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Mae'r canllaw technegol ar wahaniaethu ar sail oed wedi ei gynllunio i'w 

ddarllen ar y cyd â Chod Ymarfer Statudol y Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ar 

wasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus a chymdeithasau. Mae'n 

seiliedig ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn 

Deddf Cydraddoldeb 2010 (Eithriadau Oed) 2012. 
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Rhagair 

I'r rhan fwyaf o bobl, y rhan fwyaf o'r amser, does dim angen poeni am yr 

amddiffyniad cyfreithiol sydd ganddynt yn eu cyflogaeth nac yn y gwasanaethau 

neu gynnyrch a ddefnyddiont. Ond pan fydd rhywbeth yn mynd o chwith, mae'n 

bwysig ein bod yn gwybod sut ydym wedi ein diogelu. Mae Deddf Cydraddoldeb 

2010 yn diogelu pobl rhag gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth mewn 

amrywiaeth o sefyllfaoedd. Mae wedi cymryd lle cyfreithiau gwrth wahaniaethu 

blaenorol gydag un Ddeddf, a chynnwys diogelwch newydd pwysig rhag 

gwahaniaethu ar sail oed ym myd gwasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus a 

chymdeithasau. Daeth y darpariaethau hyn i rym ym mis Hydref 2012.  

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cael grymoedd i orfodi Deddf 

Cydraddoldeb 2010, gan gynnwys drwy gynorthwyo neu ymyrryd mewn achosion 

gwahaniaethu unigol. Fodd bynnag, ein blaenoriaeth gyntaf yw darparu canllaw, 

cefnogaeth ac anogaeth er mwyn i’r sawl sydd â chyfrifoldeb o dan y gyfraith allu 

ei gael yn iawn y tro cyntaf. 

Dyma pam ein bod wedi cyhoeddi ystod o Godau Ymarfer a chanllaw sy'n rhoi'r 

wybodaeth i unigolion, busnesau, cyflogwyr ac awdurdodau cyhoeddus maent ei 

hangen i ddeall Deddf Cydraddoldeb 2010, i arfer eu hawliau, a chyflawni eu 

rhwymedigaethau. 

Yn 2014, yn dilyn y gwaharddiad newydd ar wahaniaethu ar sail oedran, 

gwnaethom ymgynghori ar yr Atodiad Oed drafft ar Wasanaethau, 

Swyddogaethau Cyhoeddus a Chymdeithasau - canllaw cynhwysfawr a 

thechnegol i'r gyfraith y mae rhaid i lysoedd a thribiwnlysoedd ei chymryd i gyfrif 

pan fo’n berthnasol i achos y maent yn ei ystyried. Cawsom ymatebion gwerthfawr 

gan fusnesau, grwpiau gwirfoddol, adrannau llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill. 

Mae eu cyfraniadau wedi cyfoethogi a gwella'r testun yn ddirfawr, ac rydym yn 

ddiolchgar iddynt am eu cymorth. 

Wedi’r cyfnod ymgynghori, cyflwynom yr Atodiad Oed drafft gerbron y Llywodraeth 

ym mis Mehefin 2014 fel y gellid ei gymeradwyo a’i osod gerbron y Senedd i ddod 

i rym fel Cod Ymarfer. Nid yw’r llywodraeth eto wedi dod i benderfyniad ynglŷn â’i 

gymeradwyo. Rydym felly wedi penderfynu cyhoeddi’r testun fel y canllaw 

technegol hwn. 



Canllawiau technegol ar wahaniaethu ar sail oed mewn gwasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus a chymdeithasau 

 
 
 
 

 

 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  |  Diweddarwyd ddiwethaf 4/04/16  Tudalen 3 

Mae’r canllaw technegol yn dangos effaith darpariaethau gwahanol, gan dynnu ar 

gyfraith achos a chynsail pan fo’n berthnasol. Gobeithio, bydd yn ddefnyddiol ac 

yn werthfawr i fusnesau, awdurdodau cyhoeddus, llysoedd, tribiwnlysoedd, 

cyfreithwyr ac eiriolwyr – i bawb sydd angen deall y gwaharddiad ar wahaniaethu 

ar sail oed neu i’w roi ar waith.    

