
 

DOGFEN BOLISI COLEG Y CYMOEDD  
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi Hunaniaeth Rhywedd 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paratowyd gan:  Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol  

    
Cymeradwywyd gan:  Bwrdd Cysgodol   Rhif Cofnod: 33 01/07/13 

 Uwch Dîm Arwain Rhif Cofnod: 3994 05/05/17 

  Rhif Cofnod: 4126a 22/05/19 

    

 Cyfarfod Gweithgor yr Undeb Eitem Agenda: 2 17/01/17 

    

 Cyfarfod Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Rhif Cofnod: 295 10/05/17 

  Rhif Cofnod: 333 23/01/19 

    

 Pwyllgor Polisi Cyflogaeth Rhif Cofnod:  585id 13/11/17 

  Rhif Agenda: 5 03/06/19 

    
Asesiad Effaith: Mawrth 2017   

    
Adolygwyd: Ionawr 2017, Ionawr 2019   
Dyddiad Adolygu:  Ionawr 2022   

 
 



 

DOGFEN BOLISI COLEG Y CYMOEDD  
 

2 

 

Cynnwys 
 
Tudalen 3 Rhagymadrodd i’r Polisi 
Tudalen 4       1 – Cyflwyniad 
Tudalen 4       2 – Ein hymrwymiad 
Tudalen 5       3 – Deddfwriaeth 
Tudalen 6       4 – Bodloni ein dyletswyddau cyfreithiol i weithwyr 
Tudalen 6  5 – Bodloni ein dyletswyddau cyfreithiol i ddysgwyr 
Tudalen 7       6 – Sicrhau Cydraddoldeb i Bobl Drawsrywiol 
Tudalen 8       7 – Trawsnewid yn y gwaith 
Tudalen 9      8 – Darpariaeth ar gyfer addasu cofnodion a materion 

cymorth a dyletswydd gofal ar gyfer pobl Drawsrywiol 
Tudalen 10       9 – Codi ymwybyddiaeth a dathlu amrywiaeth 
Tudalen 10     10 – Crefydd neu gred 
Tudalen10       11- Rhannu cyfrifoldebau 
Tudalen 12      12 – Monitro 
Tudalen 12      13 – Cwynion 
Tudalen 13      14 – Adolygiad ac ymgynghoriad 
Tudalen 13      15 – Cysylltiadau â pholisïau eraill 
Tudalen 14    Atodiad 1 – Rhestr Termau 
Tudalen 16    Atodiad 2 – Cadw cofnodion a gwiriadau DBS 
Tudalen 18    Atodiad 3 – Adnoddau pellach a sefydliadau traws 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOGFEN BOLISI COLEG Y CYMOEDD  
 

3 

 
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 dangos y dylai pob aelod o staff, dysgwr neu 
ymwelydd traws gael eu trin â pharch cyfartal, p'un a ydynt wedi penderfynu 
mynd drwy'r broses o ailbennu rhywedd yn rhannol neu'n llawn a waeth beth 
fo'u statws cyfreithiol ffurfiol. Nod y polisi yw datblygu diwylliant a darparu 
gwasanaethau sy'n uwch na'r safon ofynnol o gydymffurfiad cyfreithiol a fydd 
yn arwain at brofiad mwy cadarnhaol i bawb. 

1.2 Mae'r Coleg yn cydnabod bod staff traws yn wynebu heriau sy'n wahanol 
iawn i brofiadau pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol. Gallai'r rhain amrywio o 
fannau daearyddol, fel cyfleusterau ar gyfer gwahanol rhyweddau, i 
wahaniaethu ac aflonyddu uniongyrchol yn seiliedig ar hunaniaeth rhywedd. 
Mae creu amgylchedd gwaith a dysgu sy’n draws gynhwysol o fudd i'r holl 
staff a dysgwyr. Mae'n galluogi ac yn cefnogi staff a dysgwyr traws i fod yn 
nhw eu hunain yn y gweithle ac amgylchedd y Coleg, gan sicrhau bod y Coleg 
yn elwa o brofiadau'r gymuned amrywiol hon. Mae hefyd yn hyrwyddo derbyn 
a gwybodaeth ymhlith staff a dysgwyr nad ydynt yn ystyried eu hunain yn 
draws. 

1.3 Mae Traws yn derm ymbarél ar gyfer pobl y mae eu hunaniaeth o ran 
rhywedd a / neu fynegiant rhywedd yn wahanol i'r hyn sydd fel arfer yn 
gysylltiedig â'r rhyw y cawsant eu neilltuo iddi adeg eu geni ac mae'n cynnwys 
pobl sy'n byw'n barhaol neu dros dro fel un rhyw neu’n fwy. Gall pobl o dan yr 
ymbarél traws ddisgrifio eu hunain gan ddefnyddio un neu’n fwy o amrywiaeth 
o dermau, gan gynnwys trawsrywiol. Mae termau cyffredin eraill wedi'u 
cynnwys yn y Rhestr Termau yn Atodiad 1. 

2 Ein hymrwymiad 

2.1 Mae Coleg y Cymoedd yn dangos ei ymrwymiad i gynhwysiant traws trwy 
gydnabod bod pawb yn unigryw a bod ein meddyliau a'n teimladau yn perthyn 
i ni ein hunain. Pan fydd y polisi hwn yn cyfeirio at 'bobl drawsrywiol', mae’n 
cyfeirio at bobl sy'n byw gydag unrhyw nifer o hunaniaeth rhywedd. Pan fydd 
yn cyfeirio at 'hunaniaeth rhywedd', mae'n cynnwys hunaniaeth sefydlog pobl 
sy'n byw yn rhyw eu genedigaeth, a hunaniaeth fwy hylifol llawer o bobl 
drawsrywiol, gan gynnwys rhai nad ydynt yn ddeuaidd. 

