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Rhagymadrodd i’r Polisi 

 

Cyfleoedd Cyfartal  

Bydd y Coleg yn cydymffurfio â holl ddyletswyddau statudol cyfleoedd cyfartal ym meysydd 
rhyw, hil, oed, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsrywioldeb, crefydd, cred, beichiogrwydd, 
mamolaeth a thadolaeth, priodas a phartneriaethau sifil ac adsefydlu troseddwyr. Bydd y 
Coleg hefyd yn cydymffurfio â Deddf Hawliau Dynol 1998 ac unrhyw ddeddfiad neu 
addasiadau dilynol.  

Cynaliadwyedd  

Bydd y Coleg yn cydymffurfio â'r holl ddyletswyddau statudol o ran datblygiad cynaliadawy 
drwy geisio gwella lles hirdymor economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol pobl a 
chymunedau. Rhaid i hyn ddigwydd mewn modd sy'n hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol, 
cyfleoedd cyfartal a dulliau sy'n gwella'r amgylchedd naturiol a'r hinsawdd diwylliannol tra'n 
parchu ei gyfyngiadau.  

Y Gymraeg  

Mae Mesur y Gymraeg 2011 yn sicrhau statws cyfartal i'r Gymraeg ochr yn ochr â'r 
Saesneg. Mae'r gyfraith hon wedi creu rôl Comisiynydd y Gymraeg ac wedi cyflwyno nifer o 
Safonau'r Gymraeg y mae'r Coleg o dan ddyletswydd statudol i gydymffurfio â hwy. Mae hyn 
yn cynnwys cynnal Asesiadau Effaith ar y Gymraeg ar gyfer pob polisi newydd a diwygiedig. 
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1.      Cyflwyniad 

1.1 Mae’r polisi hwn yn esbonio ymrwymiad Coleg y Cymoedd i gydymffurfio â Deddf 

Cydraddoldeb 2010 o ran crefydd a chred ac wrth greu amgylchedd gweithio a dysgu 

sy’n deg lle nad yw unrhyw un o dan anfantais oherwydd crefydd neu gred.  

2 Ein Hymrwymiad 

2.1 Mae Coleg y Cymoedd yn dathlu ac yn gwerthfawrogi’r amrywiaeth a ddaw o’i weithlu 

a’i boblogaeth o ddysgwyr. Mae’r Coleg yn credu ei fod yn elwa o ymgysylltu â staff a 

dysgwyr o amrywiaeth o gefndiroedd crefyddol ac anghrefyddol a chydag ystod eang o 

systemau cred.   

2.2 Bydd Coleg y Cymoedd yn ceisio dileu gwahaniaethu ar sail systemau cred a hefyd creu 

amgylchedd cadarnhaol yn seiliedig ar berthnasoedd da rhwng aelodau o wahanol 

systemau cred.  

3 Dyletswyddau Cyfreithiol 

3.1  Diffinnir crefydd neu gred fel unrhyw gred grefyddol neu athronyddol sydd â strwythur 

neu system cred glir. Ymhlith cyfeiriadau at grefydd neu gred hefyd mae lle mae gan 

unigolyn ddiffyg crefydd neu ddiffyg cred. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diogelu yn 

erbyn gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth pobl ar sail y nodwedd warchodedig 

crefydd neu gred neu gred athronyddol, gan gynnwys y rheiny heb grefydd neu gred.   

3.2 Gwahaniaethu uniongyrchol yw trin rhywun yn llai ffafriol  gan eu bod yn arddel neu gan 

nad ydynt yn arddel crefyddau neu gredoau athronyddol arbennig. Hefyd, diogelir 

gweithwyr a dysgwyr rhag gwahaniaethu uniongyrchol sy’n digwydd gan eu bod yn 

ymwneud â rhywun sy’n arddel neu nad yw’n arddel cred grefyddol neu athronyddol 

arbennig.  

3.3 Gwahaniaethu anuniongyrchol yw pan fydd gan sefydliad arferion, polisïau neu 

weithdrefnau sydd, er eu bod yn berthnasol i bawb, yn rhoi pobl o grefydd neu gred 

arbennig o dan anfantais (neu bobl heb grefydd neu gred arbennig).  

3.4  Aflonyddu yw ymddygiad digroeso sy'n gysylltiedig â nodwedd warchodedig, fel crefydd 

neu gred, a’i ddiben neu’i effaith yw torri ar urddas unigolyn neu greu amgylchedd 

bygythiol, gelyniaethus, diraddiol, bychanol neu sarhaus i'r unigolyn hwnnw. Gall 

gynnwys llysenwau, pryfocio, galw enwau neu ymddygiad arall na fwriedir iddo fod yn 

faleisus ond serch hynny mae'n peri gofid. Efallai ei fod yn ymwneud â chrefydd neu 

gred yr unigolyn neu efallai ei fod yn ymwneud â chrefydd neu gred y rhai y mae'r 

unigolyn yn perthyn iddynt. Efallai na fydd yn cael ei dargedu at unigolyn o reidrwydd 

ond gall gynnwys diwylliant cyffredinol sydd, er enghraifft, yn ymddangos fel pe bai'n 

goddef dweud jôcs crefyddol. 

