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Am y cyhoeddiad hwn
 Beth yw nod y cyhoeddiad hwn?
Mae ‘Crefydd neu gred: canllaw i’r gyfraith’ yn cynnig cipolwg o’r diogelwch a gynigir gan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Hawliau Dynol 1998 ar gyfer pobl sydd heb grefydd 
neu gred. Mae’n ateb cwestiynau cyffredin fel beth yw gwahaniaethu anuniongyrchol 
ac a ellir fyth ei gyfiawnhau, a faint o wybodaeth am grefydd neu gred mae disgwyl i 
gyflogwyr ei gael er mwyn medru cyflawni eu gofynion cyfreithiol.

 Ar gyfer pwy mae’r cyhoeddiad?
Mae’r canllaw hwn ar gyfer cyflogwyr ledled y sectorau preifat a chyhoeddus.  

 
 Pam bod y Comisiwn wedi ei gynhyrchu?
Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gorff statudol a sefydlwyd 
dan Ddeddf Cydraddoldeb 2006 i annog cydraddoldeb ac amrywiaeth, diddymu 
gwahaniaethu anghyfreithlon, a diogelu a hybu hawliau dynol. 
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Deddf Cydraddoldeb 2010
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn datgan ei bod hi’n anghyfreithlon gwahaniaethu yn 
erbyn rhywun ar sail ei grefydd neu gred, neu oherwydd diffyg crefydd neu gred. Er 
enghraifft, mae’r Ddeddf yn diogelu Cristnogion os cânt eu gwahaniaethu oherwydd eu 
credoau Cristnogol. Yn ogystal, mae’n diogelu’r rhai sy’n cael eu gwahaniaethu gan nad 
ydynt yn Gristnogion, hyd yn oed os oes ganddynt grefydd arall neu ddim crefydd o gwbl.

Mae’r Ddeddf yn berthnasol i bob elfen o gyflogaeth, y ddarpariaeth o nwyddau, 
gwasanaethau ac addysg, y defnydd neu gael gwared ar eiddo, cynnal swyddogaethau 
cyhoeddus a’r modd y mae cymdeithas yn trin ei haelodau neu westeion. 

Mae’n berthnasol i holl gyflogwyr a darparwyr gwasanaeth, boed yn gyrff sector cyhoeddus 
neu breifat, waeth beth yw eu maint. Mae’n diogelu cyflogeion a gweithwyr eraill rhag cael 
eu gwahaniaethu wrth benodi ar gyfer swyddi, yn ystod cyflogaeth, wrth ddiswyddo ac 
ar ôl i bobl adael eu swyddi. Felly hefyd mae’n diogelu defnyddwyr gwasanaeth neu rai 
posib rhag triniaeth wahaniaethol gan ddarparwyr gwasanaeth. Mae’n egluro’r gwahanol 
fathau o wahaniaethu anghyfreithlon, fel gwahaniaethu uniongyrchol, gwahaniaethu 
anuniongyrchol, aflonyddu ac erledigaeth. Yn olaf, mae’r Ddeddf yn egluro rhai eithriadau 
i’r rheol normal rhag peidio â gwahaniaethu. Er enghraifft, mae’n egluro pan nad yw hi’n 
anghyfreithlon i fynnu y dylai ymgeiswyr am swydd fod â chrefydd neu gred neilltuol.

Am eglurhad manylach ynglŷn â sut mae’r Ddeddf yn berthnasol i ddarparwyr cyflogaeth 
a gwasanaeth, gweler Cod Ymarfer Statudol ar Gyflogaeth a Chod Ymarfer Statudol 
ar Wasanaethau, Swyddogaethau Cyhoeddus a Chymdeithasau gan y Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.
 