2.2 Mae Coleg y Cymoedd yn dathlu ac yn gwerthfawrogi'r amrywiaeth a ddaw 
yn sgil ei weithlu a'i boblogaeth o ddysgwyr ac mae'n credu ei fod yn elwa o 
ymgysylltu â staff a dysgwyr traws. 

2.3 Bydd y Coleg yn ceisio dileu unrhyw wahaniaethu ar sail hunaniaeth 
rhywedd, a hefyd creu amgylchedd gweithio a dysgu yn seiliedig ar gysylltiadau 
da rhwng yr holl weithwyr a dysgwyr, gan gynnwys pobl drawsrywiol. 

2.4 I'r perwyl hwn, nod y Coleg yw cynnwys delweddau nad ydynt yn ystrydebol 
o wahanol hunaniaeth o ran rhywedd yn y deunyddiau y mae'n eu cynhyrchu. 
Y nod yw creu ethos cynhwysol cadarnhaol lle y gellir trafod materion 
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stereoteipio yn agored, gydag ymrwymiad ar y cyd i barchu amrywiaeth a 
gwahaniaeth, ac i annog cysylltiadau da rhwng pobl ag unrhyw hunaniaeth 
rhywedd. 

3 Deddfwriaeth 

3.1 Mae'r Coleg yn ymrwymo i gyflawni'r holl ddyletswyddau cyfreithiol a osodir 
arno gan Ddeddf Cydnabod Rhywedd 2004, Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf 
Hawliau Dynol 1998 a Deddf Diogelu Data 2018. 

3.2 Deddf Cydraddoldeb 2010: Bydd y Coleg yn ymdrechu i sicrhau bod yr holl 
nodweddion gwarchodedig a nodwyd yn Neddf Cydraddoldeb 2010 yn cael eu 
cydnabod. Mae'r Ddeddf yn darparu amddiffyniad i bawb sy'n bwriadu, sydd 
wedi dechrau, neu sydd wedi cwblhau proses (neu ran o broses) i newid eu rôl 
gymdeithasol neu fynegiant rhywedd. Nid yw'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol 
i unigolyn fod dan oruchwyliaeth feddygol i gael ei ddiogelu. 

Caiff pobl draws eu diogelu rhag gwahaniaethu uniongyrchol ac anuniongyrchol 
ac o aflonyddu ar sail eu hunaniaeth rhyw. 

3.3 Mae Deddf Cydnabod Rhywedd 2004 (GRA) yn amlinellu proses lle gall 
pobl draws wneud cais am gydnabyddiaeth ffurfiol eu bod wedi newid eu rôl 
rhyw yn barhaol ac yn gallu cael tystysgrif cydnabod rhywedd (GRC). Mae hyn 
yn golygu bod ganddynt eu statws rhywedd newydd ‘at bob diben’; bod y person 
yn gymwys yn awtomatig i gael tystysgrif geni os cofrestrwyd yr enedigaeth yn 
y DU. Os oes gan berson GRC, disgrifir gwybodaeth am hanes rhywedd y 
person fel ‘gwybodaeth warchodedig’, felly ni ddylid ei throsglwyddo i unrhyw 
un heb ganiatâd y person dan sylw. 

3.4 Deddf Diogelu Data 2018: Rhaid sicrhau pob cofnod o fywyd personol a 
hanes meddygol yr unigolyn (data personol sensitif ') yn unol â'r Ddeddf Diogelu 
Data ac ni ddylid eu cadw am ddim mwy nag sy'n gwbl angenrheidiol. 

3.5 Mae Deddf Hawliau Dynol 1998 yn sail i bob deddfwriaeth cydraddoldeb 
sy'n ymwneud â chyflogwyr yn y sector cyhoeddus, a'r rheiny y maent yn 
darparu gwasanaethau ar eu cyfer. Mae Erthygl 8, yn arbennig, yn ei gwneud 



 

DOGFEN BOLISI COLEG Y CYMOEDD  
 

6 

yn ofynnol i bobl draws a deuaidd gael eu trin â pharch, urddas a thegwch, ac i 
ddiogelu eu preifatrwydd o ran bywyd teuluol a gohebiaeth. 

4 Bodloni ein dyletswyddau cyfreithiol i weithwyr 

4.1 Ni fydd y Coleg yn gwahaniaethu ar sail hunaniaeth rhywedd yn y ffordd y 
mae'n recriwtio ac yn dethol staff. 

4.2 Bydd y Coleg yn sicrhau bod holl hawliau person traws yn cael eu bodloni, 
yn yr un modd â hawliau pob gweithiwr dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

4.3 Bydd y Coleg yn sicrhau bod aelodau traws staff yn cael mynediad cyfartal 
i bob math o hyfforddiant a datblygiad staff. 

4.4 Bydd y Coleg yn sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu ar sail hunaniaeth 
rhyw o ran diswyddo staff. Yn benodol, os bydd diswyddo’n digwydd, bydd yn 
sicrhau nad yw hunaniaeth rhywedd ac ailbennu rhywedd yn ffactorau wrth 
ddewis y rhai sydd i'w diswyddo. 