 

Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr 
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1 Cyflwyniad  

 Statws  

1.1  Mae'r Comisiwn wedi paratoi a chyhoeddi'r canllaw technegol 

hwn ar sail ei rymoedd dan Ddeddf Cydraddoldeb 2006. Nid 

yw'r canllaw technegol hwn yn cyflwyno unrhyw 

rwymedigaethau cyfreithiol. Nid yw ychwaith yn ddatganiad 

awdurdodol o'r gyfraith; dim ond y llysoedd a thribiwnlys all 

ddarparu awdurdod o'r fath. Fodd bynnag, efallai y bydd yn 

cael ei ddefnyddio mewn tystiolaeth mewn achosion cyfreithiol 

dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.  

 

 Cwmpas   

1.2  Mae'r canllaw technegol hwn yn cwmpasu darpariaethau 

gwahaniaethu ar sail oed yn ymwneud â gwasanaethau a 

swyddogaethau cyhoeddus fel y sefydlwyd yn Rhan 3 Deddf 

Cydraddoldeb 2010 ac yn ymwneud â chymdeithasau fel y 

sefydlwyd yn Rhan 7. 

 

1.3  Daeth y darpariaethau hyn i rym dan Orchymyn Deddf 

Cydraddoldeb 2010 (Rhif Cychwyn 9) 2012 ar 1 Hydref 2012. 

Sefydlir yr eithriadau i'r gwaharddiad ar wahaniaethu ar sail oed 

yng Ngorchymyn Deddf Cydraddoldeb 2010 (Eithriadau Oed) 

2012 (OS 2012 Rhif 2466) a ddaeth i rym ar 1 Hydref 2012 

hefyd. 

 

1.4  Mae’r canllaw technegol hwn yn weithredol yng Nghymru, 

Lloegr, a’r Alban. Fodd bynnag, efallai bod gwasanaethau a 

ddarperir neu swyddogaethau cyhoeddus a gyflawnir tu allan i 

Brydain Fawr hefyd wedi eu cynnwys dan y Ddeddf.  
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 Sut i ddefnyddio'r canllaw technegol  

1.5  Dylid darllen y canllaw technegol hwn ar y cyd â'r Cod Ymarfer 

ar Wasanaethau, Swyddogaethau Cyhoeddus a 

Chymdeithasau. Ble mae yna esboniad o dermau neu 

gysyniadau cyfreithiol sy'n gyffredin i’r holl nodweddion 

gwarchodedig, mae crynodeb gyda chyfeiriad at y Cod wedi ei 

gynnwys yma. Ni fwriedir i unrhyw grynodeb o'r fath addasu 

ystyr y Cod. Am esboniad llawn, cyfeirier at y Cod.  

 

 Enghreifftiau   

1.6  Dangosir enghreifftiau o sut mae'r darpariaethau'n debygol o 

weithio mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd mewn blychau wedi 

lliwio. Eu bwriad yw arddangos yr egwyddorion a chysyniadau 

a ddefnyddir yn y ddeddfwriaeth a dylid eu darllen gan ystyried 

hynny. Mae'r enghreifftiau yn defnyddio amrywiaeth o 

gysyniadau yn ymwneud â gwasanaethau, swyddogaethau 

cyhoeddus a chymdeithasau, er mwyn arddangos ehangder a 

chwmpas y darpariaethau.  

 

 Cyfeiriadau   

1.7  Golyga ‘Y Ddeddf’ y Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Dangosir 

cyfeiriadau at adrannau penodol o ac Atodlenni i'r Ddeddf yn yr 

ymylon, a dalfyrrwyd i ‘s.’ a ‘Sch.’ yn ôl eu trefn. Mae 

cyfeiriadau at ‘y Cod’ yn cyfeirio at y Cod Ymarfer ar 

Wasanaethau, Swyddogaethau Cyhoeddus a Chymdeithasau. 

