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Rhagymadrodd i’r Polisi 

 

Cyfleoedd Cyfartal 

Bydd y Coleg yn cydymffurfio â holl ddyletswyddau statudol cyfleoedd cyfartal o ran 

rhyw, hil, oed, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsrywioldeb, crefydd, cred, 

beichiogrwydd, mamolaeth a thadolaeth, priodas a phartneriaethau sifil ac ail-sefydlu 

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 holl ddyletswyddau statudol o ran datblygiad 

cynaliadwy drwy geisio gwella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol, hir-

dymor 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 a Datganiad o Fwriad 

Mae Coleg y Cymoedd wedi ymrwymo i sicrhau bod yr holl staff yn cael eu trin yn deg 
beth bynnag fo'u hoedran ac wedi cymryd camau i sicrhau ei fod yn cwrdd yn llawn â 
gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010 a dileu'r oedran ymddeol diofyn (DRA) 2011. 
 
Ni fydd oedran yn ffactor mewn unrhyw benderfyniadau a wneir ynghylch recriwtio a 
dethol, mynediad gweithwyr at fuddion, cyfleoedd am ddyrchafiad neu hyfforddi, rheoli 
perfformiad, gweithredu gweithdrefnau disgyblu neu allu, neu ddethol ar gyfer 
diswyddiad. 
 
2. Gwahaniaethu ar sail oedran a Pholisïau Cydraddoldeb eraill 
 
Mae’n bosibl gwahaniaethu yn erbyn pobl oherwydd eu hoed. Efallai y bydd pobl ifanc 
yn dioddef gwahaniaethu ar sail oedran trwy gael eu bychanu, eu trosglwyddo i swydd 
arall neu gael cyflog gwael oherwydd eu bod yn ifanc, a gall pobl hŷn gael eu gwrthod 
rhag cael gwaith neu swydd gan fod cyflogwr yn credu eu bod yn rhy hen. Mae'r Coleg 
yn dangos, trwy ei bolisïau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, ei ymrwymiad i sicrhau bod 
yr holl staff yn cael eu trin yn deg. Bydd gweithredu'r polisi hwn yn cefnogi ac yn 
cryfhau'r ymrwymiad hwn. 
 
3. Hysbysebu 
 
Ni fydd unrhyw gyfeiriadau uniongyrchol nac anuniongyrchol at oedran mewn unrhyw 
hysbysebion recriwtio oni bai y gellir cyfiawnhau'r gofyniad yn wrthrychol. Bydd yr 
Adran Adnoddau Dynol yn monitro ac yn sicrhau cydymffurfiaeth. 
 
4. Recriwtio a Dethol 
 

Ni fydd y Coleg yn gwahaniaethu ar sail oedran yn y ffordd y mae'n recriwtio ac yn 
dethol staff. Bydd y broses recriwtio a dethol yn seiliedig ar sgiliau a gallu'r ymgeisydd 
unigol ac nid ei oedran. Bydd yr holl staff sy'n ymwneud â recriwtio a dethol yn derbyn 
hyfforddiant i sicrhau cydymffurfiaeth. Bydd y polisi recriwtio a dethol yn adlewyrchu'r 
angen i sicrhau nad yw oedran yn rhan o'r broses recriwtio a dethol. 
 
Bydd y Coleg yn sicrhau bod disgrifiadau swydd a manylebau person yn cael eu 
drafftio i sicrhau eu bod yn niwtral o ran oedran. Bydd yr holl feini prawf a ddefnyddir 
yn gysylltiedig â’r swydd. 
 
Bydd manylion sy'n gysylltiedig ag oedran yn cael eu gwahanu oddi wrth y ffurflen gais 
cyn belled ag y bo hynny'n ymarferol. Bydd manylion sy'n uniongyrchol gysylltiedig ag 
oedran (megis dyddiad geni) yn cael eu gwahanu drwy'r ffurflen monitro cydraddoldeb 
ac amrywiaeth. 
 