3.5  Erledigaeth yw pan fydd unigolyn yn cael ei drin yn andwyol oherwydd ei fod wedi 

gwneud cwyn neu'n bwriadu gwneud cwyn am wahaniaethu neu aflonyddu neu wedi 
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rhoi tystiolaeth neu'n bwriadu rhoi tystiolaeth yn ymwneud â chwyn am wahaniaethu neu 

aflonyddu. 

4 Bodloni ein dyletswyddau cyfreithiol i weithwyr  

4.1  Ni fydd Coleg y Cymoedd yn gwahaniaethu ar sail crefydd neu gred yn y ffordd y mae'n 

recriwtio ac yn dethol staff. 

4.2  Bydd Coleg y Cymoedd yn sicrhau bod gan yr holl weithwyr waeth beth fo'u systemau 

cred hawliau cyfartal i hyfforddiant, dyrchafiad ac agweddau eraill ar ddatblygu gyrfa. 

4.3  Bydd Coleg y Cymoedd yn sicrhau nad oes gwahaniaethu ar sail systemau cred o ran 

â diswyddo staff. Yn benodol, pe bai diswyddiad yn digwydd, bydd yn sicrhau nad yw 

crefydd a chred yn ffactor wrth ddewis y rhai sydd i'w diswyddo. 

4.4  Bydd y Coleg yn ystyried aflonyddu ar sail crefydd neu gred fel trosedd ddifrifol iawn, a 

gall, mewn achosion penodol, arwain at ddiswyddo aelod o staff, neu, os yw dysgwr yn 

aflonyddu dysgwr arall, diarddel y dysgwr hwnnw. 

4.5  Bydd Coleg y Cymoedd yn sicrhau bod unrhyw fuddion, cyfleusterau a gwasanaethau y 

mae'n eu cynnig i staff yr un mor hygyrch i'r holl staff, waeth beth yw eu systemau cred. 

4.6  Bydd Coleg y Cymoedd yn sicrhau nad yw unrhyw eirdaon a roddir i staff sy'n gadael yn 

cael eu dylanwadu mewn unrhyw ffordd gan systemau cred yr aelod staff sy'n gadael. 

5. Bodloni ein dyletswyddau cyfreithiol i ddysgwyr  

5.1  Ni fydd Coleg y Cymoedd yn gwahaniaethu ar sail crefydd neu gred yn y ffordd y mae'n 

recriwtio dysgwyr. 

5.2  Bydd Coleg y Cymoedd yn sicrhau bod gan bob dysgwr waeth beth fo'i systemau cred 

hawliau cyfartal ym mhob agwedd ar ei ddatblygiad. 

5.3  Bydd Coleg y Cymoedd yn sicrhau nad oes gwahaniaethu ar sail systemau cred o ran 

y broses ddisgyblu dysgwyr a all arwain at waharddiad. 

5.4  Bydd y Coleg yn ystyried aflonyddu ar sail crefydd neu gred fel trosedd ddifrifol iawn, a 

gall, mewn achosion penodol, arwain at ddiarddel dysgwr, neu, os yw dysgwr yn cael ei 

aflonyddu gan aelod o staff, gellir cymryd camau disgyblu yn erbyn yr aelod staff hwnnw. 

5.5  Bydd Coleg y Cymoedd yn sicrhau bod unrhyw gyfleusterau neu wasanaethau y mae'n 

eu cynnig i ddysgwyr yr un mor hygyrch i bob dysgwr, waeth beth fo’u systemau cred. 

6 Sicrhau cydraddoldeb 

6.1  Mae Coleg y Cymoedd yn gwerthfawrogi ei holl staff a dysgwyr yn gyfartal, a bydd yn 

ymdrechu i greu amgylchedd lle mae'r holl staff a dysgwyr, beth bynnag fo'u systemau 
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cred, yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u croesawu, a lle ni oddefir ymddygiad 

sy'n gwahaniaethu yn erbyn rhai system gred benodol. Mae'r polisi hwn yn seiliedig ar 

yr egwyddor bod gan bob aelod o staff a dysgwyr yr hawl i'w system gred eu hunain, 

ond nid oes ganddynt yr hawl i'w gorfodi ar eraill. 

6.2  Nod Coleg y Cymoedd yw dileu gwahaniaethu ar sail systemau cred yn ei strwythurau 

a'i arferion yn ogystal ag annog newid mewn ymddygiad unigolion, a sicrhau cyfle a 

thriniaeth gyfartal i'r holl staff a dysgwyr waeth beth yw eu systemau cred. 