Deddf Hawliau Dynol 1998
Dywed Deddf Hawliau Dynol 1998 bod yn rhaid i holl awdurdodau lleol a chyrff eraill 
sy’n cynnal swyddogaethau cyhoeddus, weithredu’n gyson â’r Confensiwn Ewropeaidd 
ar Hawliau Deddf Hawliau Dynol. Mae un o’r hawliau hynny, Erthygl 9, yn diogelu’r 
rhyddid i feddwl, cydwybod a chrefydd. Mae’n diogelu pob crefydd ac ystod eang o 
gredoau athronyddol gan gynnwys anffyddiaeth, dyneiddiaeth, agnostiaeth, feganiaeth 
a heddychiaeth. 

Rho Erthygl 9 yr hawl pendant i bob unigolyn gynnal neu newid crefydd neu gred 
benodol. Dywed hefyd bod gan bobl hawl ‘cymwys’ i arddangos y grefydd neu’r gred 
honno, er enghraifft drwy’r ffordd y gwisgant neu drwy eu hymddygiad. Gan fod yr hawl 
i arddangos crefydd neu gred wedi ei gymhwyso, gall fod yn gyfyngedig mewn rhai 
sefyllfaoedd, megis i sicrhau diogelwch y cyhoedd a hawliau a rhyddid pobl eraill. 

Er enghraifft, byddai’n gyfreithlon i ysbyty gael polisi yn cyfyngu ar y math o emwaith 
crefyddol y gall staff eu gwisgo ar wardiau os mai nod y polisi yw diogelu iechyd a 
diogelwch y cleifion, a bod y cyfyngiadau hynny’n gymesur â’r nod hwnnw. 

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/employment-statutory-code-practice
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/services-public-functions-and-associations-statutory-code-practice
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/services-public-functions-and-associations-statutory-code-practice
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 Rwy’n gyflogwr yn y sector preifat – oes raid i mi
 gydymffurfio â’r Ddeddf Hawliau Dynol 1998?
Os ydych yn gyflogwr yn y sector preifat sy’n cynnal swyddogaethau cyhoeddus – er 
enghraifft, cwmni diogelwch a gontractir gan gorff cyhoeddus i gludo carcharorion – 
yna mae’r Ddeddf Hawliau Dynol yn berthnasol yn uniongyrchol i chi wrth ddarparu’r 
swyddogaethau cyhoeddus hynny. Os nad ydych yn cynnal swyddogaethau cyhoeddus 
yna mae’r Ddeddf yn berthnasol yn anuniongyrchol gan ei bod hi’n ofynnol i lysoedd 
ddehongli deddfwriaeth y DU er mwyn cydymffurfio ag Erthygl 9 cymaint â phosibl. Er 
enghraifft, pan fydd tribiwnlys cyflogaeth yn penderfynu a yw cyflogwr o’r sector preifat 
wedi gwahaniaethu yn erbyn cyflogai ar sail crefydd neu gred, bydd yn defnyddio Erthygl 
9 i’w helpu i benderfynu sut ddylid gweithredu Deddf Cydraddoldeb 2010 yn yr achos.

 Pa grefyddau a ddiogelir gan Ddeddf Cydraddoldeb 
 2010?
Dywed y Ddeddf bod ‘crefydd yn golygu unrhyw grefydd’, ond nid yw’n cynnwys diffiniad 
o grefydd. Mae’r llysoedd wedi dehongli hyn i gynnwys unrhyw grefydd wirioneddol sydd 
â strwythur clir a system o gred. 

Mae’r Ddeddf felly’n diogelu crefyddau fel Cristnogaeth, Iddewaeth, Islam a Hindŵaeth, 
yn ogystal ag eraill fel Baha’i, Jainiaeth, Rastaffariaeth a Zoroastrianiaeth. Nid oes raid i 
grefydd fod yn grefydd boblogaidd neu adnabyddus i’w diogelu dan y Ddeddf.

Yn ogystal, mae enwadau neu systemau o gredoau o fewn crefyddau, fel Methodistiaeth 
neu Sabathyddiaeth o fewn Cristnogaeth, neu Sunni neu Shia o fewn Islam, yn debygol 
o fod yn grefyddau yn unol â dibenion y Ddeddf.

