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Am y cyhoeddiad hwn

Beth yw nod y cyhoeddiad hwn?
Nod y cyhoeddiad hwn yw cynnig arweiniad i gwmnïau a chwmnïau chwilio gweithredol 
ar wella amrywiaeth byrddau cwmni o fewn y fframweithiau a amlinellir gan y Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010 a Chod Llywodraethu Corfforaethol DU y Cyngor Adrodd Ariannol. 

Pam mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a  
Hawliau Dynol wedi cynhyrchu’r 
cyhoeddiad hwn?
Rôl statudol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yw cynhyrchu arweiniad 
awdurdodol ar y gyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol ac arfer da, ac i helpu sefydliadau i 
ddeall pa gamau cyfreithlon y gallant eu cymryd i hyrwyddo tegwch ac amrywiaeth.

Mae esboniad llawn o gyfraith cydraddoldeb yn y gweithle i’w gweld yn ein Cod Arfer 
Statudol Cyflogaeth.

Mae esboniad llawn ar gyfraith cydraddoldeb mewn perthynas â phenodiadau i’r 
bwrdd i’w gweld yn ein dogfen fframwaith cyfreithiol, ‘Penodiadau i Fyrddau a Chyfraith 
Cydraddoldeb’.

Y Cyngor Adrodd Ariannol yw rheolydd annibynnol y DU sy’n gyfrifol am hyrwyddo 
llywodraethu corfforaethol ac adrodd. Amlinella Cod Llywodraethu Corfforaethol y DU 
arferion effeithiol ar gyfer penodiadau bwrdd o fewn cwmnïau a restrir yn y DU. Cyfeirir at 
ei egwyddorion a darpariaethau yn yr arweiniad hwn.
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Cyflwyniad
Mae cynyddu amrywiaeth ar lefel bwrdd ac uwch reolwyr yn cael ei gydnabod yn 
flaenoriaeth gan fusnes, llywodraethau a rheoleiddwyr, ynghyd â llawer o randdeiliaid a 
chwsmeriaid. Awgryma ymchwil bod byrddau mwy amrywiol yn gysylltiedig â pherfformiad 
ariannol gwell, yn galluogi llywodraethu corfforaethol da ac yn hwyluso penderfyniadau 
gwell trwy gyflwyno gwahanol safbwyntiau i gefnogi sgwrs adeiladol a heriol. Mae 
cwmnïau â gweithlu amrywiol yn gweithredu’n fwy effeithiol ac arloesol trwy ddeall eu 
cwsmeriaid, bod yn fwy agored i newid a recriwtio’r dalent orau.

Mae’r arweiniad hwn yn amlinellu’r camau ymarferol y gall cwmnïau eu cymryd wrth 
benodi i’r bwrdd i wella amrywiaeth a sicrhau bod yr ymgeiswyr gorau ar gyfer rolau 
cyfarwyddwyr anweithredol a gweithredol yn cael eu penodi ar sail teilyngdod. Mae hefyd 
yn argymell camau parhaus y gall cwmnïau eu cymryd i gynyddu amrywiaeth ar draws eu 
gweithlu cyfan, yn benodol i sicrhau bod talent amrywiol yn yr arfaeth ar gyfer penodiadau 
bwrdd yn y dyfodol.

Mae cyfraith cydraddoldeb yn gosod yr un gofyniad ar bob cwmni, ym mhob sector ac o 
bob math a maint, i recriwtio heb wahaniaethu. Mae’r arweiniad hwn yn esbonio’r hyn sy’n 
ofynnol gan y gyfraith ac mae’n argymell arfer da effeithiol.

Mae termau mewn du yn cael eu hesbonio ar ddiwedd yr arweiniad hwn. Mae’r holl destun 
y tynnir sylw ato mewn oren golau yn perthyn i gyfraith neu’n ofyniad cyfreithiol.

Y chwe cham
Penodi
1.	 Diffinio’r	meini	prawf	dethol	o	ran	sgiliau	mesuradwy,	profiad,	

gwybodaeth	a	rhinweddau	personol.