Bydd y Coleg yn monitro grwpiau oedran ymgeiswyr ar restrau byrion, sy’n cael eu 
cyfweld ac sy’n cael eu penodi. 
 
5. Hyfforddiant a Hyrwyddo 
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Bydd cyfleoedd hyfforddi a dyrchafu ar gael i'r holl staff ac wrth ddethol unigolion ar 
gyfer hyfforddiant neu ddyrchafiad, bydd y meini prawf a ddefnyddir yn ddigon cadarn 
i sicrhau na ellir gwahardd unigolion o ganlyniad i fod yn rhy ifanc neu'n rhy hen. Ni 
ddefnyddir cyfeiriadau uniongyrchol neu anuniongyrchol at oedran mewn Adolygiadau 
Perfformiad a Datblygiad. 
 
6. Rheoli Perfformiad 
 

Cydnabyddir y gall oedran effeithio ar berfformiad. Gall materion fel diffyg profiad neu 
anhawster i fynd i’r afael yn gyflym ar dechnolegau newydd fod o ganlyniad i oedran, 
felly bydd gweithdrefnau rheoli perfformiad yn cael eu monitro i sicrhau nad yw camau 
anghymesur yn cael eu cymryd yn erbyn unrhyw grŵp oedran penodol. 
 
Darperir hyfforddiant i reolwyr sy'n ymwneud â phrosesau rheoli perfformiad i sicrhau 
bod yr holl weithwyr yn cael eu trin yn gyson wrth osod a mesur amcanion. Bydd 
asesiadau yn seiliedig ar berfformiad gwirioneddol y gweithwyr, heb eu heffeithio gan 
unrhyw ragdybiaethau am eu hoedran. 
 
7. Buddion 
 

Mae'r Coleg yn cydnabod bod dilyniant cyflog cynyddrannol a gwobrau eraill sy'n 
seiliedig ar wasanaethau yn gydnabyddiaeth o brofiad a theyrngarwch cynyddol staff.  
 
Bydd unrhyw ddyfarniadau o'r fath yn unol â gofynion y Rheoliadau Gwahaniaethu ar 
sail Oedran. 
 
Ni fydd graddfeydd cyflog yn gysylltiedig ag oedran. 
 
8. Dethol ar gyfer Diswyddo a Thaliadau 
 
Bydd unrhyw bolisi dethol ar gyfer diswyddo a ddefnyddir yn seiliedig ar feini prawf 
gwrthrychol. Fel arfer bydd tâl diswyddo yn seiliedig ar y cynllun statudol fel y caniateir 
dan Reoliadau Cydraddoldeb Cyflogaeth (Oed) 2006. 
 
9. Monitro 
 

Bydd y Coleg yn monitro recriwtio a dethol, mynediad at ddyrchafiad a hyfforddiant a'r 
defnydd o weithdrefnau fel y weithdrefn ddisgyblu i sicrhau nad yw unrhyw grŵp 
oedran penodol yn cael ei drin yn annheg ar sail eu hoedran. Os bydd monitro yn 
datgelu tystiolaeth o wahaniaethu ar sail oedran, bydd y Coleg yn cymryd camau 
adferol i'w gywiro. 
 
Bydd yr holl bolisïau newydd yn cael eu hastudio ar gyfer eu heffaith ar gydraddoldeb 
staff, gan gynnwys eu heffaith ar weithwyr o wahanol oedran. 
 
10. Urddas yn y Gwaith 
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Ni fydd y Coleg yn goddef unrhyw fath o fwlio neu aflonyddu ac mae wedi ymrwymo i 
sicrhau bod gweithwyr yn gallu gweithio'n hyderus a heb ofni bwlio, aflonyddu neu 
erledigaeth. 
 
