

hybu effeithlonrwydd. 

Defnyddir brand SBSP ar blatfformau diriaethol a digidol gan gynnwys arwyddion, cyfryngau 

argraffu, gwefannau a'r cyfryngau cymdeithasol.  Bydd y platfformau hyn yn adnodd a rennir ar gyfer 

yr holl gyfleusterau perthnasol. 

Er mai SBSP fydd yr hunaniaeth bennaf a'r unig hunaniaeth ar gyfer safle Lôn Sgeti, nid yw'n disodli'n 

uniongyrchol hunaniaethau presennol y cyfleusterau unigol ac nid yw'n creu perthynas gytundebol 

ychwanegol rhwng cyfleusterau nac yn newid y statws cyfreithiol na statws y berchnogaeth.  

Ceisiwyd cymeradwyaeth i ddatblygu a gweithredu'r ymagwedd SBSP gan Uwch-dîm Rheoli Prifysgol 

Abertawe, Cabinet Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Bwrdd Pwll Cenedlaethol Cymru. 

"Rheolwr" Diffinnir rheolwr fel unigolyn sy'n rhan o dîm rheoli SBSP.  
 
Er mwyn cynnal amgylchedd diogel a chyfforddus ar gyfer holl ddefnyddwyr a staff Parc Chwaraeon 

Bae Abertawe (SBSP), mae'n rhaid i'r holl ddefnyddwyr (gan gynnwys cwsmeriaid, staff a thenantiaid) 

lynu wrth amodau a thelerau defnyddio'r cyfleuster a gyhoeddwyd (gan gynnwys y polisi derbyn a'r 

amodau a thelerau archebu)  

Mae pob cyfeiriad at 'chi', 'eich' neu 'Aelod(au)' yn golygu aelod presennol o SBSP. 

Mae pob cyfeiriad at 'ni', 'ninnau' ac 'ein' yn gyfeiriad at Brifysgol Abertawe a/neu Bwll Cenedlaethol 

Cymru Abertawe. 

Defnyddir y polisi hwn pan fydd un achos difrifol o ymddygiad afresymol neu annerbyniol gan 

ddefnyddiwr, neu pan fydd defnyddiwr yn ymddwyn mewn modd afresymol dro ar ôl tro. Mewn rhai 

achosion, bydd nifer fawr neu natur gweithgareddau rhai defnyddwyr yn golygu y cânt eu hystyried 

yn 'barhaus' neu’n 'flinderus'. Hefyd, defnyddir y polisi pan ystyrir bod defnyddwyr wedi torri'r 

Amodau a Thelerau defnyddio. 

Mae'r gweithredoedd sy'n annerbyniol yn nhyb SBSP yn cynnwys popeth a restrir isod  ond nid ydynt 

yn gyfyngedig i'r rhain:  

• Gweithredodd neu fygythiadau o drais neu ymosod  

• Methu dangos parch yn gyson wrth ddelio â staff neu ddefnyddwyr eraill 

• Ymddwyn mewn ffordd fygythiol neu ymosodol  

• Gwneud sylwadau maleisus, diangen neu ddifrïol 



• Gwneud sylwadau sy'n ymwneud â nodwedd sydd wedi'i diogelu yn unol â diffiniadau 

Deddf Cydraddoldeb 2010; 

• Parhau i geisio dilyn mater, naill ai yn ystod archwiliad gan Bwll Cenedlaethol Cymru 

Abertawe neu ar ôl i'r mater gael ei ddatrys gan Bwll Cenedlaethol Cymru Abertawe.  

• Ceisio canlyniad afrealistig a pharhau i wneud hynny er gwaethaf cael gwybod yn glir am 

y cyfiawnhad ar gyfer y penderfyniad. 

• Peidio â chydymffurfio â dogfennau ac arwyddion Arweiniad i Gwsmeriaid sy'n nodi 

ymddygiadau derbyniol yn benodol.  

Gweithredoedd i'w cymryd 

1) Y tro cyntaf y bydd toriad, cofnodir holl fanylion y digwyddiad a rhoir "Rhybudd 

Swyddogol" i'r defnyddiwr ar lafar a thrwy e-bost ysgrifenedig, a gofynnir iddo newid ei 

ymddygiad. Cofnodir hyn yn ffeil y cwsmer a gedwir gan SBSP.  

2) Os bydd toriad gan yr un defnyddiwr am yr eildro, hyd yn oed os bydd y digwyddiad yn 

wahanol ei natur i ddigwyddiad blaenorol, cofnodir yr holl fanylion fel yn 1). Yna bydd 

Rheolwr sy'n cynrychioli yn cysylltu â'r defnyddiwr, yn ysgrifenedig, ymhen 7 niwrnod 

gwaith o'r digwyddiad. Bydd hyn yn ffurfio "Rhybudd Ysgrifenedig Swyddogol". Eto, 

cofnodir y rhybudd hwn yn ffeil y cwsmer a gedwir gan SBSP.  