Dywed y Ddeddf bod ‘crefydd yn cynnwys... diffyg crefydd’. Golyga hyn fod pobl heb 
grefydd, fel anffyddwyr, dyneiddwyr neu seciwlarwyr, wedi eu diogelu dan y Ddeddf. 
Golyga hefyd bod unigolyn sydd â chrefydd neilltuol wedi ei ddiogelu os caiff ei 
wahaniaethu gan nad yw ynghlwm â chrefydd arall wahanol. 
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 Pa gredoau a ddiogelir gan Ddeddf Cydraddoldeb
 2010? 
Nid yw’r Ddeddf yn cynnwys diffiniad o gred ar wahân i ‘ystyr cred yw unrhyw gred 
grefyddol neu athronyddol’ ac mae’n cynnwys diffyg cred neilltuol. Mae’r llysoedd wedi 
datblygu diffiniad o gred drwy’r achosion a ddyfarnwyd ganddynt.

Nid oes raid i gred gynnwys ffydd neu addoli duw neu dduwiau, ond rhaid iddi effeithio ar 
y ffordd y mae unigolyn yn byw ei fywyd a’i agwedd tuag at y byd sydd ohoni. 

Er mwyn i gred athronyddol gael ei diogelu dan y Ddeddf, rhaid iddi: 

• gael ei chynnal yn wirioneddol 

• fod yn gred ac nid barn neu safbwynt yn seiliedig ar y math o wybodaeth sydd ar gael 
ar yr adeg honno

• fod yn ymwneud ag agwedd ddofn a sylweddol o fywyd ac ymddygiad dynol

• fod wedi cyrraedd lefel benodol o rym, difrifoldeb, cydlyniad a phwysigrwydd, ac

• yn haeddu parch mewn cymdeithas ddemocrataidd, heb fod yn gwrthdaro ag urddas 
dynol ac nid yn gweithredu’n groes â hawliau sylfaenol pobl eraill. Er enghraifft, 
gwadu’r Holocawst, neu fod y gred mewn goruchafiaeth hil heb ei diogelu. 

Mae credoau fel dyneiddiaeth, heddychaeth, llysieuaeth a’r gred mewn newid hinsawdd 
a achoswyd gan ddyn, oll wedi’u diogelu. 
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 Beth yw gwahaniaethu uniongyrchol ar sail crefydd
 neu gred?
Gwahaniaethu uniongyrchol yw pan gaiff rhywun ei drin yn waeth na rhywun arall mewn 
sefyllfa debyg oherwydd crefydd neu gred. Er enghraifft, mae cyflogwr yn gwrthod cyflogi 
ymgeisydd am swydd gan ei fod yn Fwdydd er mai ef yw’r ymgeisydd mwyaf cymwys.

Mae’n wahaniaethu uniongyrchol hefyd os caiff rhywun ei drin yn waeth na rhywun 
arall mewn sefyllfa debyg oherwydd nad ydynt yn dilyn crefydd neu gred benodol. Er 
enghraifft, mae anffyddiwr bob tro’n cael llai o fonws na’i gydweithwyr Cristnogol er ei 
fod yn perfformio cystal â nhw.

 Beth yw gwahaniaethu trwy gydgysylltiad?
Mae’n wahaniaethu uniongyrchol anghyfreithlon hefyd os caiff rhywun ei drin yn 
waeth na rhywun arall mewn sefyllfa debyg oherwydd ei gydgysylltiad ag unigolyn 
arall sydd â chrefydd neu gred benodol. Mae hynny’n berthnasol hyd yn oed os nad 
yw’r unigolyn sy’n cael ei drin yn waeth yn rhannu’r grefydd neu’r gred honno. Er 
enghraifft, mae bwyty’n gwrthod rhoi bwrdd i gwpl nad ydynt yn Hindwiaid gan eu bod 
yno gyda chwpl sy’n Hindwiaid. Byddai’r cwpl Hindw yn medru hawlio gwahaniaethu 
uniongyrchol ar sail eu crefydd yn sgil cael eu gwrthod gan y bwyty. Gallai’r cwpl arall 
hawlio gwahaniaethu uniongyrchol hefyd ar sail eu crefydd yn sgil cael eu gwrthod gan 
y bwyty oherwydd eu cydgysylltiad â’r cwpl Hindw.