2.	 Cyrraedd	y	pwll	ymgeiswyr	ehangaf	posibl	gan	ddefnyddio	ystod	o	
ddulliau	recriwtio	a	chamau	cadarnhaol.		

3.	 Cynnig	briff	clir,	gan	gynnwys	targedau	amrywiaeth,	i’ch	cwmni	chwilio	
gweithredol.

4.	 Asesu	ymgeiswyr	yn	erbyn	manylion	y	rôl	mewn	ffordd	gyson	trwy	
gydol	y	broses.

Camau	parhaus	i	wella	amrywiaeth
5.	 Sefydlu	atebolrwydd	bwrdd	clir	dros	amrywiaeth.	

6.	 Ehangu’r	amrywiaeth	ym	mhwll	talent	eich	uwch	arweinwyr	i	sicrhau	
amrywiaeth	yn	y	dyfodol	wrth	gynllunio	ar	gyfer	olyniaeth.



4

Byddwch yn ofalus iawn 
gyda meini prawf cysylltiedig 
â chysyniadau goddrychol, 
amhenodol megis ‘cemeg’ neu 
‘ffit’, a allai arwain at y bwrdd yn 
recriwtio adlewyrchiad o’i hun. 
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Penodi 

1. Diffinio’r meini prawf dethol o ran 
sgiliau mesuradwy, profiad, gwybodaeth a 
rhinweddau personol. 
Dylid cael pwyllgor enwebu a ddylai arwain y broses ar gyfer penodiadau i’r bwrdd a 
gwneud argymhellion i’r bwrdd (FRC, 2014, t.11, B.2.1).

Defnyddio gwerthusiad bwrdd i asesu cydbwysedd sgiliau, profiad a gwybodaeth gyfredol 
y bwrdd ac, yng ngoleuni hyn, paratoi disgrifiad swydd a manyleb bersonol ar gyfer pob 
penodiad (FRC, 2014, t.11, B.2.2). Dylai’r rhain ddiffinio meini prawf clir, mesuradwy a 
gwrthrychol er mwyn asesu ymgeiswyr yn eu herbyn. Dylid eu cynllunio i dynnu tystiolaeth 
o’r sgiliau, y profiad, y wybodaeth a’r rhinweddau personol sy’n ofynnol ar gyfer y rôl 
benodol. Bydd hyn yn sicrhau bod penodiadau yn cael eu gwneud ar sail teilyngdod.

Ni ddylai’r meini prawf osod ymgeiswyr gyda nodweddion	gwarchodedig penodol dan 
anfantais. Bydd nodi bod yn rhaid i ymgeiswyr fod, er enghraifft, o fewn ystod oed penodol 
neu o ryw benodol fwy neu lai bob amser yn gwahaniaethu’n anghyfreithlon. Yn yr un 
modd, gallai gosod gofynion y byddai ymgeiswyr gyda rhai nodweddion	gwarchodedig 
yn llai tebygol o allu eu bodloni yn gwahaniaethu’n anghyfreithlon oni bai bod modd iddynt 
eu cyfiawnhau	yn	wrthrychol. 

Meddyliwch yn ofalus am sut yr ydych chi’n diffinio’r meini prawf i ddenu’r pwll ehangaf 
posibl o ymgeiswyr addas gymwys. Er enghraifft, gallai ‘profiad FTSE blaenorol’ eithrio 
ymgeiswyr cymwys iawn o’r sector cyhoeddus neu wirfoddol. Yn ychwanegol, mae’r 
gofyniad hwn yn debyg o osod unigolion â’r nodweddion	gwarchodedig hynny sy’n 
cael eu tangynrychioli o fewn cwmnïau FTSE dan anfantais, megis merched a phobl o 
leiafrifoedd ethnig. Gall hyn arwain at wahaniaethu’n anghyfreithlon oni bai bod modd 
ei gyfiawnhau	yn	wrthrychol. Yn lle hynny, mae’n arfer da gofyn am y sgiliau neu’r 
profiad penodol sy’n ofynnol ar gyfer y rôl, megis gwybodaeth berthnasol o lywodraethu 
corfforaethol neu brofiad o reoli perthnasau rhanddeiliaid.