Gall camdriniaeth, aflonyddu neu fwlio ar sail oed (e.e. galw enwau, jôcs difrïol, 
ymddygiad annerbyniol neu annymunol, a chwestiynau ymwthiol) fod yn drosedd 
ddisgyblu ddifrifol, ac ymdrinnir â hwy o dan weithdrefn briodol y Coleg. 
 
Darperir hyfforddiant i staff perthnasol i gydnabod a delio â bwlio, aflonyddu ac 
erledigaeth. 
 
11. Ymddeol 
 

Nid yw'r Coleg yn gweithredu oedran ymddeol gorfodol ar gyfer ei weithwyr. Mae'r 
Coleg wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i'w holl weithwyr ac mae'n cydnabod cyfraniadau 
amrywiol y gweithlu, gan gynnwys sgiliau a phrofiad gweithwyr hŷn. Mae'n credu y 
dylai gweithwyr, lle bynnag y bo modd, gael caniatâd i barhau i weithio cyhyd â'u bod 
yn dymuno gwneud hynny. Mae'r Coleg yn gweithredu polisi ymddeol hyblyg a gall 
gweithwyr ymddeol yn wirfoddol ar adeg o'u dewis. 
 
12. Rhannu cyfrifoldebau 
 
12.1  Dylai llywodraethwyr fod yn ymwybodol bod 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 

oedran; 

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

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

cydraddoldeb fel cyflogwr. 

12.2  Uwch Dîm Arwain 

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 oedran ar ran rheolwyr, staff neu ddysgwyr; 

• am fod yn ymwybodol o ddyletswyddau statudol y Coleg mewn perthynas â 
deddfwriaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth; 

•am sicrhau bod pob agwedd ar bolisi a gweithgaredd y Coleg yn sensitif i faterion 
oedran; 
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12.3  Mae Cyfarwyddwyr / Rheolwyr yn gyfrifol am sicrhau: 

• bod y gweithdrefnau ar gyfer recriwtio a hyrwyddo staff yn ymgorffori arfer 
gorau mewn cyfleoedd cyfartal; 

• bod deunyddiau cyhoeddusrwydd y Coleg yn cyflwyno negeseuon 
cadarnhaol a di-ystrydeb priodol am bobl ag ystod amrywiol o grwpiau oedran; 

• darperir hyfforddiant a datblygiad priodol i gefnogi gwerthfawrogiad a 
dealltwriaeth o amrywiaeth mewn perthynas ag oedran. 

• eu bod yn ymwybodol o ddyletswyddau statudol y Coleg mewn perthynas â 
deddfwriaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth; 

• bod pob agwedd ar bolisi a gweithgaredd y Coleg yn sensitif i faterion 
oedran; 

12.4 Mae staff yn gyfrifol am sicrhau hynny: 

• eu bod yn ymwybodol o ddyletswyddau statudol y Coleg mewn perthynas â 
deddfwriaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth; 
 
• gallant herio neu riprotio 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'n ymarferol, yn mynd i'r afael â 
gwahaniaethu ar sail oedran, boed yn fwriadol neu'n anfwriadol, pryd bynnag y mae'n 
digwydd. 
 
13. Cysylltiadau â pholisïau eraill 
 
13.1 Er mwyn cynorthwyo'r Coleg, mae'r polisïau canlynol yn bodoli ar y cyd â'r Polisi 

Gwahaniaethu ar sail Oedran: 

• Trefn gwyno 

• Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 

• Polisi a gweithdrefn recriwtio a dethol 

• Diswyddo 

• Cod ymddygiad gweithwyr 

 

13.2 Adolygir pob polisi ar gyfer tueddiad oedran, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud 

ag absenoldeb salwch, absenoldeb a gwyliau, a gweithio hyblyg. 
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13.3 Caiff y polisi hwn ei gyfleu i'r holl weithwyr a chaiff ei ddiweddaru fel y bo'n briodol 

yng ngoleuni deddfwriaeth ac arfer da. 


