1 Gorffennaf 2021

Cyngor y Gweithlu Addysg: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Kevin David THOMAS
Mae Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), a oedd yn rhith-eistedd i gyfarfod o bell
rhwng 29 Mehefin a 1 Gorffennaf 2021, wedi canfod bod honiadau o ymddygiad proffesiynol annerbyniol a
throsedd berthnasol yn erbyn yr athro ysgol, Kevin David THOMAS, wedi'u profi.
Canfu'r Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer fod yr honiadau canlynol wedi'u profi, sef bod Mr Thomas, tra'i fod
wedi'i gyflogi fel athro ysgol:
1.

mewn perthynas â Chydweithiwr A:

(a)

rhwng mis Ionawr 2015 a mis Mawrth 2016, wedi anfon negeseuon ebost ati, yr oedd eu cynnwys yn
amhriodol.

(b)

wedi gwneud sylwadau amhriodol iddi neu amdani, gan gynnwys:
(i)
“You look hot today” neu eiriau tebyg;
(ii)
“know what kids I could kiss this woman” neu eiriau tebyg;
(iii)
ym mis Rhagfyr 2015 neu oddeutu'r adeg honno, wedi dweud, “Do you think [Cydweithiwr
A] should have a slow dance and smooch at the disco?” neu eiriau tebyg wrth ddysgwyr;
(iv)
ym mis Mai 2015 neu oddeutu'r adeg honno, wedi dweud, “Your boobs look nice in that top
today miss” neu eiriau tebyg;
(v)
gofyn iddi, “kiss these” neu eiriau tebyg tra'n tynnu sylw at ei gyhyrau deuben;
(vi)
“Wouldn’t Miss look nice in a skirt” neu eiriau tebyg wrth ddysgwyr;
(vii)
“Hello Gorgeous” neu eiriau tebyg;
(viii)
“not until I get a kiss and a cuddle” neu eiriau tebyg ar ôl i Gydweithiwr A ddweud wrtho nad
oedd hi'n hoffi'r hyn roedd yn ei wneud a gofyn iddo roi'r gorau i wneud hynny;
(ix)
dweud wrthi ei fod yn breuddwydio amdani'n gwisgo nicers pinc neu wyn;
(x)
dweud wrthi ei fod wedi prynu pâr o nicers iddi.

(c)

ym mis Medi 2015 neu oddeutu'r adeg honno:
(i)
wedi rhoi ei freichiau o amgylch ei chanol;
(ii)
wedi ei chodi o flaen dysgwyr.

(d)

oddeutu 10 Gorffennaf 2015, wedi cyffwrdd â chluniau a/neu ben ôl Cydweithiwr A.

2.

mewn perthynas â Chydweithiwr B:

(a)

wedi gwneud sylwadau amhriodol iddi neu amdani, gan gynnwys:
(i)
wrth gyfeirio at ran o'i gorff islaw ei ganol, wedi dweud, “But if you want to tap me there
Miss, please do” neu eiriau tebyg;
(ii)
“if you want to take your clothes off and paint, that would be okay with me” neu eiriau tebyg;
(iii)
wrth gyfeirio at ddiwrnod cenedlaethol slapio pen ôl, wedi dweud y byddai'n dod draw a rhoi
slapen i'w phen ôl hi [Cydweithiwr B] yn ddiweddarach;

(iv)

(b)

“shh miss, you will give our secret away” neu eiriau tebyg gan ddilyn hynny gan chwinc o
flaen myfyrwyr.

wedi tynnu yn nhop Cydweithiwr B.

Wedi cyrraedd y canfyddiadau hyn, penderfynodd y Pwyllgor hefyd fod ymddygiad Mr Thomas uchod yn
rhywiol ei natur, a bod cymhelliant rhywiol iddo.
Am hynny, canfu'r Pwyllgor fod Mr Thomas yn euog o ‘ymddygiad proffesiynol annerbyniol’.
3.

ar 1 Hydref 2018, euogfarnwyd ef o ymosodiad rhywiol yn groes i Adran 3 o Ddeddf Troseddau
Rhywiol 2003. O ganlyniad i'r drosedd hon, dedfrydwyd ef i Orchymyn Cymunedol, gofyniad i
ymgymryd â gwaith di-dâl, gofyniad i ymgymryd â gweithgarwch adsefydlu a chafodd Hysbysiad
Troseddwr Rhyw a Gorchymyn Ffrwyno. Amrywiwyd hyn yn ddiweddarach, ar 18 Chwefror 2019, o
ganlyniad i achos o dorri Gorchymyn Cymunedol generig, a chafodd ei ailddedfrydu i gyfnod o 4 mis
olynol yn y carchar.

4.

ar 4 Chwefror 2019, euogfarnwyd ef o ymosod drwy guro, yn groes i Adran 39 o Ddeddf Cyfiawnder
Troseddol 1988. O ganlyniad i'r drosedd hon, ar 18 Chwefror 2019, dedfrydwyd ef i 5 mis o garchar
a chafodd Orchymyn Ffrwyno am gyfnod o 5 mlynedd.

Am hynny, canfu'r Pwyllgor fod Mr Thomas yn euog o droseddau perthnasol.
Gosododd y Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer Orchymyn Gwahardd, gan dynnu Mr Thomas oddi ar y Gofrestr
Ymarferwyr Addysg yn y categori athro ysgol am gyfnod diderfyn. Penderfynodd hefyd na chaiff Mr Thomas
wneud cais i gael ei adfer i'r Gofrestr Ymarferwyr Addysg cyn pen cyfnod o 8 mlynedd. Pe na bai Mr Thomas
yn gwneud cais llwyddiannus am gymhwystra i gael ei adfer i'r Gofrestr ar ôl 1 Gorffennaf 2029, bydd yn
parhau i fod wedi'i wahardd am gyfnod diderfyn.
Mae gan Mr Thomas yr hawl i apelio i'r Uchel Lys o fewn 28 diwrnod.

Am wybodaeth gyfryngau bellach cysylltwch ag:
Elizabeth Brimble, Cyfarwyddwr Cymwysterau, Cofrestru a Phriodoldeb i Ymarfer /
Susan Street, Rheolwr Priodoldeb i Ymarfer
ar 029 2046 0099 neu drwy ebostio priodoldebiymarfer@cga.cymru