Byddwch yn ofalus iawn gyda meini prawf cysylltiedig â chysyniadau goddrychol, 
amhenodol megis ‘cemeg’ neu ‘ffit’, a allai arwain at y bwrdd yn recriwtio adlewyrchiad 
o’i hun. Gall hyn arwain at ddyfarniadau ar sail rhagdybiaethau stereoteip ac i ‘ffordd o 
feddwl grŵp’ ymhlith aelodau bwrdd, sy’n tynnu oddi ar benderfyniadau da. Yn lle hynny, 
dylech adnabod y sgiliau amlwg neu rinweddau personol sy’n ofynnol ar gyfer aelod bwrdd 
effeithiol. Er enghraifft, gallai ‘cemeg’ a ‘ffit’ gael eu disgrifio fel ymrwymiad i werthoedd 
cwmni, profiad o ddatblygu perthnasau effeithiol a meithrin ymddiriedaeth, neu’r gallu i 
gwestiynu mewn ffordd adeiladol.
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‘Osgowch 
ddibynnu ar 
rwydweithiau 
personol a 
recriwtio trwy 
ledaenu’r gair 
yn unig gan fod 
hyn yn cyfyngu’n 
sylweddol ar y pwll 
o ymgeiswyr.’
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2. Gallwch gyrraedd y pwll ymgeiswyr ehangaf 
posibl gan ddefnyddio ystod o ddulliau 
recriwtio a chamau cadarnhaol.   
Byddai hysbysebu’r rôl yn eang, gan gynnwys defnyddio hysbysebu a sianeli megis cyfryngau 
cymdeithasol, yn helpu i ehangu’r pwll o ymgeiswyr posibl. Mae hyn yn sicrhau eich bod chi’n cyrraedd 
ystod amrywiol o ymgeiswyr da i’w hasesu trwy broses gystadleuol felly rydych chi’n cynyddu’r 
debygoliaeth o ganfod yr unigolyn gorau i’r rôl. Gallai defnyddio cwmni chwilio gweithredol gyda hanes 
o gyflwyno ystod amrywiol o ymgeiswyr addas hefyd helpu i gynyddu amrywiaeth yn ystod y cyfnod 
rhestr hir.

Wrth gynllunio sut i hysbysebu penodiad, ystyriwch unrhyw dargedau amrywiaeth a osodwyd o 
ganlyniad i werthusiad bwrdd neu fel rhan o bolisi bwrdd. Ystyriwch ddefnyddio camau	cadarnhaol, 
gan gynnwys camau cymesur i annog ymgeiswyr o grwpiau	a	dangynrychiolir ar y bwrdd i 
ymgeisio, er mwyn uchafu ar y cyfle i fodloni’r targedau hyn.

Ymhlith yr enghreifftiau o gamau	cadarnhaol y mae:

• Cwmnïau a chwmnïau chwilio gweithredol yn creu rhwydweithiau ar gyfer menywod gweithredol sy’n 
dyheu am swyddi bwrdd anweithredol, a defnyddio’r rhain i adnabod ymgeiswyr posibl ar gyfer rolau 
bwrdd penodol.

• Cwmnïau chwilio gweithredol yn cynnig cyfleoedd datblygu ar gyfer grwpiau	a	dangynrychiolir i’w 
helpu i feithrin a dangos rhinweddau y mae cwmnïau yn edrych amdanynt o fewn ymgeiswyr  bwrdd.

• Cwmnïau a chwmnïau chwilio gweithredol yn edrych am ymgeiswyr posibl o sectorau eraill, er 
enghraifft o’r proffesiynau, megis cyfraith neu gyfrifeg, neu sectorau cyhoeddus, nid er elw neu 
academaidd.

• Cwmnïau yn nodi mewn hysbysebion bod ymgeiswyr o grwpiau	a	dangynrychiolir	yn cael eu 
hannog i ymgeisio.

Osgowch ddibynnu ar rwydweithiau personol a recriwtio trwy ledaenu’r gair yn unig gan fod hyn 
yn cyfyngu’n sylweddol ar y pwll o ymgeiswyr ac mae risg o ddiystyru ymgeiswyr da gyda sgiliau a 
phrofiad amrywiol. Gallai dibynnu ar y dulliau hyn yn unig arwain at wahaniaethu anghyfreithlon os yw 
pobl â nodweddion	gwarchodedig penodol yn cael eu heithrio i bob pwrpas o’r cyfle i ymgeisio ac na 
ellir cyfiawnhau	hyn	yn	wrthrychol.