 Beth yw gwahaniaethu trwy ganfyddiad?
Mae’n wahaniaethu uniongyrchol anghyfreithlon i drin rhywun yn waeth na rhywun 
arall mewn sefyllfa debyg oherwydd canfyddir bod ganddo grefydd neu gred benodol. 
Er enghraifft, mae cyflogwr yn tybio’n anghywir fod ymgeisydd am swydd yn Fwslem 
oherwydd ei enw ac yn gwrthod ei gais ar sail hynny. Bydd yr ymgeisydd yn medru 
hawlio gwahaniaethu uniongyrchol er nad yw’n Fwslem.

Bydd hyn yn berthnasol hefyd os mai’r rheswm dros drin rhywun yn waeth yw diffyg 
crefydd neu gred drwy ganfyddiad. 

 A ellir cyfiawnhau gwahaniaethu uniongyrchol yn 
 gyfreithiol?
Na ellir, oni bai bod eithriad amlwg yn y Ddeddf. Anaml iawn y gweithredir yr  
eithriadau hynny.

Er enghraifft, dywed y Ddeddf, mewn rhai amgylchiadau cyfyngedig iawn, nad yw’n 
wahaniaethu uniongyrchol anghyfreithlon i fynnu bod crefydd neu gred neilltuol yn 
ofyniad galwedigaethol ar gyfer swydd. Os yw’r eithriad gofyniad galwedigaethol yn 
berthnasol ni fyddai’n anghyfreithlon i wrthod cyflogi rhywun gan nad yw’r grefydd neu’r 
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gred benodol ganddo. Mae’r Ddeddf yn caniatáu eithriadau hefyd i’r rheol gyffredinol 
rhag gwahaniaethu uniongyrchol wrth ddarparu gwasanaethau. Er enghraifft, gallai 
sefydliadau crefydd neu gred nad ydynt yn fasnachol gyfyngu eu darpariaeth o nwyddau 
a gwasanaethau i rai pobl neilltuol cyn belled y bodlonir rhai amodau cyfreithiol. 

Gan fod y rhain yn eithriadau i’r egwyddor sylfaenol bod gwahaniaethu uniongyrchol 
yn anghyfreithlon, mae’r Ddeddf yn gosod amodau llym sy’n rhaid eu bodloni cyn y 
gellir eu defnyddio.  

 Beth yw gwahaniaethu anuniongyrchol ar sail crefydd
 neu gred?  
Mae gwahaniaethu anuniongyrchol yn digwydd pan weithredir darpariaeth, maen prawf 
neu arfer – fel rheol neu bolisi – i bawb ond mae’n rhoi grŵp o bobl dan anfantais 
neilltuol, sef grŵp sy’n rhannu crefydd neu gred benodol yn ogystal ag unigolyn penodol 
yn y grŵp hwnnw. Enghraifft fyddai canolfan ffitrwydd sy’n mynnu y dylai pob hyfforddwr 
personol wisgo iwnifform sy’n cynnwys trowsus byr ac ni chynigir unrhyw ddewis arall. 
Gallai hyn fod yn groes i gredoau crefyddol rhai pobl ynglŷn â diweirdeb mewn gwisg 
ac yn gwahaniaethu’n anuniongyrchol o bosib yn erbyn cyflogai yn y grŵp hwnnw sy’n 
rhannu’r credoau hynny.  

Bydd darpariaeth, maen prawf neu ymarfer sydd yn cael effaith yn y fath fodd yn 
anghyfreithlon oni bai y gellir ei gyfiawnhau’n wrthrychol.
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 A ellir cyfiawnhau gwahaniaethu anuniongyrchol?
Gellir. Nid yw rheol neu bolisi sydd ag effaith wahaniaethol anuniongyrchol yn 
anghyfreithlon os gellir ei gyfiawnhau’n wrthrychol. Golyga hyn fodloni llys neu dribiwnlys 
bod y ddarpariaeth, maen prawf neu arfer yn fodd cymesur o gyflawni nod cyfreithlon.