4.5 Mae'r Coleg yn ystyried aflonyddu fel trosedd ddifrifol iawn, a gall, mewn 
achosion penodol, arwain at ddiswyddo aelod o staff, neu os yw dysgwr yn 
aflonyddu ar weithiwr, diarddel dysgwr, yn unol â’r polisi disgyblu. 

4.6 Ni fydd gweithwyr traws yn dioddef unrhyw fath o erledigaeth, os byddant 
yn gwneud cwyn am draws-wahaniaethu yn y Coleg. 

4.7 Bydd y Coleg yn parchu cyfrinachedd yr holl staff trawsrywiol ac ni fydd yn 
datgelu gwybodaeth heb ganiatâd yr unigolyn ymlaen llaw. 

5 Bodloni ein dyletswyddau cyfreithiol i ddysgwyr 

5.1 Ni fydd y Coleg yn gwahaniaethu ar sail hunaniaeth rhywedd yn y ffordd y 
mae'n recriwtio dysgwyr. 

5.2 Bydd y Coleg yn sicrhau bod holl hawliau person traws yn cael eu bodloni, 
yn yr un modd â hawliau pob person o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

5.3 Bydd y Coleg yn sicrhau bod pob dysgwr, waeth beth yw ei hunaniaeth o 
ran rhywedd, yn cael mynediad cyfartal i bob agwedd ar ei ddatblygiad. 

5.4 Bydd y Coleg yn sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu ar sail hunaniaeth 
rhywedd o ran y broses disgyblu dysgwyr a allai arwain at ddiarddel. 

5.5 Mae'r Coleg yn ystyried aflonyddu fel trosedd ddifrifol iawn, a allai, os caiff 
ei brofi, arwain at ddiarddel dysgwr mewn rhai amgylchiadau, neu os yw aelod 



 

DOGFEN BOLISI COLEG Y CYMOEDD  
 

7 

o staff yn aflonyddu ar ddysgwr, gall arwain at ddisgyblu aelod o'r staff yn unol 
â’r polisi disgyblu priodol. 

5.6 Ni fydd dysgwyr traws yn dioddef unrhyw fath o erledigaeth, os byddant yn 
gwneud cwyn am draws-wahaniaethu yn y Coleg. 

5.7 Bydd y Coleg yn parchu cyfrinachedd pob dysgwr traws ac ni fydd yn 
datgelu gwybodaeth heb gytundeb ymlaen llaw gan yr unigolyn. 

6 Sicrhau cydraddoldeb i bobl drawsrywiol 
 
6.1 Mae'r Coleg yn gwerthfawrogi pob aelod o staff a dysgwr, ac mae wedi 
ymrwymo i greu amgylchedd lle mae'r holl staff a dysgwyr yn teimlo eu bod yn 
cael eu gwerthfawrogi a'u croesawu yn gyfartal. Nod y Coleg yw dileu 
gwahaniaethu traws 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. 
 
6.2 Mae cam-drin, aflonyddu neu fwlio traws (ee galw enwau, jôcs dirmygus, 
ymddygiad annerbyniol neu annymunol a chwestiynau ymwthiol) yn droseddau 
disgyblu difrifol a byddant yn cael eu trin o dan y weithdrefn briodol. Dylai staff  
ar bob lefel fod yn hyderus wrth herio a wynebu drawsffobia ac iaith drawsffobig.  
Mae cam-drin rhywun oherwydd ei hunaniaeth o ran rhywedd yn drosedd 
casineb a gall fod yn destun ymchwiliad gan yr heddlu. 
 
6.3 Mae enghreifftiau o drawsffobia yn cynnwys: 
- Dyfalu hunaniaeth rhywedd rhywun yn amhriodol mewn unrhyw gyd-destun 
- Anwybyddu rhagenw dewisol rhywun yn bwrpasol yn tanseilio ei hunaniaeth 
rywiol a'i ymdeimlad o ‘hunan’ 
- Datgelu hanes traws rhywun 
- Holi amhriodol 
- Defnyddio cyfleusterau 
 
6.4 Ni fydd propaganda gwrth-draws, ar ffurf deunyddiau ysgrifenedig, 
graffiti, cerddoriaeth neu areithiau yn cael ei oddef. Mae'r Coleg yn ymrwymo i 
symud unrhyw bropaganda o'r fath pryd bynnag y bydd yn ymddangos ar y 
safle. 
 
6.5 Cynigir hyfforddiant cydraddoldeb traws fel ffordd o ddeall amrywiaeth pobl 
drawsrywiol a'r rhwystrau y maent yn eu hwynebu. 
 
6.6 Mae'r Coleg yn cydnabod y gall fod angen parhaus i bobl draws gael 
mynediad at driniaeth feddygol, a all gynnwys cyfnodau i ffwrdd o waith neu 
astudio. Bydd y Coleg yn sicrhau y gwneir pob darpariaeth i gefnogi ei 
weithwyr a'i ddysgwyr drwy gamau ailbennu rhywedd. Mae'n derbyn yr angen 
i ymgymryd â mesurau arbennig i sicrhau cydraddoldeb mynediad gwirioneddol 
i ddysgwyr a staff traws (gweler 7). 
 
6.7 Mae'r Coleg yn cydnabod y gall rolau rhyw ystrydebol fod yn niweidiol i bobl 
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drawsrywiol, a allai deimlo eu bod wedi'u cyfyngu i ymddwyn mewn ffyrdd neu 
weithio / astudio mewn meysydd a ystyrir yn draddodiadol yn briodol ar 
gyfer eu rhywedd adeg eu geni (neu sy'n briodol ar gyfer eu rôl ar ôl  
newid rhywedd). Rhoddir anogaeth a chefnogaeth i staff a dysgwyr sy'n 
ceisio camu y tu allan i gyfyngiadau stereoteipiau mewn unrhyw faes o waith y 
Coleg. 
 