O bryd i'w gilydd ceir cyfeiriadau yn yr ymylon at y nodiadau 

Esboniadol i'r Ddeddf, i'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth (a 

dalfyrrwyd i ‘Cod cyf.’) ac i ddeddfwriaeth neu reoliadau eraill 

ble fo'n berthnasol. Cyfeirir hefyd at Ganllaw Technegol y 

Comisiwn ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 

(a dalfyrrir i ‘Canllaw Technegol’). 
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 Newidiadau i’r gyfraith  

1.8  Bydd angen i ddarllenwyr y canllaw hwn gadw'n gyfredol gydag 

unrhyw ddatblygiadau sy'n effeithio ar ddarpariaethau'r Ddeddf 

a dylent hefyd fod yn ymwybodol o'r codau eraill a gyhoeddir 

gan y Comisiwn. Gellir cael rhagor o wybodaeth gan y 

Comisiwn. Gweler tudalen 68 am fanylion cyswllt. 

 

 

Oll Defnydd o'r termau ‘darparwr gwasanaeth’ a ‘defnyddiwr 

gwasanaeth’ 

 

 Ym Mhenodau 3, 4, 5, 6 a 13 y canllaw technegol, defnyddir y 

term ‘darparwr gwasanaeth’ yn gyffredinol i gyfeirio at unrhyw 

bersonau cyfreithiol gyda chyfrifoldebau dan Ran 3 

(gwasanaethau a swyddogaethau cyhoeddus) a Rhan 7 

(cymdeithasau) y Ddeddf. Felly hefyd, gall ‘defnyddiwr 

gwasanaeth’ gyfeirio at bob un sydd â'r hawliau hynny dan Ran 

3 a Rhan 7. 
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2 Nodwedd warchodedig oed 

 Beth yw nodwedd warchodedig oed?  s.5 

2.1  Diffinnir oed yn y Ddeddf trwy gyfeirio at grŵp oedran unigolyn. 

Mae grŵp oedran yn cynnwys pobl o’r un oed a phobl o ystod 

oedran penodol. 

Cod cyf.  

2.3-2.7 

2.2  Pan fydd y Ddeddf yn cyfeirio at bobl sy’n rhannu nodwedd 

warchodedig oed, mae’n golygu eu bod yn yr un grŵp oedran. 

Nodiadau 

Eglurhaol para.       

36-37 

2.3  Gall grwpiau oedran fod yn eang (er enghraifft, ‘pobl dan 50’ a 

‘phobl 50 oed a hŷn’). Gall grŵp oedran hefyd fod yn gyfyng 

iawn (er enghraifft, ‘pobl sy'n 50 oed’, ‘pobl yn eu 40au canol’; 

‘pobl a aned yn 1952’). Gall grŵp oedran hefyd fod yn gymharol 

iawn (er enghraifft, ‘iau nag A’ neu ‘hŷn nag aelodau eraill y 

clwb’). 

 

2.4  Gallai ystyr termau penodol yn ymwneud ag oed amrywio. Er 

enghraifft, gallai ‘ifanc’ olygu rhywbeth gwahanol yn ôl y cyd-

destun – er enghraifft, ‘athletwr ifanc’ o gymharu â ‘phensiynwr 

ifanc’. Gall grwpiau oedran hefyd fod yn gysylltiedig i 

ymddangosiad corfforol gwirioneddol neu dybiedig, a allai fod 

heb fawr o berthynas i oed cronolegol – er enghraifft, ‘gwallt 

brith’ neu ‘ben moel’ . 

 

2.5  Mae yna rywfaint o hyblygrwydd yn y diffiniad o grŵp oedran 

rhywun, a gellir disgrifio pawb fel bod yn perthyn i nifer o 

wahanol grwpiau oedran. Bydd pa grŵp oedran sy'n berthnasol 

o ran rhywun yn rhannu'r nodwedd warchodedig oed yn 

ddibynnol ar y cyd-destun. 

