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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 cynaliadwy 

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 atgyfnerthu ymrwymiad Coleg y Cymoedd i annog, dathlu a 

gwerthfawrogi'r amrywiaeth y mae unigolion yn dod gyda nhw i'w weithlu a'i boblogaeth o 

ddysgwyr. Mae'r Polisi yn cefnogi'r Coleg i gyflawni ei rwymedigaethau cyfreithiol o dan 

Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac mae'n nodi sut y bydd Coleg y Cymoedd yn gweithio tuag at 

hyrwyddo cydraddoldeb cyfeiriadedd rhywiol yn ei holl weithgareddau. 

2.  Deddfwriaeth 

2.1 Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ei gwneud yn anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn 

gweithwyr, ymgeiswyr am swyddi, dysgwyr ac ymgeiswyr am gyrsiau oherwydd eu 

cyfeiriadedd rhywiol. Mae'r Ddeddf yn diffinio cyfeiriadedd rhywiol fel: cyfeiriadedd tuag at bobl 

o'r un rhyw (lesbiaid a dynion hoyw), y rhyw arall (heterorywiol), a'r un rhyw a rhyw arall 

(deurywiol). 

2.2 Mae pedwar prif fath o wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol: 

Gwahaniaethu uniongyrchol yw trin rhywun yn llai ffafriol oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol 

gwirioneddol, eu cyfeiriadedd rhywiol canfyddedig, neu gyfeiriadedd rhywiol rhywun y maent 

yn cysylltu ag ef. 

Gall gwahaniaethu anuniongyrchol ddigwydd lle bo polisi, ymarfer, gweithdrefn neu reol sy'n 

berthnasol i bob unigolyn ond sy'n rhoi pobl o dueddfryd rhywiol penodol dan anfantais. 

Aflonyddu yw ymddygiad digroeso sy'n gysylltiedig â chyfeiriadedd rhywiol, a’i ddiben neu’i 

effaith yw torri ar urddas unigolyn neu greu amgylchedd bygythiol, gelyniaethus, diraddiol, 

bychanol neu sarhaus i'r unigolyn hwnnw.  

Erledigaeth yw pan fydd unigolyn yn dioddef niwed oherwydd, er enghraifft, ei fod wedi 

gwneud neu gefnogi cwyn am wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol. 

3.    Ymrwymiad 

3.1  Mae Coleg y Cymoedd wedi ymrwymo i drin pob gweithiwr a dysgwr yn gyfartal wrth 

weithredu ei holl bolisïau. Bydd y Coleg yn trin pob gweithiwr a dysgwr gydag urddas a 

pharch, ac yn mynd i ddarparu amgylchedd gweithio a dysgu cadarnhaol heb 

wahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth o ran cyfeiriadedd rhywiol unigolyn. Nod y 

Coleg yw creu amgylchedd lle mae gweithwyr a dysgwyr yn teimlo'n ddiogel i fod yn 

agored am eu cyfeiriadedd rhywiol. 
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3.2  Mae Coleg y Cymoedd nid yn unig yn ceisio dileu gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd 

rhywiol, ond hefyd creu amgylchedd gweithio a dysgu cadarnhaol yn seiliedig ar 

gysylltiadau gwaith proffesiynol rhwng pob unigolyn. Y nod yw creu ethos cynhwysol 

cadarnhaol gydag ymrwymiad ar y cyd i herio ac atal stereoteipio, rhagfarn a 

gwahaniaethu, i barchu amrywiaeth a gwahaniaeth ac annog cysylltiadau da rhwng pobl 

heterorywiol, pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn y Coleg. 

3.3  Mae Coleg y Cymoedd yn gweithio tuag at ddileu rhagfarn a gwahaniaethu a bydd yn 

ceisio sicrhau bod yr holl staff a dysgwyr yn cael mynediad cyfartal at ystod lawn 

cyfleusterau'r Coleg. 

 

4.0   Bodloni ein dyletswyddau cyfreithiol i weithwyr  

4.1   Bydd Coleg y Cymoedd yn sicrhau: - 

4.1.1 nad oes unrhyw wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol yn y ffordd y mae'n recriwtio 

neu'n dethol staff. 

4.1.2 bydd gan bob gweithiwr, waeth beth fo'i rywioldeb, hawliau cyfartal i hyfforddiant, 

dyrchafiad ac agweddau eraill ar ddatblygu gyrfa. 

4.1.3 nad oes unrhyw wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol o ran diswyddo staff. 

4.1.4 bydd aflonyddu ar sail rhywioldeb yn cael ei ystyried yn drosedd ddifrifol, a gall, mewn 

rhai amgylchiadau, arwain at ddiswyddo aelod o staff. 