6.8 Mae'r Coleg yn caniatáu i unrhyw un gael mynediad at gyfleusterau, 
mannau a grwpiau sy'n cyd-fynd â'u hunaniaeth rhywedd. Bydd cyfleusterau 
niwtral o ran rhywedd ar gael i'r staff a'r dysgwyr hynny sydd eu hangen. 
 

6.9 Nid oes gan Goleg y Cymoedd god gwisg sy'n cyfyngu ar ddillad neu 
ymddangosiad gweithwyr neu ddysgwyr ar sail rhywedd. 

7 Trawsnewid yn y Coleg 
 

7.1 Mae trawsnewid yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio'r camau y gall rhywun 
trawsrywiol eu cymryd i fyw yn y rhywedd y maent yn ystyried ei hun. Bydd 
trawsnewid pob person yn cynnwys gwahanol bethau. I rai, mae hyn yn 
cynnwys ymyrraeth feddygol fel therapïau hormonau a llawdriniaeth, ond nid 
yw pob person traws am neu’n gallu cael hyn. Nid yw ymyriad meddygol 
yn gam angenrheidiol ar gyfer trawsnewid. Gallai trawsnewid 
hefyd olygu pethau fel dweud wrth ffrindiau a theulu, gwisgo'n wahanol a newid 
dogfennau swyddogol. 
 
7.2 Mae'r Coleg yn parchu hawl pobl i fod yn agored am eu hunaniaeth 
drawsrywiol a'u hawl i gadw hyn yn gyfrinachol. Bydd unrhyw aelod o staff neu 
ddysgwr sydd wedi gwneud y penderfyniad i fynd drwy'r broses drawsnewid 
yn cael cefnogaeth lawn y Coleg. 
 
Cyfeiriwch at y canllawiau Trawsnewid yn y Gwaith neu Gefnogi Dysgwyr 
Traws. 
 
8 Darpariaeth ar gyfer addasu cofnodion a materion cymorth a 

dyletswydd gofal i bobl drawsrywiol 
 
8.1 Bydd y Coleg yn parchu unrhyw gais am anhysbysrwydd. Bydd y Coleg yn 
ceisio diweddaru ei gofnodion i gynnwys yr enw a'r rhywedd a ddewiswyd gan 
yr unigolyn ar adeg briodol. 
 
8.2 Bydd y Coleg yn darparu cefnogaeth i staff a dysgwyr sy'n dychwelyd ar ôl 
seibiant ar gyfer triniaeth feddygol a llawfeddygol. 
 
8.3 Ar gyfer staff sydd wedi cael triniaeth feddygol a llawfeddygol sylweddol  ac 
sy’n dychwelyd i'r gwaith ar ôl absenoldeb oherwydd yr uchod, bydd y Coleg, 
lle bo modd, yn trin ceisiadau â chydymdeimlad i rannu swydd, neu symud o 
gontract amser llawn i gontract ffracsiynol am gyfnod penodol. Wrth gynhyrchu 
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amserlenni ar gyfer staff addysgu neu batrymau gwaith ar gyfer staff cymorth, 
bydd y Coleg yn mabwysiadu ymagwedd hyblyg sy'n ymdrechu, lle bynnag y 
bo modd, i ddiwallu anghenion unigol staff sy’n gwella o driniaeth feddygol a 
llawfeddygol. 
 
8.4 Ar gyfer dysgwyr sydd wedi cael triniaeth feddygol a llawfeddygol sylweddol 
ac sy'n dychwelyd i astudio ar ôl absenoldeb oherwydd yr uchod, bydd y Coleg 
yn edrych ar addasiadau rhesymol i'w cwrs astudio am gyfnod penodol a bydd 
yn mabwysiadu dull hyblyg sy'n ymdrechu, lle bynnag y bo modd, i gwrdd 
anghenion unigol dysgwyr sy’n gwella o driniaeth feddygol a llawfeddygol. 
 
8.5 Lle bo'n briodol ac yn unol â rheoliadau, bydd y Coleg yn sicrhau na fydd 
unrhyw gofnod o staff traws a dysgwyr yn cyfeirio at enw blaenorol, a bydd 
unrhyw gofnodion a wneir cyn newid enw neu newid rhywedd yn cael eu 
diweddaru unwaith y bydd y Coleg yn derbyn Tystysgrif Cydnabod Rhywedd 
(gweler atodiad 2 ynghylch cadw cofnodion) 
 
8.6 Mae gan staff traws ffordd o gael cyngor a chymorth cyfrinachol drwy’r 
Rhaglen Cymorth i Weithwyr Care First. 
 
8.7 Gall dysgwyr traws gael gafael ar gyngor a chymorth cyfrinachol drwy 
swyddogion Lles a Llesiant y Coleg. 
 
9.  Codi Ymwybyddiaeth a Dathlu Amrywiaeth 

9.1 Er mwyn i'w aelodau traws deimlo eu bod mewn amgylchedd diogel ac yn 
gallu trawsnewid yn agored, bydd y Coleg yn: 
- Cynnwys materion hunaniaeth rhywedd mewn hyfforddiant cydraddoldeb 
- Ystyried materion traws yn ei amcanion cydraddoldeb cyhoeddedig 
- Croesawu grwpiau / rhwydweithiau dysgwyr a staff traws a darparu 
cyfleusterau priodol ar eu cyfer. 