 Beth yw nod cyfreithlon?
Yn y rhan fwyaf o achosion bydd hi’n bosib dangos bod gan reol wahaniaethol 
anuniongyrchol posib nod cyfreithlon. Bydd bron pob un o anghenion sefydliadol 
gwirioneddol yn bodloni’r prawf hwn. Mae enghreifftiau a dderbyniwyd gan y llysoedd yn 
cynnwys yr angen i:

• warchod iechyd a diogelwch cydweithwyr, cwsmeriaid neu ddefnyddwyr gwasanaeth

• darparu digon o staff wrth gefn i fodloni gofynion contractiol neu gyfreithiol

• bod digon o staff wrth gefn ar gael i fodloni gofynion busnes

• cynnal brand neu ddelwedd cwmni

• sicrhau natur ddiduedd wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus, a

• sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau cyfle cyfartal.

Dywedodd y llysoedd ni all cost yn unig fod yn nod cyfreithiol, ond gall costau yn ychwanegol 
i ffactor arall fod yn nod. Golyga hyn, er enghraifft, ni all cyflogwr gyfiawnhau rheol 
wahaniaethol anuniongyrchol drwy ddadlau yn syml ei bod hi’n rhatach gwahaniaethu.   

 Beth fyddai’n fodd cymesur o gyflawni nod gyfreithlon?
Bydd yr hyn sy’n gymesur yn dibynnu ar ffeithiau pob achos. Mae’n golygu llys 
neu dribiwnlys yn cydbwyso effaith y rheol neu bolisi yn erbyn y rhesymau dros ei 
gweithredu. Yn ymarferol ac yn aml y cwestiwn craidd yw a oes yna fodd amgenach o 
gyflawni nod y rheol neu’r polisi nad yw’n cael effaith wahaniaethol, neu sy’n ei leihau.

Er enghraifft, mae cyflogwr eisiau i bob cyflogai weithio ar y Sul. Mae cyflogai yn gofyn 
i gael peidio gweithio ar y Sul am resymau crefyddol gan y byddai hynny yn ei roi dan 
anfantais ynghyd ag eraill sy’n rhannu’r un grefydd. Dan amgylchiadau o’r fath byddai’n 
rhaid i’r cyflogwr ystyried:    

• yr effaith ar y busnes petai’r cyflogai yn cael ei eithrio o’r rheol hon (er enghraifft, 
gallai rotas gwaith fod yn ddigon hyblyg i alluogi cyflogai i gyfnewid gweithio ar y Sul 
gyda shifftiau eraill fel nad oes unrhyw effaith sylweddol ar y busnes)

• yr effaith ar gydweithwyr y cyflogai, a fyddai’n gorfod gwneud dyletswyddau 
ychwanegol efallai, a’r 

• costau, yr effaith ar ddyrannu adnoddau a goblygiadau eraill cytuno i’r cais hwn. 
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Po fwyaf difrifol yw’r goblygiadau ar y cyflogai, po fwyaf yw’r baich ar y cyflogwr i ganfod 
ffordd o gytuno i’r cais. Er enghraifft, os gorfodir cyflogai i ymddiswyddo gan nad yw’n 
medru cydymffurfio â’r rheol o weithio ar y Sul, byddai llys angen tystiolaeth dda gan y 
cyflogwr na lwyddwyd i ddod o hyd i ffyrdd amgenach o fodloni nod y rheol o fod angen 
gweithio ar y Sul. 

I ddangos bod cyfiawnhad gwrthrychol i’r rheol, nid yw’n ddigon bod cyflogwr neu ddarparwr 
gwasanaeth yn dangos yn syml ei fod wedi gweithredu’n rhesymol. Serch hynny, yn 
ymarferol, bydd yn haws i gyflogwr ddangos bod cyfiawnhad gwrthrychol ar gyfer rheol lle 
cymerwyd camau i ymchwilio ac i ystyried yr opsiynau o ddifrif pan wnaed y cais.      