4.1.5 bydd unrhyw fuddion y mae'n ei gynnig i staff heterorywiol yr un mor hygyrch i staff 

lesbiaidd, hoyw a deurywiol. Mae hyn yn cynnwys unrhyw fuddion, neu unrhyw 

ddarpariaethau ar gyfer absenoldeb arbennig, a gynigir i bartner, lle caiff partner o'r un rhyw 

ei ystyried yn yr un ffordd â phartneriaid staff heterorywiol. 

4.1.6 nad yw unrhyw eirdaon a roddir i staff sy'n gadael yn cael eu dylanwadu mewn unrhyw 

ffordd gan gyfeiriadedd rhywiol yr aelod staff sy'n gadael. 

5.0   Bodloni ein dyletswyddau cyfreithiol i ddysgwyr  

5.1 Bydd Coleg y Cymoedd yn sicrhau: - 

5.1.1 nad oes unrhyw wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol yn y ffordd y mae'n recriwtio 

dysgwyr. 
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5.1.2 bydd gan bob dysgwr waeth beth fo'i rywioldeb hawliau cyfartal i bob agwedd ar ei 

ddatblygiad. 

5.1.3 nad oes unrhyw wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol o ran y broses disgyblu 

dysgwyr a allai arwain at ddiarddel. 

5.1.4 bydd aflonyddu ar sail rhywioldeb yn cael ei ystyried yn drosedd ddifrifol, a gall, mewn 

rhai amgylchiadau, arwain at wahardd dysgwr. 

5.1.5 bydd unrhyw wasanaethau neu gyfleusterau y mae'n ei gynnig i ddysgwyr yr un mor 

hygyrch i bob dysgwr, waeth beth fo'u cyfeiriadedd rhywiol. 

6.0   Sicrhau Cydraddoldeb 

6.1 Mae Coleg y Cymoedd yn gwerthfawrogi pob aelod o staff a dysgwr ac mae wedi ymrwymo 

i greu amgylchedd lle mae'r holl staff a dysgwyr, beth bynnag fo'u cyfeiriadedd rhywiol, yn 

teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u croesawu yn gyfartal a lle na oddefir ymddygiad 

sy’n gwahaniaethu. 

6.2 Nod y Coleg yw dileu gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol yn ei strwythurau a'i 

arferion yn ogystal ag annog newid mewn ymddygiad ac agweddau unigol, a sicrhau cyfle a 

thriniaeth gyfartal i'r holl staff a dysgwyr. Ni fydd arddel credoau crefyddol sy'n ystyried 

gwrywgydiaeth fel pechod yn gyfiawnhad dros aflonyddu, cam-drin, propaganda, sarhad ac 

ati a gyfeirir at staff a dysgwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol. 

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

llenyddiaeth ac ati yn adlewyrchu amrywiaeth ei staff a'i ddysgwyr. 

6.4 Mae cam-drin homoffobig, aflonyddu neu fwlio (ee galw enwau, jôcs dirmygus, ymddygiad 

annerbyniol neu annymunol a chwestiynau ymwthiol) yn droseddau disgyblu difrifol, ac 

ymdrinnir â hwy o dan y weithdrefn briodol. 

6.5 Ni oddefir propaganda homoffobig, ar ffurf deunyddiau ysgrifenedig, graffiti, cerddoriaeth 

neu areithiau. Mae'r Coleg yn ymrwymo i symud unrhyw bropaganda o'r fath pryd bynnag y 

bydd yn ymddangos ar y safle. 

6.6 Mae Coleg y Cymoedd yn cydnabod, oherwydd bodolaeth heterorywiaeth a homoffobia, 

bod cyfrinachedd yn fater pwysig i rai lesbiaid, dynion hoyw a phobl ddeurywiol. Bydd y Coleg 

yn ceisio creu a darparu amgylchedd cefnogol lle mae staff a dysgwyr yn teimlo'n ddiogel i fod 

yn agored am eu rhywioldeb. Fodd bynnag, hawl yr unigolyn yw dewis a ydynt am fod yn 
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agored am eu cyfeiriadedd rhywiol yn y Coleg neu ei ddatgelu. Mae cyhoeddi bod rhywun yn 

hoyw heb eu caniatâd, yn fath o aflonyddu, a dylid ei drin felly. Mae adnoddau a chymorth ar 

gael gan yr Adran Adnoddau Dynol os bydd angen cyngor ar staff neu ddysgwyr ar 'ddod allan' 

neu unrhyw faterion eraill sy'n ymwneud â'u cyfeiriadedd rhywiol. 

6.7 Ni ragdybir bod partneriaid unigolion bob amser o'r rhyw arall. Os yw'r gwahoddiad i 

ddigwyddiadau cymdeithasol yn cael ei ymestyn i bartneriaid unigolion, dylid cymryd gofal 

gyda geiriad posteri, gwahoddiadau ac ati i sicrhau cynhwysiant. 