9.2 Bydd y Coleg hefyd yn defnyddio digwyddiadau allweddol trwy gydol y 
flwyddyn i drefnu gweithgareddau a chyfleu negeseuon allweddol ynghylch 
cynhwysiant traws i'n gweithlu a phoblogaeth y dysgwyr. Gall digwyddiadau 
traws-benodol gynnwys: 
- Wythnos Ymwybyddiaeth o Drawsrywedd 
- Diwrnod Gwelededd Rhyngwladol Gwelededd 
- Mis Hanes LHDT 
- Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Thrawsffobia. 

10. Crefydd neu gred 
Weithiau, mae pobl sydd â chredoau crefyddol penodol, neu farn ddiwylliannol 
am rywedd, yn honni bod eu 'nodwedd warchodedig' o 'grefydd neu 
gred' o dan y Ddeddf Cydraddoldeb yn caniatáu iddynt wrthod gweithio gyda, 
neu rannu cyfleusterau gyda, rhywun traws. Nid oes hierarchaeth ymhlith 
nodweddion gwarchodedig; nid yw un nodwedd warchodedig yn bwysicach nag 
un nodwedd arall. Rhaid i grefydd neu gred person, wrth gwrs, gael ei barchu, 
ond ni ddylid ei ddefnyddio i wahaniaethu yn erbyn person arall oherwydd 
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nodwedd warchodedig y person hwnnw. Er bod gan berson hawl i'w farn, nid 
oes ganddo'r hawl i weithredu ar y safbwyntiau hynny drwy wahaniaethu yn 
erbyn person sydd â nodwedd warchodedig arall. 
 
11.0 Rhannu Cyfrifoldebau 
 
11.1 Mae Llywodraethwyr yn gyfrifol am sicrhau: 
• Bod cynllun cydraddoldeb strategol y Coleg yn cynnwys ymrwymiad i 
gydraddoldeb i bobl drawsrywiol 
• Bydd hyfforddiant cydraddoldeb, gan gynnwys materion traws, yn rhan o 
gynllun cydraddoldeb strategol y Coleg 
• Eu bod ymwybodol o gyfrifoldebau statudol y Gorfforaeth o ran deddfwriaeth 
hunaniaeth rhywedd fel cyflogwr a darparwr gwasanaethau 
• Eu bod yn derbyn gwybodaeth fonitro ac yn ymateb iddo. 
 
11.2 Mae'r Pennaeth / Prif Weithredwr a'r Uwch Dîm Arwain yn gyfrifol am: 
• arwain wrth greu ethos cadarnhaol, cynhwysol sy'n herio ymddygiad 
gwahaniaethol ar ran y rheolwyr, y staff neu'r dysgwyr 
 
11.3 Mae Cyfarwyddwyr / Rheolwyr yn gyfrifol am sicrhau: 
• Eu bod yn ymwybodol o ddyletswyddau statudol y Coleg o ran yr holl 
ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â phobl drawsrywiol 
• Bod pob agwedd ar weithgarwch y Coleg yn sensitif i hunaniaeth rhywedd 
• Bod y gweithdrefnau ar gyfer recriwtio staff a dysgwyr, a hyrwyddo staff, yn 
ymgorffori arfer gorau o ran cyfle cyfartal 
• Mae deunyddiau cyhoeddusrwydd y Coleg yn cyflwyno negeseuon 
cadarnhaol a di-ystrydeb priodol am bobl drawsrywiol 
• Darperir hyfforddiant a datblygiad priodol i gefnogi gwerthfawrogiad a 
dealltwriaeth o amrywiaeth, a lle bo'n briodol dylai'r coleg hyfforddi aelod o staff 
i weithredu'r polisi hwn er mwyn iddynt allu gweithredu fel mentor i bobl 
drawsrywiol. 
 
11.4 Mae staff yn gyfrifol am sicrhau: 
• Eu bod yn ymwybodol o ddyletswyddau statudol y Coleg o ran hunaniaeth 
rhywedd a deddfwriaeth berthnasol arall 
• Eu bod yn herio ymddygiad gwahaniaethol gan ddysgwyr, darparwyr 
lleoliadau, contractwyr allanol neu aelodau eraill o staff 
• Mae'r Coleg a phob un o'i staff unigol yn mynd i'r afael â gwahaniaethu, boed 
yn fwriadol neu'n ddiarwybod, pryd bynnag y mae'n digwydd. 
 
12. Monitro 
12.1 Mae'r Coleg wedi ymrwymo i sicrhau ei fod yn gwneud cynnydd o ran 
sicrhau triniaeth gyfartal i weithwyr a dysgwyr waeth beth yw eu hunaniaeth 
rhywedd. Er mwyn sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud, gall y Coleg 
ymgymryd â monitro mewn agweddau sy'n ymwneud â hunaniaeth rhywedd. 
 
12.2 Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cynhyrchu adroddiad 
blynyddol ar gydraddoldeb ac amrywiaeth gan gynnwys data meintiol ac 
ansoddol ynghyd ag argymhellion ar gyfer gwella. Caiff yr adroddiad hwn ei 
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werthuso gan yr Uwch Dîm Arwain a Bwrdd y Gorfforaeth a chaiff ei gyhoeddi 
yn unol â hynny. 
 