 Beth yw aflonyddu yn gysylltiedig â chrefydd neu gred 
 yn y gweithle?  
Mae aflonyddu yn digwydd pan fydd cyflogwr neu gyflogai’n rhan o ymddygiad diangen 
yn gysylltiedig â chrefydd neu gred (neu ddiffyg crefydd neu gred) sydd â’r bwriad o 
ymyrryd neu effeithio ar urddas unigolyn arall, neu i greu amgylchedd bygythiol, cas, 
sarhaus neu ymosodol ar gyfer yr unigolyn hwnnw. Mae’r Ddeddf yn datgan bod dau 
fath o aflonyddu yn gysylltiedig â chrefydd yn anghyfreithlon. 

Y cyntaf yw pan fydd rhywun â’r bwriad o aflonyddu cyflogai arall. Er enghraifft, mae 
aelod o staff wedi sefydlu grŵp wythnosol rhwng y gwahanol grefyddau i’r holl gyflogeion 
gan feirniadu’n rheolaidd y rhai hynny sy’n dewis peidio â mynychu, a’u rhybuddio am y 
goblygiadau o beidio â bod â chrefydd neu gred benodol. 

Yr ail yw pan nad bwriad yr ymddygiad diangen yw aflonyddu eraill ond ei fod yn wir yn 
cael yr effaith honno. Golyga hynny nad yw dweud doedd yr aflonyddwr ‘ddim yn ceisio 
creu loes’ o reidrwydd yn ffordd o amddiffyn yr aflonyddwch. Mae’r Ddeddf ei hun yn 
gosod y ffactorau perthnasol wrth benderfynu a yw ymddygiad yn cael effaith aflonyddol. 
Dyma ganfyddiadau’r unigolyn sy’n cael ei aflonyddu, amgylchiadau eraill yr achos ac a 
yw’n rhesymol i’r ymddygiad gael yr effaith honno. Golyga hyn na fydd pob ymddygiad a 
ystyrir fel afonyddu gan gyflogai yn anghyfreithlon. 
Er enghraifft, mae cyflogai sy’n credu’n gryf mewn newid hinsawdd a achosir gan ddyn 
yn teimlo’n ddig gan sylwadau a wnaed gan gydweithiwr sy’n herio realiti newid hinsawdd 
a achosir gan ddyn yn ystod trafodaeth. Nid bwriad y cydweithiwr yw ei aflonyddu ond 
hawlia’r cyflogai bod y sylwadau yn creu amgylchedd gelyniaethus, cas, israddol, sarhaus 
neu ymosodol iddo. Ni ystyrir y sylwadau yn aflonyddu anghyfreithlon os yw’n rhesymol 
bod y sylwadau’n cael yr effaith honno. Yn yr enghraifft hon, mae hynny’n annhebygol. 
Mae’r sylwadau yn rhan o drafodaeth unwaith ac am byth rhwng cydweithwyr. Gallai’r 
sylwadau fod yn wahanol petai’r cydweithiwr yn gwneud sylwadau cyson i’r cyflogai yn 
sarhau ei gred neu petai’r sylwadau wedi eu lleisio mewn iaith neilltuol o fychanol.

Mae cyflogwr yn atebol o ran aflonyddu gan ei gyflogeion oni bai y gall ddangos iddo 
gymryd pob cam rhesymol i atal hynny, er enghraifft drwy gael polisïau clir yn egluro pa 
ymddygiad sy’n annerbyniol a hyfforddi ei gyflogeion ar y polisïau hynny.
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 A yw’r darpariaethau aflonyddu yn y Ddeddf yn
 berthnasol wrth ddarparu gwasanaeth?
Na. Nid yw’r darpariaethau aflonyddu yn y Ddeddf yn berthnasol i grefydd neu gred 
mewn gwasanaethau neu swyddogaethau cyhoeddus. Er enghraifft, mae dyn sy’n 
Foslem yn cael bwyd o’i decawê lleol yn rheolaidd. Bob tro mae’n mynd yno mae un o’r 
staff yn gwneud sylw am y ffaith nad yw’n bwyta porc. Mae’n ystyried hyn fel rhywbeth 
cas ac annymunol. Gan fod staff yn gwneud y sylw wrth ddarparu gwasanaeth iddo 
ni fyddai’n medru cyflwyno hawliad o aflonyddu dan y Ddeddf. Fodd bynnag, mae’r 
sylwadau hynny yn debygol o fod yn wahaniaethu uniongyrchol os gall ef ddangos iddo 
gael ei drin yn waeth o ran y modd y darparwyd y gwasanaeth yn sgil crefydd neu gred. 