 

 Enghreifftiau: 

 Gellid ystyried menyw 25 oed i fod yn rhannu'r nodwedd 

warchodedig oed gyda nifer o bobl mewn gwahanol 

grwpiau oedran, yn cynnwys ‘pobl 25 oed’; ‘rhai dan 30 

oed’; ‘rhai dros 20 oed’; ac ‘oedolion ifanc’. 

 Gellid dweud bod gŵr 86 oed yn rhannu nodwedd 
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warchodedig oed gyda phobl yn y grwpiau oedran 

canlynol: ‘rhai 86 oed’; ‘rhai dros 80 oed’; ‘rhai dros 65 

oed’; ‘pensiynwyr’; ‘dinasyddion hŷn’; ‘pobl hŷn’; ‘yr 

henoed’; a ‘phobl yn ddiweddarach yn eu hoes’. 

2.6  Gall nifer o ffactorau allanol ddynodi grŵp oedran penodol sydd 

yn ôl eu natur yn berthnasol i bobl o grŵp oedran penodol yn 

unig – er enghraifft, bydd ‘pobl a aned wedi'r Ail Ryfel Byd’ yn 

golygu unrhyw un a aned wedi 1945 neu bydd ‘pobl sydd â 

hawl i drwyddedau teledu am ddim’ yn golygu unrhyw un sy'n 

75 oed neu'n hŷn.  

 

2.7  Ble fydd angen cymharu sefyllfa rhywun sy'n perthyn i grŵp 

oedran penodol gydag eraill, nid yw'r Ddeddf yn dynodi'r grŵp 

oedran y dylid ei ddefnyddio i wneud y gymhariaeth. Gallai fod 

yn bawb tu allan i grŵp oedran yr unigolyn ond, mewn nifer o 

achosion, bydd y dewis o grŵp oedran cymharu yn fwy 

penodol. Yn aml fe arweinir hyn gan y cyd-destun a'r 

amgylchiadau. 

 

 Enghraifft: Gallai gŵr 86 oed, yn ddibynnol ar yr 

amgylchiadau, gymharu ei hun i rai sy'n ‘85 oed neu iau’, rhai 

‘dan 86 oed’, rhai ‘dan 80 oed’, rhai nad ydynt yn bensiynwyr, 

neu bobl iau. 

 

2.8  Rhoddir rhagor o fanylion ar sut i nodi cymharydd mewn 

achosion o wahaniaethu uniongyrchol yn y Cod ac ym 

Mhennod 3 isod. 

 

 Pwy sydd wedi ei ddiogelu dan y gwaharddiad ar 

wahaniaethu ar sail oed ac aflonyddu cysylltiedig i oed? 

 

2.9  Parthed gwasanaethau ac wrth arfer swyddogaethau 

cyhoeddus, mae'r gwaharddiad ar wahaniaethu ar sail oed ac 

aflonyddu yn gysylltiedig ag oed yn diogelu pobl sy'n 18 oed 

neu'n hŷn yn unig. Parthed y driniaeth gan gymdeithasau o 

aelodau cyfredol neu bosibl, aelodau a gwesteion, mae'r 

gwaharddiad yn diogelu pob grŵp oedran gan gynnwys y rhai 

dan 18 oed. Os yw cymdeithas yn darparu gwasanaeth i'r 

 



Canllawiau technegol ar wahaniaethu ar sail oed mewn gwasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus a chymdeithasau 

 
 
 
 

 

 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  |  Diweddarwyd ddiwethaf 4/04/16  Tudalen 12 

cyhoedd, nid yw rhai dan 18 wedi eu diogelu gan y 

gwaharddiad. 

 Pwy sy'n atebol am wahaniaethu ar sail oed mewn 

gwasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus a 

chymdeithasau? 

 

2.10  Fel gydag ymddygiad gwaharddedig yn ymwneud â 

nodweddion gwarchodedig eraill, mae unigolion sy'n arfer 

swyddogaethau cyhoeddus a chymdeithasau yn atebol am 

wahaniaethu ar sail oed, aflonyddu ac erledigaeth gysylltiedig 

ag oed. 