13. Cwynion 
Bydd y Coleg yn ceisio darparu amgylchedd cefnogol i'r rhai sy'n gwneud 
honiadau o wahaniaethu neu aflonyddu. Dylai staff neu ddysgwyr sy'n teimlo 
eu bod yn dioddef gwahaniaethu ar sail eu hunaniaeth rhywedd gan aelodau 
eraill o staff neu ddysgwyr godi'r mater o dan y Polisi Bwlio ac Aflonyddu neu 
Weithdrefn Cwynion / Cwynion, a fydd, os caiff y cyhuddiad ei gadarnhau, yn 
cael ei drin fel trosedd ddisgyblu difrifol. 
 
Cyfeiriwch at y Polisi Bwlio ac Aflonyddu ar gyfer y weithdrefn adrodd ar gyfer 
digwyddiadau o fwlio ac aflonyddu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar 
Fewnrwyd y Coleg. 
  

14. Adolygu ac ymgynghori 
14.1 Bydd y polisi ar gael i bob gweithiwr a dysgwr. 
 
14.2 Adolygir y Polisi hwn yn rheolaidd yn unol â datblygiadau deddfwriaethol 
ac o fewn canllawiau arfer da yn y Coleg. 
 
14.3 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 yn y Coleg, a chyrff cydraddoldeb priodol. 
 
15. Cysylltiadau â pholisïau eraill 
Ni ddylid darllen y Polisi hwn ar ei ben ei hun, ond dylid ei groesgyfeirio â 
pholisïau eraill y Coleg a'r polisïau y cytunwyd arnynt gan y Gorfforaeth. 
 
- Gweithdrefn Trawsnewid yn y Gwaith 
- Polisi Bwlio ac Aflonyddu 
- Polisi Cwynion / Cwynion 
- Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
- Polisi Absenoldeb Absenoldeb 
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Atodiad 1: Rhestr termau 
Rhywedd caffaeledig: Rhywedd newydd person a gafodd ei rywedd wedi'i ailbennu 
a / neu ei gydnabod yn gyfreithiol. 
 
Cydryweddol: yn cyfeirio at berson y mae ei hunaniaeth o ran rhywedd yr un fath â'r 
rhyw y cafodd ei ddynodi adeg ei enedigaeth. 
 
Rhywedd: Mae gan y mwyafrif llethol o bobl ryw sy'n cyd-fynd â'u rhyw anatomegol. 
Mae rhywedd yn cynnwys dwy agwedd gysylltiedig: hunaniaeth o ran rhywedd, sef 
canfyddiad a phrofiad mewnol person o'u rhyw; a rôl y rhywiau, sef y ffordd y mae'r 
person yn byw mewn cymdeithas ac yn rhyngweithio ag eraill, yn seiliedig ar eu 
hunaniaeth o ran rhywedd. 
 
Mae rhywedd yn llai diffiniedig na rhyw anatomegol, ac nid yw o reidrwydd yn 
cynrychioli dewis syml ‘un neu'r llall’. Mae gan rai pobl hunaniaeth o ran rhywedd 
nad yw'n amlwg yn fenyw nac yn amlwg yn ddyn. 
 
Dysfforia rhywedd: Efallai y bydd person â dysfforia rhywedd yn teimlo bod ganddo 
hunaniaeth rywiol sy'n wahanol i'w rhyw anatomegol. O ganlyniad, efallai y byddant 
yn dioddef pryder, ansicrwydd, neu deimladau anghysurus yn gyson am eu rhyw 
adeg eu genedigaeth. 
 
Hunaniaeth rhywedd: Synnwyr mewnol person o'i rywedd ei hun. Ar gyfer pobl 
drawsrywiol, nid yw eu synnwyr eu hunain o bwy ydynt yn cyfateb i'r rhywedd y mae 
cymdeithas wedi’i roi iddynt adeg eu genedigaeth. 
 
Mynegiant rhywedd: yn cyfeirio at y ffyrdd y mae pobl yn dangos eu rhywedd, er 
enghraifft drwy'r hyn y maent yn ei wisgo, sut maent yn siarad ac yn ymddwyn. 
 
Ailbennu rhywedd: Proses sy'n cael ei chynnal dan oruchwyliaeth feddygol er 
mwyn ailbennu rhywedd unigolyn trwy newid nodweddion corfforol neu nodweddion 
eraill rhyw. 
 
Tystysgrif Cydnabod Rhywedd: Mae Tystysgrif Cydnabod Rhywedd lawn yn 
dangos bod unigolyn wedi bodloni'r meini prawf ar gyfer cydnabyddiaeth gyfreithiol 
yn y rhyw a gaffaelwyd. Bydd yn cael ei rhoi i ymgeisydd llwyddiannus os nad yw'n 
briod neu mewn partneriaeth sifil. O'r dyddiad cyhoeddi, daw rhywedd y deiliad yn y 
rhywedd a gaffaelwyd at bob diben. Bydd Tystysgrif Cydnabod Rhyw dros dro yn 
cael ei rhoi i ymgeisydd llwyddiannus os yw'n briod pan wneir y cais. Cyhoeddir y 
dystysgrif dros dro i ganiatáu i'r ymgeisydd a'i briod derfynu eu priodas yn hawdd. 
Nid oes iddo unrhyw arwyddocâd cyfreithiol y tu hwnt i'r defnydd hwn. Pan ddaw'r 
briodas i ben, bydd Tystysgrif Cydnabod Rhywedd lawn yn cael ei rhoi i'r ymgeisydd 
llwyddiannus. Nid oes angen i gyflogwr weld GRC er mwyn cydnabod rhywedd 
cyflogai. 
 