 Beth yw erledigaeth mewn perthynas â chrefydd neu
 gred yn y gweithle?  
Mae erledigaeth yn y gweithle yn digwydd pan fydd rhywun yn dioddef anfantais yn 
sgil cwyno am wahaniaethu neu fod wedi helpu rhywun arall gyda hawliad ynghylch 
gwahaniaethu. Er enghraifft, mae cyflogai yn cwyno bod ei chyflogwr crefyddol wedi 
gwahaniaethu yn ei herbyn gan nad oes ganddi grefydd na chred. Yn ddiweddarach, 
gwrthodir dyrchafiad i’r cyflogai oherwydd, er bod y sgiliau a’r profiad angenrheidiol 
ganddi, ystyrir hi yn rhywun sy’n ‘creu miri’. Petai’r cyflogai yn medru dangos iddi gael  
ei gwrthod oherwydd ei chwyn flaenorol am wahaniaethu, ystyrid hynny’n erledigaeth 
dan y Ddeddf.
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 Beth yw erledigaeth mewn perthynas â chrefydd wrth
 ddarparu gwasanaeth?
Erledigaeth wrth ddarparu gwasanaeth yw pan fydd rhywun yn dioddef anfantais yn sgil 
cwyno am wahaniaethu neu fod wedi helpu rhywun arall gyda hawliad. Er enghraifft, 
mae cwsmer yn cael ei gwahardd o fwyty oherwydd iddi honni yn flaenorol fod staff 
gweini yn ei thrin yn llai ffafriol oherwydd ei chrefydd neilltuol. Gallai’r cwsmer gyflwyno 
hawliad yn erbyn y darparwr gwasanaeth am wahaniaethu ac erledigaeth dan y Ddeddf. 
Felly hefyd pe byddai rhywun arall a gwynodd am y driniaeth wahaniaethol o’r cwsmer 
ac a gafodd ei wahardd o’r bwyty o ganlyniad.

 A oes angen i mi fod yn arbenigwr ar grefydd neu 
 gredoau i gwblhau fy ngoblygiadau cyfreithiol fel
 cyflogwr neu ddarparwr gwasanaeth?
Na, nid oes disgwyl i gyflogwyr na darparwyr gwasanaethau fod yn arbenigwyr ar 
faterion crefyddol neu gredoau. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau bydd angen 
i chi ddeall digon am grefydd neu gred i’ch galluogi i wneud penderfyniad ynghylch yr 
hyn sydd angen i chi ei wneud er mwyn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010. Er 
enghraifft, petai cyflogai yn gofyn am gael newid y wisg gweithio am resymau crefyddol 
bydd angen i chi ddeall y rhesymau am gais o’r fath, beth yw’r newid a’r goblygiadau 
os na fydd y newid yn bosib. Oni bai y byddwch yn deall y ffactorau hyn ni fyddwch 
yn medru eu hystyried wrth asesu a fyddai peidio â chaniatáu’r newid yn wahaniaethu 
anuniongyrchol. Nid yw hyn yn golygu y bydd angen i chi fod yn arbenigwr ar grefydd 
neu gredoau ond bydd yn rhaid i chi fedru holi’r cyflogai am y materion hyn.