6.3  Bydd amgylchedd y Coleg, o ran ei luniau, delweddau, deunyddiau cyhoeddusrwydd, 

llenyddiaeth ac ati yn ceisio adlewyrchu amrywiaeth ei staff a'i ddysgwyr, gan gynnwys 

cefndiroedd crefyddol a diwylliannol amrywiol. 

6.4  Mae cam-drin, aflonyddu neu fwlio ar sail systemau cred (e.e. galw enwau, jôcs difrïol, 

ymddygiad annerbyniol neu annymunol a chwestiynau ymwthiol) yn droseddau disgyblu 

difrifol, ac ymdrinnir â hwy o dan weithdrefn briodol y Coleg. 

6.5  Ni oddefir propaganda a gyfeirir yn erbyn unrhyw systemau cred penodol ar ffurf 

deunyddiau ysgrifenedig, graffiti, cerddoriaeth neu areithiau. Bydd Coleg y Cymoedd yn 

symud unrhyw bropaganda o'r fath pryd bynnag y bydd yn ymddangos ar y safle. 

6.6  Mae Coleg y Cymoedd yn cydnabod bod yr hawl i ryddid meddwl yn absoliwt, ond mae'r 

hawl i gredoau amlwg yn gymwys gan yr angen i ddiogelu hawliau a rhyddid pobl eraill. 

Bydd unrhyw ymgais i orfodi eraill i gydymffurfio â system gred benodol, er enghraifft 

trwy ddosbarthu llenyddiaeth, bygythiadau neu sylwadau sarhaus yn arwain at gamau 

disgyblu. Mae Coleg y Cymoedd o'r farn bod gan anffyddwyr ac agnostiaid gymaint o 

hawl i amddiffyniad a pharch at eu credoau ag y mae ymlynwyr crefyddau. 

6.7  Bydd materion yn ymwneud â chredoau yn cael eu cynnwys yn unrhyw hyfforddiant 

cydraddoldeb. 

6.8  Bydd Coleg y Cymoedd yn ceisio darparu lle, os yw ar gael, i staff a dysgwyr sy'n 

dymuno cyfarfod i rannu profiad crefyddol yn ystod amser egwyl cyhyd â na wneir 

unrhyw ymdrech i drawsnewid eraill yn y gwaith, na rhoi pwysau ar staff a dysgwyr eraill 

i ymuno. 

6.9  Bydd Coleg y Cymoedd yn ymwybodol o normau diwylliannol a chrefyddol wrth ystyried 

defnyddio cod gwisg. Ystyrir gwisgo eitemau sy'n deillio o normau diwylliannol / 

crefyddol penodol (ee hijab, kippah a mangal) fel rhan o amrywiaeth groesawgar o 

arddulliau a diwylliannau yn y Coleg; fodd bynnag mae angen iddynt fodloni gofynion 

iechyd a diogelwch. 

6.10  Bydd ceisiadau am amser i ffwrdd o'r gwaith neu astudio yn cael eu hystyried yn 

rhesymol a byddant yn ystyried anghenion y Coleg. 

6.11 Bydd Coleg y Cymoedd yn trin ceisiadau am amser estynedig i ffwrdd at ddibenion 

crefyddol, fel pererindodau, genedigaethau, priodasau, marwolaethau mewn gwlad arall 
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ac ati gyda chydymdeimlad. Cymeradwyir ceisiadau o'r fath os yw'n rhesymol ac yn 

ymarferol ac yn unol ag anghenion y busnes. 

 

7       Cyfleusterau 

7.1  Bydd Coleg y Cymoedd yn anelu at ddarparu, os yn bosibl, fan tawel ar gyfer gweddïo / 

myfyrio, gyda chyfleusterau ymolchi addas gerllaw, at ddefnydd staff a dysgwyr. 

7.2  Lle bo hynny'n bosibl, bydd Coleg y Cymoedd yn asesu'r galw gan staff a dysgwyr am 

fwyd sy'n bodloni gofynion dietegol crefyddol e.e. llysieuol, kosher, halal trwy fonitro staff 

a dysgwyr ar y mater hwn ar ddechrau bob blwyddyn academaidd. 

8 Rhannu Cyfrifoldebau   

8.1 Dylai llywodraethwyr fod yn ymwybodol y dylai aelodaeth y Gorfforaeth yn adlewyrchu 

amrywiaeth y cymunedau a wasanaethir gan y Coleg. 