Yn yr un modd, gallai peidio â hysbysebu’r rôl arwain at wahaniaethu’n anghyfreithlon os yw pobl â 
nodweddion	gwarchodedig penodol yn cael eu heithrio i bob pwrpas o’r broses recriwtio ac nad 
oes modd cyfiawnhau’n	wrthrychol	y penderfyniad i beidio â hysbysebu. Ni fydd ystyriaethau cost 
ar ei ben ei hun yn cyfiawnhau peidio â hysbysebu rôl. Serch hynny, gallai pryder gwirioneddol bod 
cyhoeddusrwydd am recriwtio uwch gyfarwyddwr gweithredol neu rôl cadeirydd yn effeithio ar bris 
cyfranddaliadau cwmni gyfiawnhau penderfyniad o’r fath.
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3. Rhowch friff clir, gan gynnwys 
targedau amrywiaeth, i’ch cwmni chwilio 
gweithredol.  
Os yw’r bwrdd yn penderfynu penodi cwmni chwilio gweithredol, mae’n arfer da gofyn 
iddynt am eu hanes wrth gyflwyno ymgeiswyr amrywiol wrth chwilio yn y gorffennol a sut y 
maen nhw’n defnyddio camau	cadarnhaol i sicrhau pwll amrywiol o ymgeiswyr. Rhowch 
friff clir i’r  cwmni chwilio gweithredol, wedi’i seilio ar feini prawf sydd wedi’u cynnwys yn y 
disgrifiad rôl a  manylion personol.

Gall y bwrdd ofyn i’r cwmni chwilio gweithredol gyflawni targed amrywiaeth sy’n cefnogi 
ymrwymiadau amrywiaeth y cwmni. Er enghraifft, efallai y bydd y cwmni eisiau rhestr hir 
sy’n cynnwys cyfran benodol o ymgeiswyr o grwpiau	a	dangynrychiolir.

Serch hynny, wrth osod targedau o’r fath, rhaid i’r cwmni sicrhau eu bod yn realistig ac yn 
egluro’n glir wrth y cwmni chwilio gweithredol na ddylai wahaniaethu’n anghyfreithlon yn 
erbyn ymgeiswyr posibl neu wirioneddol wrth geisio’u cyflawni. Dylai targedau amrywiaeth 
o’r fath:

• fod wedi’u seilio ar asesiad realistig, wedi’i seilio ar dystiolaeth o dalent sydd ar gael a 
allai ymgeisio am y rôl benodol

• gael eu cefnogi gan broses ddewis deg ble y mae ymgeiswyr addas gymwys yn cael eu 
cymharu ar sail teilyngdod yn erbyn y meini prawf a amlinellir yn y disgrifiad rôl, a

• ni ddylai arwain at ymgeiswyr o grwpiau	a	dangynrychiolir yn cael eu ffafrio dros 
ymgeiswyr eraill sy’n fwy cymwys.

Ymhlith y camau y gall cwmnïau chwilio gweithredol eu cymryd yn gyfreithiol i geisio 
bodloni targedau amrywiaeth y mae:

• ehangu eu chwilio i sectorau neu ddiwydiannau ble, er enghraifft, y mae menywod wedi’u 
cynrychioli’n dda o fewn rolau lefel uchel

• ehangu eu dealltwriaeth o’r meini prawf i gynnwys ymgeiswyr â’r arbenigedd a’r profiad 
perthnasol o gefndiroedd llai traddodiadol, a

• chynnal proses adolygu i wirio ansawdd y penderfyniadau cyn terfynu rhestrau hir a 
byr ble y mae ymgeiswyr o grwpiau	a	dangynrychiolir wedi bod  yn anghyfartal o 
aflwyddiannus yn ystod cyfnodau penodol o’r broses benodi.
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Ni ddylai cwmni sancsiynu’n awtomatig gwmni chwilio gweithredol yn syml oherwydd 
ei fod wedi methu bodloni targed amrywiaeth, gan y gallai hyn arwain at roi pwysau i 
wahaniaethu os nad oedd modd bodloni’r targed trwy gamau cyfreithlon. Serch hynny, 
os yw’r cwmni chwilio gweithredol  wedi methu bodloni targed realistig i ymgyrraedd ato, 
dylai’r cwmni edrych i weld a wnaeth y  cwmni chwilio ymdrechion cyfreithlon digonol i’w 
fodloni. Gall y cwmni orfodi cosb os yw’n penderfynu nad yw hyn yn wir. Er mwyn dod i’r 
penderfyniad hwn, dylai’r cwmni fod wedi cytuno bod y targed yn realistig ac wedi gofyn 
am dystiolaeth o’r prosesau a gymerodd y cwmni chwilio gweithredol i’w bodloni. Gallai 
hyn gynnwys nifer y dynion a’r menywod y cysylltwyd â hwy fel rhan o’r chwilio a pha 
gamau	cadarnhaol cyfreithlon a gymerwyd i geisio â bodloni’r targed.