 Beth yw Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector  
 Cyhoeddus (PSED) a beth yw ei gysylltiad â chrefydd 
 neu gredoau?
Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) yn berthnasol i’r holl 
gyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill sy’n cynnal swyddogaethau cyhoeddus.  Mae’n 
cynnwys dyletswydd o gydraddoldeb cyffredinol a gefnogir gan ddyletswyddau penodol. 
Mae’r ddyletswydd gyffredinol yr un fath ar gyfer Cymru, Lloegr a’r Alban, ond mae’r 
dyletswyddau penodol ar gyfer y tair gwlad yn wahanol. Mae’r ddyletswydd gyffredinol 
yn mynnu bod y rhai sy’n cynnal swyddogaethau cyhoeddus (er enghraifft, cwmni 
diogelwch a gontractir gan gorff cyhoeddus i gludo carcharorion) i fod yn ymwybodol  
o’r angen i:

• ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erlid ac ymddygiad arall a 
waherddir gan y Ddeddf
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• hybu cydraddoldeb cyfle rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion a ddiogelir a’r rhai  
nad ydynt, a

• meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion a ddiogelir a’r rhai  
nad ydynt. 

Golyga hyn bod yn rhaid i sefydliadau sydd dan rym y ddyletswydd drwytho ystyriaethau 
o gydraddoldeb a pherthynas dda drwy eu busnes beunyddiol. Mae’r PSED yn berthnasol 
i’r nodwedd warchodedig o grefydd neu gred. Golyga bod yn ymwybodol o’r angen i 
hyrwyddo cyfle cyfartal bod yn rhaid i gorff cyhoeddus ystyried y modd y gellid bodloni 
anghenion pobl sydd â nodweddion gwarchodedig gwahanol, neu sut ellid cael gwared 
ar rwystrau sy’n atal y bobl hynny rhag cael cyfle cyfartal mewn cyflogaeth neu fynediad 
at wasanaethau cyhoeddus. Golyga bod yn ymwybodol o’r angen i feithrin perthynas dda 
bod yn rhaid i gorff cyhoeddus ystyried sut i ymdrin â rhagfarn a hyrwyddo dealltwriaeth 
rhwng grwpiau gwahanol. 

Mae’r ddyletswydd yn mynnu felly i gyrff cyhoeddus ystyried sut allent gyfrannu’n 
gadarnhaol at welliant mewn cyfle cyfartal a pherthynas dda rhwng pobl o wahanol 
grefyddau a chredoau. Mae’r ddyletswydd yn gofyn i hyn gael ei ystyried wrth ddylunio 
polisïau, yn cynnwys y rhai mewnol ac wrth ddarparu gwasanaethau, ac i’r rhain oll gael 
eu hadolygu’n rheolaidd. Nid yw’n ofynnol gan y ddyletswydd i gorff cyhoeddus fodloni pob 
un o anghenion penodol y gwahanol grwpiau.

Am ragor o wybodaeth ar y PSED, darllenwch ein canllaw.

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/technical-guidance-public-sector-equality-duty-england
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Cysylltiadau
Mae’r cyhoeddiad hwn a’r adnoddau cydraddoldeb a hawliau dynol cysylltiedig ar gael  
o wefan y Comisiwn: www.equalityhumanrights.com

I gael cyngor, gwybodaeth neu gyfarwyddyd am gydraddoldeb, gwahaniaethu neu 
faterion hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb, 
gwasanaeth annibynnol sy’n rhad ac am ddim.

Gwefan  www.equalityadvisoryservice.com

Ffôn   0808 800 0082

Ffôn testun  0808 800 0084

Oriau   09:00 hyd 19:00 (dydd Llun i ddydd Gwener)
  10:00 hyd 14:00 (dydd Sadwrn)

Post   RHADBOST Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb FPN4431

Rhaid cyfeirio cwestiynau a sylwadau am y cyhoeddiad hwn at: 
correspondence@equalityhumanrights.com. 
Mae’r Comisiwn yn croesawu eich adborth.

Fformatau eraill
Mae’r adroddiad hwn ar gael hefyd fel ffeil Microsoft Word o  
www.equalityhumanrights.com. Am wybodaeth ar gael mynediad  
at gyhoeddiad y Comisiwn ar ffurf amgen, cysylltwch â:  
correspondence@equalityhumanrights.com.
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