Anneuaidd: term i bobl nad yw eu hunaniaeth rhywedd yn cyd-fynd â’r rhyw gwryw 
neu fenyw 
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Cyfeiriadedd rhywiol: Atyniad emosiynol, rhamantus a / neu rywiol rhywun i berson 
arall. Cyfeiriadedd tuag at bobl o'r un rhyw (lesbiaid neu ddynion hoyw) neu 
gyfeiriadedd tuag at berson o'r rhyw arall (heterorywiol) neu gyfeiriadedd tuag at bobl 
o'r un rhyw a'r rhyw arall (deurywiol). 
 
Trawsnewid: term a ddefnyddir i ddisgrifio'r camau y gall person traws eu cymryd i 
fyw yn y rhywedd yn mae’n ystyried ei hun. 
 
Unigolyn trawsrywiol: Mae person sy'n defnyddio hormonau a llawfeddygaeth er 
mwyn cymryd nodweddion y rhyw arall a byw'n barhaol yn y rôl rhywedd sy'n briodol 
i'r rhywedd hwnnw. Nid ydynt yn cael llawdriniaeth ailbennu organau rhywiol llawn. 
 
Unigolyn trawsryweddol: Person sydd â dysfforia rhywedd sy'n teimlo awydd 
cyson a llethol i fyw ei fywyd yn y rhywedd sy’n wahanol i’r un a roddwyd iddo adeg 
ei eni. 
 
Trawswisgwr: Person sy'n gwisgo dillad o'r rhyw arall. Yn gyffredinol, nid yw 
trawswisgwyr yn dymuno newid eu corff ac nid ydynt o reidrwydd yn dioddef 
dysfforia rhywedd. 
 
Traws: Term generig a ddefnyddir yn gyffredinol gan y rhai sy'n eu hadnabod eu 
hunain fel trawsryweddol, trawsrywiol neu drawswisgwr. Dim ond fel ansoddair y 
dylid defnyddio'r term. 

Atodiad 2: Cadw cofnodion a gwiriadau DBS (CRB gynt) 

Cadw Cofnodion 
Dylai'r Coleg sicrhau bod yr holl ddogfennau, cyfeiriadau cyhoeddus (megis 
cyfeirlyfrau ffôn, prosbectysau, bywgraffiadau ar y we) a manylion cyflogaeth yn 
adlewyrchu rhyw gaffaeledig y person ar gais. Bydd hyn yn atal unrhyw dorri 
cyfrinachedd. 
 
Pan welir dogfennau a chopïau wedi'u cymryd wrth ddechrau cyflogaeth (fel 
tystysgrif geni) yna dylid gwneud pob ymdrech i ddisodli'r rhai â dogfennau cyfatebol 
yn yr enw a'r rhywedd newydd. 
 
Mewn rhai achosion, fodd bynnag, efallai y bydd angen cadw cofnodion sy'n 
ymwneud â hunaniaeth unigolyn adeg ei eni, er enghraifft, at ddibenion pensiwn neu 
yswiriant cyn cael cydnabyddiaeth rhywedd. Fodd bynnag, unwaith y bydd person 
wedi cael Tystysgrif Cydnabod Rhywedd, RHAID rhoi manylion newydd yn eu lle. 
 
Rhaid cyfyngu mynediad at gofnodion sy'n dangos y newid enw ac unrhyw fanylion 
eraill sy'n gysylltiedig â statws traws yr unigolyn (fel cofnodion absenoldeb ar gyfer 
triniaeth feddygol) i staff sydd angen yr wybodaeth i wneud eu gwaith. Gallent 
gynnwys pobl sy'n ymwneud yn uniongyrchol â gweinyddu prosesau, er enghraifft y 
swyddog meddygol sy'n archwilio, neu'r person sy'n awdurdodi taliadau i gynllun 
pensiwn cwmni. Nid ydynt yn cynnwys cydweithwyr, cleientiaid na rheolwyr llinell. 
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Unwaith y bydd person wedi cael Tystysgrif Cydnabod Rhywedd, ni ddylid datgelu'r 
wybodaeth hon, yn anad dim oherwydd gall fod yn drosedd a all arwain at ddirwy. 
Dylid trin tor-cyfrinachedd yn yr un modd difrifol â datgelu manylion personol unrhyw 
aelod arall o staff (gweler isod). 
 
Gall pobl drawsrywiol mewn cyflogaeth ddewis yn wirfoddol i ddatgelu gwybodaeth 
ar lefel eilaidd, er enghraifft, ateb holiadur cyfle cyfartal, neu ofyn am gymorth gan 
reolwr llinell. Unwaith eto, dylid cadw at gyfrinachedd llym gan na ddylid datgelu 
ymhellach heb ganiatâd penodol yr unigolyn trawsrywiol. 
 
Pryd all y cyflogwr wneud datgeliad? 
Mae'r GRA yn diffinio gwybodaeth am gais person am gydnabyddiaeth rhywedd a 
hanes rhywedd unigolyn fel ‘gwybodaeth warchodedig’. Mae hyn yn golygu os yw 
cyflogwr neu weithiwr yn caffael y wybodaeth yn ystod dyletswyddau swyddogol, 
mae'n drosedd ei datgelu. Fodd bynnag, nid yw'n drosedd datgelu ‘gwybodaeth 
warchodedig’ os na ellir adnabod y person neu os yw'r unigolyn yn rhoi ei ganiatâd. 
 