Byddai’n anghyfreithlon i:

• gwmni roi cyfarwyddiadau i gwmni chwilio gweithredol i ganfod cyfarwyddwr anweithredol 
benywaidd i wella’r cydbwysedd rhwng y rhywiau ar y bwrdd, neu i ddarparu rhestr fer 
menywod yn unig, gan y byddai hyn yn golygu gwahaniaethu posibl yn erbyn dynion sy’n 
fwy cymwys, a 

• chwmni chwilio gweithredol yn cynnwys menywod ar restr hir i fodloni targed trwy 
drin ymgeiswyr gwrywaidd sydd yr un mor gymwys yn llai ffafriol, oni bai bod digon o 
dystiolaeth i alluogi defnydd ar y ddarpariaeth	ddatglwm.

‘Gall y bwrdd ofyn 
i’r cwmni chwilio 
gweithredol 
gyflawni targed 
amrywiaeth 
sy’n cefnogi 
ymrwymiadau 
amrywiaeth y 
cwmni.’
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4. Aseswch ymgeiswyr yn erbyn y manylion 
rôl mewn ffordd gyson drwyddi draw’r 
broses.  
Bydd gweithdrefn ffurfiol, drwyadl a thryloyw ar gyfer penodi cyfarwyddwyr newydd i’r 
bwrdd yn sicrhau bod penodiadau yn cael eu gwneud ar sail teilyngdod (FRC, 2014, t.11, 
B.2).

• Asesu pob ymgeisydd mewn ffordd gyson - ond nid yn rhy ragnodol - i gyfyngu ar unrhyw 
duedd posibl wedi’i seilio ar ffactorau amherthnasol.

• Asesu ymgeiswyr yn erbyn y gofynion mesuradwy yn y disgrifiad rôl am sgiliau, profiad, 
gwybodaeth a rhinweddau personol, yn hytrach na ffactorau mwy goddrychol.

• Osgoi cwestiynau a allai fod wedi’u seilio ar dybiaethau stereoteip, er enghraifft am 
gydbwysedd gwaith a bywyd teuluol yr ymgeisydd benywaidd.

• Wrth ddibynnu ar gyfweliadau un i un yna dylai detholwyr gwrdd i drafod eu hasesiadau 
unigol i sicrhau safonau cyson. Bydd hyn yn gostwng risg o duedd ar sail ffactorau 
amherthnasol neu stereoteip wrth wneud penderfyniad terfynol ar y penodiad.

• Ystyriwch gynnwys arbenigwyr annibynnol allanol ar eich panel dewis i sicrhau ei fod yn 
gytbwys ac yn cynnig gwahanol safbwyntiau.

• Cadwch lwybr papur yn esbonio sut y daethpwyd i bob penderfyniad i helpu i ddangos 
pa gamau gwrthrychol a chyfreithlon sydd wedi’u cymryd i fodloni unrhyw dargedau 
amrywiaeth ac i ddelio ag unrhyw her bosibl gan ymgeiswyr aflwyddiannus.

Ni ddylai’r broses benodi drin un ymgeisydd yn llai ffafriol na’r llall, na rhoi ymgeiswyr sy’n 
rhannu nodwedd	warchodedig dan anfantais anghyfiawn.

Efallai y byddwch chi’n penderfynu defnyddio’r ‘ddarpariaeth	ddatglwm’	camau	
cadarnhaol  sy’n rhan o’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae hyn yn caniatáu i chi drin 
ymgeisydd o grŵp	a	dangynrychiolir yn fwy ffafriol ar unrhyw gam o’r broses recriwtio 
neu ddyrchafu, o’r rhestr hir i ddewis. Serch hynny, ni ellir ei ddefnyddio oni bai bod 
dau ymgeisydd neu fwy yr un mor gymwys. Bydd hi’n anos bodloni’ch hun o hyn yng 
nghyfnodau cynnar y broses recriwtio.
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Rhowch hyfforddiant i’r rheini sy’n gysylltiedig â dewis ar gydymffurfio â deddfwriaeth 
gydraddoldeb, tuedd anymwybodol a defnydd ar y ddarpariaeth	ddatglwm. Gall 
hyfforddiant helpu detholwyr i:

• adnabod ble y maen nhw’n gwneud rhagdybiaethau stereoteip am bobl

• cymhwyso asesiad sgorio neu arall yn wrthrychol

• paratoi cwestiynau a fydd yn profi’r meini prawf yn y disgrifiad swydd a manylion 
personol, a

• osgoi cwestiynau nad ydynt yn berthnasol i ofynion y rôl
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‘Os yw o’r farn bod grŵp 
gwarchodedig yn cael ei 
dangynrychioli neu’n wynebu 
anfantais fe all osod targedau 
i ymgyrraedd atynt i wella 
amrywiaeth a chynhwysiant 
yn y cwmni.’
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Camau parhaus i wella amrywiaeth 

5. Sefydlu atebolrwydd bwrdd clir ar gyfer 
amrywiaeth a thargedau.
Dylai’r bwrdd fodloni ei hun bod cynlluniau wedi’u sefydlu ar gyfer olyniaeth drefnus o 
benodiadau i’r bwrdd ac i uwch reolwyr (FRC, 2014, t.11, B.2).

Dylai’r bwrdd gael trosolwg strategol o amrywiaeth ar draws y cwmni. Os yw o’r farn 
bod grŵp	gwarchodedig yn cael ei dangynrychioli	neu’n wynebu anfantais fe all osod 
targedau i ymgyrraedd atynt i wella amrywiaeth a chynhwysiant yn y cwmni. Er enghraifft, 
fe allai’r cwmni osod targed i gynyddu canran y bobl o leiafrifoedd ethnig ar lefel bwrdd 
neu yn uwch reolwyr erbyn dyddiad penodol, neu i wella cadw menywod sy’n dychwelyd 
i’r gwaith ar ôl cyfnod mamolaeth gan ganran a dyddiad penodol. Dylai’r bwrdd geisio 
sicrwydd gan y tîm gweithredol ar berfformiad wrth fodloni’r polisi amrywiaeth a thargedau.

Monitro ac adrodd ar gynnydd wrth fodloni polisi a thargedau amrywiaeth, gan gynnwys 
trwy:

• sicrhau bod adroddiadau blynyddol yn disgrifio gwaith y pwyllgor enwebu, gan gynnwys 
y broses mae wedi’i defnyddio mewn perthynas â phenodiadau i’r bwrdd. Dylai hyn 
gynnwys disgrifiad o bolisi’r bwrdd ar amrywiaeth, unrhyw amcanion mesuradwy y mae 
wedi’u gosod ar gyfer gweithredu’r polisi a chynnydd ar gyflawni’r amcanion (FRC, 2014, 
t.12, B.2.4), a

• bod yn atebol i randdeiliaid ar sut y mae’r bwrdd yn bodloni ei dargedau amrywiaeth y 
mae’n ceisio ymgyrraedd atynt, er enghraifft trwy adrodd amdano mewn Cyfarfodydd 
Cyffredinol Blynyddol ac mewn cyfarfodydd unigol gyda rhanddeiliaid.

 



6. Ehangu’r amrywiaeth ym mhwll talent 
eich uwch arweinwyr i sicrhau amrywiaeth 
yn y dyfodol wrth gynllunio ar gyfer 
olyniaeth. 
Dylai cwmnïau adolygu’n rheolaidd amrywiaeth yn strategaeth recriwtio, datblygu a 
chadw’r cwmni. Gall monitro helpu i adnabod rhwystrau sy’n atal gweithwyr rhag symud 
i rolau uwch yn y cwmni ac adnabod pryd a ble y mae gweithwyr o fewn grwpiau	a	
dangynrychiolir ar lefelau uwch yn y cwmni yn cael eu colli.