6.8 Bydd materion lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn cael eu cynnwys yn unrhyw hyfforddiant 

cydraddoldeb. 

6.9 Mae Coleg y Cymoedd yn croesawu grwpiau staff a dysgwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol 

ac yn hapus i’w hwyluso. 

6.10 Mae Coleg y Cymoedd yn cydnabod bod staff a dysgwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn 

dod o gefndiroedd amrywiol, a byddant yn ymdrechu i sicrhau nad ydynt yn wynebu 

gwahaniaethu naill ai ar sail eu cyfeiriadedd rhywiol neu o ran agweddau eraill ar eu 

hunaniaeth (ee hil , rhyw, oedran, crefydd, anabledd). 

7.0  Rhannu Cyfrifoldeb 

7.1 Dylai llywodraethwyr anelu at sicrhau bod aelodaeth y Gorfforaeth yn croesawu 

amrywiaeth o ran rhywioldeb. 

Mae llywodraethwyr yn gyfrifol am sicrhau: 

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

cyfeiriadedd rhywiol; 

• Bydd hyfforddiant cydraddoldeb, gan gynnwys materion cyfeiriadedd rhywiol, yn rhan o 

gynllun cydraddoldeb strategol y Coleg 

• Maent yn ymwybodol o gyfrifoldebau statudol y Gorfforaeth o ran deddfwriaeth cyfeiriadedd 

rhywiol fel cyflogwr a darparwr gwasanaethau 

• Eu bod yn derbyn gwybodaeth fonitro ac yn ymateb iddi. 

7.2 Mae gan y Pennaeth / Prif Weithredwr a'r Uwch Dîm Arwain gyfrifoldeb am: 

 arwain wrth herio ymddygiad homoffobig gan y rheolwyr, y staff neu'r dysgwyr a chreu ethos 

cadarnhaol, cynhwysol; 
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7.3 Mae Cyfarwyddwyr / Rheolwyr yn gyfrifol am sicrhau: 

 eu bod yn ymwybodol o ddyletswyddau statudol y Coleg o ran deddfwriaeth cyfeiriadedd 

rhywiol; 

 bod pob agwedd ar bolisi a gweithgarwch y Coleg yn sensitif i faterion yn ymwneud â staff 

a dysgwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol; 

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

gorau o ran cyfleoedd cyfartal; 

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

priodol am bobl o wahanol rywedd; 

 darperir hyfforddiant a datblygiad priodol i gefnogi gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o 

amrywiaeth. 

7.4 Mae staff yn gyfrifol am sicrhau: 

 eu bod yn ymwybodol o ddyletswyddau statudol y Coleg o ran deddfwriaeth cyfeiriadedd 

rhywiol; 

 eu bod yn herio ymddygiad homoffobig, boed yn fwriadol neu'n ddiarwybod, gan ddysgwyr, 

darparwyr lleoliadau gwaith, contractwyr allanol neu aelodau eraill o staff pryd bynnag y bo'n 

ymarferol. 

8.0 Monitro 

8.1 Mae'r Coleg wedi ymrwymo i sicrhau ei fod yn gwneud cynnydd wrth sicrhau triniaeth 

gyfartal i weithwyr a dysgwyr waeth beth fo’u cyfeiriadedd rhywiol. Er mwyn sicrhau bod 

cynnydd yn cael ei wneud, gall y Coleg ymgymryd â monitro'r canlynol o ran cyfeiriadedd 

rhywiol. 

• Defnydd a chanlyniadau gweithdrefnau cwyno ac aflonyddu; 

• Cwestiwn mewn arolygon dienw 

• Iaith a delweddau a ddefnyddir mewn cyfathrebu mewnol ac allanol. 

8.2 Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cynhyrchu adroddiad cydraddoldeb ac 

amrywiaeth blynyddol gan gynnwys data meintiol ac ansoddol ynghyd ag argymhellion ar gyfer 
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gwella. Caiff yr adroddiad hwn ei werthuso gan yr Uwch Dîm Arwain a Bwrdd y Gorfforaeth a 

chaiff ei gyhoeddi yn unol â hynny. 

9.0 Adolygiad ac Ymgynghoriad 

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

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

da yn y Coleg. 

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

gynnwys dysgwyr, y trefniadau ymgynghori / trafod lleol yn y Coleg, a chyrff cydraddoldeb 

priodol. 

10.0 Cwynion 

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

rhywiol 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. 

 

11.0  Cysylltiadau â pholisïau a dogfennau eraill 

 

11.1  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. 

- Polisi Bwlio ac Aflonyddu 

- Cod Ymddygiad Gweithwyr 

- Polisi Disgyblu 

- Polisi Cwynion 

- Arweiniad ar gefnogi gweithwyr a dysgwyr LHDT 

 

 