Dylid cadw’n gyfrinachol unrhyw gofnodion a gedwir ar rywedd person traws adeg eu 
genedigaeth a'r rhai a ddelir ar yr un person yn y rhyw a gaffaelwyd ganddynt, a dim 
ond staff penodedig ddylai gael mynediad atynt. Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn 
cyfyngu ar y dibenion y gellir cadw gwybodaeth ar eu cyfer, a phan nad yw'r 
wybodaeth honno bellach yn ddefnyddiol rhaid ei dinistrio. 
 
DBS 
Mae'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn darparu gwasanaeth o'r enw 'Datgeliad.' 
Trwy ddarparu mynediad ehangach at wybodaeth cofnodion troseddol, mae'r DBS 
yn helpu cyflogwyr yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i adnabod 
ymgeiswyr a allai fod yn anaddas ar gyfer gwaith penodol, yn enwedig y swyddi 
hynny sy'n golygu cysylltu â plant neu aelodau eraill o gymdeithas sy'n agored i 
niwed. 
 
Beth yw'r weithdrefn glirio? 
 
Er mwyn ei alluogi i wneud ei waith, mae'n rhaid i'r DBS fod yn ymwybodol o unrhyw 
enwau blaenorol a / neu ryw darpar weithwyr. Fodd bynnag, mae'r ganolfan wedi 
dyfeisio proses sy'n caniatáu i bobl draws drosglwyddo manylion i'r Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd heb eu datgelu i'r cyflogwr yn gyntaf. 
 
Beth mae'n rhaid i ymgeiswyr traws ei wneud? 
 
Mae'r DBS wedi datblygu gweithdrefn ymgeisio ar wahân, sy'n caniatáu i ymgeiswyr 
trawsgludo enwau blaenorol o'r ffurflen Cais am Ddatgeliad. Fodd bynnag, bydd yn 
ofynnol o hyd i ymgeiswyr anfon manylion eu hunaniaeth flaenorol mewn llythyr ar 
wahân at y ‘Rheolwr Gwaith Achos Sensitif’ o fewn y DBS. Yna bydd y DBS yn 
gwirio'r ffynonellau data a ddelir yn erbyn enwau cyfredol a blaenorol. 
 
Mae hyn yn osgoi'r angen i ddatgelu am hanes rhywedd neu enw blaenorol i'r 
cyflogwr neu'r corff gwirfoddol yn ystod y cam ymgeisio, ond yn caniatáu i'r 
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Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gynnal y gwiriadau angenrheidiol yn erbyn unrhyw 
hunaniaethau a ddaliwyd yn flaenorol. 
 
Dylid nodi pan fo collfarn neu (mewn achosion Datgeliad Manwl) gwybodaeth 
berthnasol arall wedi'i chofnodi mewn enw blaenorol, bydd hyn yn cael ei ddatgelu ar 
y Datgeliad ac felly gellir datgelu manylion unrhyw hunaniaeth flaenorol. Lle na 
chofnodir euogfarnau, ni ddatgelir manylion unrhyw enwau blaenorol a ddarparwyd 
yn uniongyrchol i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn y Datgeliad. 
 
Dylai ymgeiswyr traws sy'n dymuno manteisio ar y weithdrefn ar wahân hon gysylltu 
â'r DBS am ragor o fanylion. 
 
Atodiad 3: Adnoddau pellach a sefydliadau traws 

- All about trans: yn cyflogi gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau i annog 
gwell dealltwriaeth o bobl draws yn y cyfryngau a chynrychiolaeth 
www.allabouttrans.org.uk 
 

- Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru: Ar gyfer pob cwestiwn ar 
faterion sy'n effeithio ar pobl hoyw, lesbiaidd deurywiol a thraws yng 
Nghymru. 
08000 50 20 20 
cymru@stonewallcymru.org.uk 
www.stonewallcymru.org.uk   
@StonewallCymru 
Stonewall’s What’s in my Area 
Stonewall’s Stay safe on-line 
 

- The Gathering: Lle Cristnogol diogel i’r gymuned LHDT yng Nghaerdydd 
www.thegatheringcardiff.org 
 

- Dyn Project: Mae'n darparu cefnogaeth i ddynion heterorywiol, hoyw, 
deurywiol a thrawsrywiol sy'n dioddef cam-drin domestig 
www.dynwales.org 

 
- Mermaids: yn darparu cymorth i deuluoedd a phlant sydd â phroblemau 

hunaniaeth rhywedd 
www.mermaidsuk.org.uk 

 
- Gender Identity Research and Education Society (GIRES): yn cynhyrchu 

adnoddau a hyfforddiant gyda'r nod cyffredinol o wella bywydau pobl nad 
ydynt yn cydymffurfio â'r rhywiau. 
www.gires.org.uk 
 

- Gendered Intelligence: yn arbenigo mewn cefnogi pobl ifanc draws 8 - 25 
oed a gweithio gyda'r gymuned drawsrywiol. 
www.genderedintelligence.co.uk 

 
- Reporting Hate Crime 

999 mewn argyfwng 

http://www.allabouttrans.org.uk/
mailto:cymru@stonewallcymru.org.uk
http://www.stonewallcymru.org.uk/
http://www.thegatheringcardiff.org/
http://www.dynwales.org/
http://www.mermaidsuk.org.uk/
http://www.gires.org.uk/
http://www.genderedintelligence.co.uk/
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101 i siarad â'r Heddlu yn eich ardal 
Adroddwch beth sy'n digwydd ar-lein www.reporthate.victimsupport.org.uk 

 
 

http://www.reporthate.victimsupport.org.uk/