Ystyriwch ddefnyddio mesurau camau	cadarnhaol i annog unigolion o grwpiau	a	
dangynrychiolir i ymgeisio am rolau neu i’w helpu i sicrhau sgiliau a fydd yn galluogi 
iddynt  gystadlu ar sail teilyngdod yn gyfartal ag eraill. Gallai’r rhain gynnwys:

• cadw lleoedd ar gyrsiau arweinyddiaeth a hyfforddi i baratoi unigolion i ymgeisio am rolau 
arweinyddiaeth

• darparu rhaglenni i bobl o fewn grwpiau	a	dangynrychiolir penodol i helpu unigolion i 
reoli’r rhwystrau penodol y mae’r grŵp hwnnw yn eu hwynebu

• rhoi cyfleoedd i unigolion arsylwi yng nghyfarfodydd bwrdd neu ymuno â rhwydweithiau a 
allai agor llwybrau iddynt at gyfleoedd bwrdd, a 

• chynnig gwaith hyblyg ar bob lefel o’r cwmni a llwybrau gyrfaol hyblyg i helpu i gadw pobl 
o grwpiau	a	dangynrycholir.

‘Gall monitro helpu i 
adnabod rhwystrau sy’n atal 
gweithwyr rhag symud i 
rolau uwch yn y cwmni.’
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Deddf Cydraddoldeb 2010 - crynodeb 
Egwyddor sylfaenol Deddf Cydraddoldeb 2010 (‘y Ddeddf’) yw y dylai pawb gael eu trin 
yn deg a chael cyfle cyfartal i gyflawni eu potensial. Mae hyn yn golygu bod rhaid dewis 
pobl ar gyfer swyddi a rolau ar sail teilyngdod, a ddangosir trwy feini prawf a gweithdrefnau 
teg a thryloyw. Mae’r Ddeddf yn gwahardd gwahaniaethu ar sail naw ‘nodwedd	
warchodedig’: oedran; anabledd; ailbennu rhywedd; priodas a phartneriaeth sifil; 
beichiogrwydd a mamolaeth; hil; crefydd neu gred; rhyw; a chyfeiriadedd rhywiol. Cyfeirir 
at bobl sy’n rhannu nodweddion	gwarchodedig  penodol, megis pobl hŷn, menywod neu 
bobl anabl, sy’n cael eu tangynrychioli ar fyrddau neu mewn cwmnïau yn yr arweiniad hwn 
yn ‘grwpiau	a	dangynrychiolir’.

Mae’r Ddeddf yn berthnasol i recriwtio gweithwyr a phenodi i swyddi personol, megis 
swyddi cyfarwyddwyr anweithredol. Gan hynny, mae’r Ddeddf yn berthnasol i benodiadau 
bwrdd yn yr un ffordd â phenodiadau i unrhyw rolau eraill o fewn y cwmnïau.

Mae gwahaniaethu	uniongyrchol	yn golygu trin person yn waeth na rhywun arall 
oherwydd nodwedd warchodedig. Er enghraifft, peidio penodi rhywun oherwydd eu bod yn 
Ddu, hoyw neu’n fenyw.

Mae gwahaniaethu	anuniongyrchol yn gallu digwydd ble mae sefydliad yn defnyddio 
arfer neu reol sydd ar yr wyneb yn trin pawb yr un fath, ond mewn gwirionedd sy’n 
rhoi pobl gyda nodwedd warchodedig benodol o dan anfantais o’u cymharu ag eraill. 
Er enghraifft, gallai cynnwys gofyniad am brofiad bwrdd FTSE blaenorol ym manylion 
personol y rôl wahaniaethu’n anuniongyrchol yn erbyn menywod neu’r rheini o gefndiroedd 
ethnig a dangynrychiolir ar hyn o bryd ar fyrddau FTSE cyfredol. Byddai’r gofyniad hwn yn 
anghyfreithlon oni bai bod modd ei gyfiawnhau	yn	wrthrychol. Er mwyn ei gyfiawnhau	
yn	wrthrychol, byddai’n rhaid i’r gofyniad fod yn ffordd gymesur o fodloni nod cyfreithlon 
- er enghraifft, oherwydd bod y rôl yn gofyn am sgiliau, gwybodaeth neu brofiad a’r unig 
ffordd o’u sicrhau fyddai trwy brofiad bwrdd FTSE blaenorol.