Mae llywodraethwyr yn gyfrifol am sicrhau: 

• Bod cynllun cydraddoldeb strategol y Coleg yn cynnwys ymrwymiad i gydraddoldeb 

crefydd neu gred; 

• Bod hyfforddiant cydraddoldeb yn rhan o gynllun cydraddoldeb strategol y Coleg; 

• Eu bod yn ymwybodol o gyfrifoldebau statudol y Gorfforaeth o ran deddfwriaeth crefydd 

neu gred fel cyflogwr. 

 

8.2 Mae'r Pennaeth / Prif Weithredwr a'r Uwch Dîm Arwain yn gyfrifol am: 

• arwain wrth greu ethos cadarnhaol, cynhwysol sy'n herio ymddygiad amhriodol neu 

sy’n gwahaniaethu o ran chrefydd neu gred ar ran rheolwyr, staff neu ddysgwyr; 

8.3  Mae Cyfarwyddwyr / Rheolwyr yn gyfrifol am sicrhau: 

• eu bod yn ymwybodol o ddyletswyddau statudol y Coleg o ran crefydd neu gred; 

• bod pob agwedd ar bolisi a gweithgaredd y Coleg yn sensitif i faterion crefydd neu 

gred; 

• bod y gweithdrefnau ar gyfer recriwtio staff a dysgwyr, a hyrwyddo staff yn ymgorffori 

arfer gorau o ran cyfle cyfartal; 

• bod deunyddiau cyhoeddusrwydd y Coleg yn cyflwyno negeseuon cadarnhaol a di-

ystrydeb priodol am bobl o grefyddau amrywiol a chydag ystod amrywiol o gredoau; 

• darperir hyfforddiant a datblygiad priodol i gefnogi gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o 

amrywiaeth o ran crefydd neu gred. 

 

8.3 Mae staff yn gyfrifol am sicrhau: 
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• eu bod yn ymwybodol o ddyletswyddau statudol y Coleg o ran deddfwriaeth crefydd 

neu gred; 

• gallant herio neu adrodd am ymddygiad amhriodol gan ddysgwyr, darparwyr 

lleoliadau gwaith, contractwyr allanol neu aelodau eraill o staff; 

• y Coleg, a phob un o'i staff unigol pryd bynnag y bo hynny'n ymarferol, yn herio neu'n 

rhoi gwybod am wahaniaethu ar sail crefydd neu gred p'un a yw'n fwriadol neu'n 

anfwriadol, pryd bynnag y mae'n digwydd. 

 

9 Monitro 

9.1  Mae'r Coleg wedi ymrwymo i sicrhau ei fod yn gwneud cynnydd o ran cyflawni 

cyfle cyfartal i weithwyr a dysgwyr waeth beth fo’u system gred. Er mwyn sicrhau 

bod cynnydd yn cael ei wneud, gall ymgymryd â monitro agweddau sy'n ymwneud â 

systemau cred. 

9.2  Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cynhyrchu adroddiad 

cydraddoldeb ac amrywiaeth blynyddol gan gynnwys data meintiol ac ansoddol 

ynghyd ag argymhellion ar gyfer gwella. Caiff yr adroddiad hwn ei werthuso gan yr 

Uwch Dîm Arwain a Bwrdd y Gorfforaeth a chaiff ei gyhoeddi yn unol â hynny. 

 

10 Adolygiad ac Ymgynghoriad 

10.1  Bydd y polisi ar gael i bob gweithiwr a dysgwr. 

10.2  Adolygir y Polisi hwn yn rheolaidd yn unol â datblygiadau deddfwriaethol ac o fewn 

canllawiau arfer da yn y Coleg. 

10.3  Fel rhan o'r adolygiad, bydd y Coleg yn ceisio ac yn ystyried barn rhanddeiliaid gan 

gynnwys dysgwyr, darparwyr lleoliadau gwaith, y trefniadau ymgynghori / trafod lleol o 

fewn y Coleg, a chyrff cydraddoldeb priodol. 

11 Cwynion 

Dylai staff neu ddysgwyr sy'n teimlo eu bod yn dioddef gwahaniaethu ar sail eu crefydd 

neu gred gan aelodau eraill o staff neu ddysgwyr godi'r mater o dan y Polisi Bwlio ac 

Aflonyddu neu’r Weithdrefn Gwyno, a fydd, os caiff y cyhuddiad ei 

gadarnhau, yn cael ei drin fel trosedd ddisgyblu difrifol. 

 

12 Cysylltiadau â Pholisïau: 

Ni ddylid darllen y polisi hwn ar ei ben ei hun, ond dylid ei groesgyfeirio â holl bolisïau 

perthnasol y Coleg a pholisïau eraill y cytunwyd arnynt gan y gorfforaeth. Gall y rhain 

gynnwys: 

- Polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth 

- Polisi bwlio ac aflonyddu 
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- Polisi recriwtio a dethol 

- Polisi a gweithdrefn cwyno 

- Polisi a gweithdrefn ddisgyblu  

 

 