3) Cofnodir trydydd toriad gan yr un defnyddiwr, hyd yn oed os bydd yn wahanol ei natur i'r 

digwyddiadau blaenorol, fel yn 1). "Yna rhoir gwybod i'r defnyddiwr ei fod wedi'i 

wahardd o'r cyfleuster". Bydd y Rheolwr sy'n cynrychioli yn cysylltu ag ef ymhen 7 

niwrnod gwaith ar ôl cael ei wahardd, gan gadarnhau'r rheswm dros ei  wahardd a'r 

telerau yn ysgrifenedig.    

Mae SBSP yn cadw'r hawl i wahardd defnyddiwr ar unwaith os bydd, ym marn staff SBSP, yn cyflwyno 

risg iechyd a diogelwch difrifol i'w hunan, i ddefnyddwyr eraill, i staff SBSP, os bydd yn torri Amodau 

a Thelerau defnyddio SBSP, neu os bydd yn ymddwyn mewn modd y bydd y Rheolwr sy'n cynrychioli 

yn cysylltu â'r defnyddwyr wedi'u gwahardd, yn ysgrifenedig, ymhen 7 niwrnod gwaith o gael eu 

gwahardd i amlinellu'r rhesymau dros wahardd a'r telerau. 

Mae SBSP hefyd yn cadw'r hawl i gysylltu â'r heddlu a rhoi gwybod am ddigwyddiad(au). 

Efallai bydd sefyllfaoedd lle gallai fod ymddygiad afresymol oherwydd cyflyrau iechyd. Mae SBSP yn 

ymroi i wneud pob ymdrech i roi cymorth priodol wrth sicrhau diogelwch a lles ei staff a'i ddefnyddwyr. 

Gallai ymddygiad afresymol parhaus neu ymddygiad hynod afresymol arwain at wrthod cysylltu â'r 

defnyddiwr ymhellach ar unrhyw fater. 

Mae gan y Rheolwr, neu'r cynrychiolydd, yr hawl, yn yr holl amgylchiadau, i wahardd defnyddiwr. 

Fel arfer, bydd gwaharddiadau yn para am hyd penodol, ond mewn achosion eithafol 

gallent fod yn barhaol. Pennir hyd pob gwaharddiad 

fesul achos. Mae gan y Rheolwr, neu'r cynrychiolydd, yr hawl i ddiffinio hyd gwaharddiad a allai fod 

am gyfnod cyfyngedig neu'n barhaol. 

   



Y WEITHDREFN APELIO 

Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe  

Os bydd y defnyddiwr sydd wedi'i wahardd am apelio yn erbyn penderfyniad y Rheolwr Cyffredinol 

neu ei gynrychiolydd i'w wahardd, mae ganddo'r hawl i apelio i Gadeirydd Bwrdd Pwll Cenedlaethol 

Cymru Abertawe.  

1) Rhaid hysbysu Cadeirydd Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe am apêl, drwy SBSP, ymhen 15 

niwrnod ar ôl cael ei hysbysu am y gwaharddiad.  

2) Bydd y Cadeirydd ac un aelod o Fwrdd Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe yn ystyried ei apêl 

cyn gynted â phosibl a byddant yn ysgrifennu at y defnyddiwr i'w hysbysu am y penderfyniad. 

3) Bydd penderfyniad Cadeirydd Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe yn derfynol, ac nid oes hawl 

i apelio eto. 

Mae gan y Cadeirydd y disgresiwn i bennu hyd y gwaharddiad ac adolygu gwaharddiad o dan 

amgylchiadau sy'n briodol yn nhyb y Cadeirydd.  

 

Y WEITHDREFN APELIO 

Chwaraeon Abertawe  

Os bydd y defnyddiwr sydd wedi'i wahardd am apelio yn erbyn y penderfyniad i’w wahardd a meddu 

ar nwydd SBSP Chwaraeon Abertawe, mae ganddo'r hawl i apelio i'r Pennaeth Chwaraeon.  

1) Rhaid hysbysu'r Pennaeth Chwaraeon am yr apêl, drwy SBSP, ymhen 15 niwrnod ar ôl derbyn 

hysbysiad o'i waharddiad.  

2) Bydd y Pennaeth Chwaraeon ac un rheolwr cyfleuster yn ystyried ei apêl cyn gynted â phosibl 

a byddant yn ysgrifennu at y defnyddiwr i roi gwybod iddo am ei benderfyniad. 

3) Bydd penderfyniad y Pennaeth Chwaraeon yn derfynol, ac nid oes hawl i apelio eto. 

Mae gan y Pennaeth Chwaraeon y disgresiwn i bennu hyd y gwaharddiad ac adolygu gwaharddiad o 

dan amgylchiadau sy'n briodol yn nhyb y Pennaeth Chwaraeon. 

 