Mae’r Ddeddf yn diogelu pawb rhag gwahaniaethu – er enghraifft, dynion yn ogystal â 
menywod a phobl heterorywiol yn ogystal â lesbiaid, pobl ddeurywiol a dynion hoyw. 
Am y rheswm hwn, mae rhoi triniaeth ffafriol neu eu recriwtio ar sail unrhyw nodwedd 
warchodedig, gan gynnwys eu bod o fewn grŵp	a	dangynrychiolir, yn gyffredinol yn 
anghyfreithlon oni bai ei fod yn perthyn i anabledd.
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O dan y Ddeddf nid yw’n anghyfreithlon trin person anabl yn fwy ffafriol na pherson nad 
yw’n anabl oherwydd ei anabledd. Er enghraifft, mae’n gyfreithlon trin pobl anabl yn 
fwy ffafriol mewn proses recriwtio trwy gynnig cyfweliad gwarantedig i ymgeiswyr anabl 
sy’n bodloni meini prawf gofynnol y swydd. Hefyd, mae dyletswydd gyfreithlon i wneud 
addasiadau rhesymol i bobl anabl, er enghraifft trwy ddarparu pecynnau recriwtio mewn 
fformat hygyrch.

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn caniatáu defnydd ar fesurau camau	cadarnhaol  i 
annog pobl o grwpiau a dangynrychiolir neu dan anfantais i ymgeisio am rolau neu eu 
helpu i ennill sgiliau a fydd yn galluogi iddynt gystadlu ar sail teilyngdod yn gyfartal gydag 
eraill. Y nod yw ehangu’r pwll o ymgeiswyr addas er mwyn i chi allu dewis y dalent gorau. 
Gallwch ddefnyddio mesurau camau	cadarnhaol cyn, neu yn ystod unrhyw gyfnod, 
o’r broses recriwtio - o ddarparu cyfleoedd datblygu ar gyfer ymgeiswyr posibl i osod 
strategaeth ar gyfer hysbysebu a chwilio.
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Nid oes cyfyngiad ar ba gamau y gellir eu cymryd, ond er mwyn bod yn gyfreithlon rhaid:

• iddo beidio â chynnwys triniaeth ffafriol ar y pwynt dewis (rhestr hir, rhestr fer neu 
gyfnodau penodi) oni bai eich bod chi’n defnyddio’r ‘ddarpariaeth	ddatglwm’ a 
esbonnir isod

• iddo fod yn rhesymol meddwl bod grŵp penodol yn grŵp a dangynrychiolir neu dan 
anfantais, a

• rhaid i’r camau a gymerir fod yn gymesur.

Er mwyn bod ‘yn	gymesur’ rhaid i chi gydbwyso’r angen am gamau yn erbyn eu heffaith 
ar bobl gyda nodweddion	gwarchodedig eraill, gan ystyried ffactorau megis:

• pa mor hir mae’r dangynrychiolaeth wedi para

• y math o rwystrau a brofwyd gan y grŵp	a	dangynrychiolir

• llwyddiant neu fethiant y camau eraill a gymerwyd i fynd i’r afael â’r rhwystrau hynny, a

• p’un a oes unrhyw ffyrdd eraill o ymdrin â’r dan-gynrychiolaeth sy’n llai tebygol o achosi 
anfantais i grwpiau gwarchodedig eraill.

Mae’r ‘ddarpariaeth	ddatglwm’ yn ffurf benodol ar gamau	cadarnhaol y gellir eu 
defnyddio wrth recriwtio neu ddyrchafu ble y mae dau ymgeisydd neu fwy sydd yr un mor 
gymwys. O dan yr amgylchiadau hyn, gellir dewis unigolyn o grŵp	a	dangynrychiolir  
os byddai gwneud hynny yn ffordd gyfannol o fynd i’r afael â thangynrychiolaeth neu 
anfantais. Dylid seilio’r hyn sy’n gyfannol ar wybodaeth gyfredol sy’n nodi graddau’r 
dangynrychiolaeth, pa gamau eraill sydd wedi’u cymryd i fynd i’r afael â hi ac unrhyw 
gynnydd sydd wedi’i wneud.

Gellir defnyddio’r ‘ddarpariaeth	ddatglwm’ unrhyw bryd yn ystod y broses recriwtio neu 
ddyrchafu - cyfnod rhestr hir, rhestr fer a dewis. Serch hynny, dylid bod yn ofalus yn ystod 
y cyfnodau recriwtio blaenorol fel bod gwybodaeth ddigonol yn hysbys am allu’r ymgeiswyr 
i fodloni’r manylion swydd, cymhwysedd, profiad proffesiynol a chymwysterau ffurfiol i 
asesu a ydynt yr un mor deilwng. Nid yw’n gyfreithlon mabwysiadu trothwyon artiffisial o 
isel i ganiatáu i fwy o ymgeiswyr gyrraedd safle datglwm.
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