 

2.11  Oni bai eu bod wedi cymryd pob cam rhesymol i atal 

gwahaniaethu, bydd darparwr gwasanaeth yn atebol yn 

gyfreithiol am wahaniaethu ar sail oed gan ei gyflogeion wrth 

gyflawni eu cyflogaeth, a bydd pennaeth yn atebol am 

wahaniaethu ar sail oed gan ei asiantau wrth weithredu dan 

awdurdod y pennaeth. Esbonnir hyn ymhellach ym Mhennod 3 

y Cod. 

 

2.12  Fel yr esbonia'r Cod, gan amlaf gellir dal cyflogeion unigol yn 

bersonol atebol am eu gweithredu gwahaniaethol, p'un a oes 

gan y darparwr gwasanaeth amddiffyniad yn erbyn atebolrwydd 

neu beidio. Efallai y bydd gan gyflogai amddiffyn os gall 

ddangos yn rhesymol ei fod wedi dibynnu ar ddatganiad gan 

ddarparwr gwasanaeth na fyddai cyflawni gweithred o'r fath yn 

wahaniaethol. Efallai y bydd asiantau yn cael eu dal yn 

bersonol atebol am eu gweithredoedd gwahaniaethol o ran oed 

(neu weithredoedd eu cyflogeion), p'un a oedd y pennaeth yn 

cydoddef eu gweithredoedd neu beidio, oni bai y gallant 

ddangos amddiffyniad tebyg. 

 

2.13  Mae'r Ddeddf yn caniatáu gwahaniaethu ar sail oed dan 

amodau penodedig, fel y trafodir ym Mhenodau 9 i 12 isod. Os 

oes eithriad yn berthnasol i rywbeth a wneid gan ddarparwr 
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gwasanaeth, rhywun sy'n arfer swyddogaeth gyhoeddus neu 

gymdeithas, bydd hefyd yn berthnasol i'w cyflogeion ac 

asiantau. 

 Enghraifft: Mae caffi yn rhoi gostyngiad i gwsmeriaid sy'n 60 

oed a hŷn, er mwyn iddynt allu mwynhau te hufen am draean y 

pris arferol unwaith y mis. Mae’r gostyngiad hwn wedi ei 

ganiatáu gan eithriad dan y Ddeddf. Mae'r te misol mor 

boblogaidd fel bod y caffi'n cyflogi staff asiantaeth ychwanegol. 

Mae'r asiantaeth a'i gyflogeion yn gweithredu dan awdurdod y 

caffi hefyd wedi eu cynnwys dan yr eithriad ar gyfer 

gwasanaethau gostyngol. 

 

   

 

Y berthynas rhwng oed a nodweddion gwarchodedig eraill  

2.14  Ble fo'r Ddeddf yn caniatáu gwneud eithriadau i bobl mewn 

grŵp oedran penodol, byddai eithriadau o'r fath yn berthnasol i 

bawb o fewn y grŵp oedran hwnnw beth bynnag ei ryw, 

ethnigrwydd, unrhyw anabledd, crefydd neu gred, cyfeiriadedd 

rhywiol, hunaniaeth rhyw neu feichiogrwydd neu famolaeth. 

Mae eithriadau penodol i oed yn caniatáu triniaeth 

wahaniaethol parthed oed yn unig; rhaid i ddarparwyr 

gwasanaeth, unigolion sy'n arfer swyddogaethau cyhoeddus a 

chymdeithasau sicrhau nad ydynt yn gwahaniaethu oherwydd 

unrhyw un o'r nodweddion gwarchodedig eraill. 

 

 Anabledd  

2.15  Gall cyfran sylweddol o bobl mewn grwpiau oed hŷn fod yn 

anabl – hynny yw, mae ganddynt nam corfforol neu feddyliol, 

sydd yn cael effaith niweidiol sylweddol a thymor hir ar eu gallu 

i wneud gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd. Gweler 

Pennod 7 y Cod am ganllaw manylach ar sut y diffinnir 

anabledd gan y Ddeddf. 

 

2.16  Efallai y bydd darparwr gwasanaeth yn gallu cyfiawnhau 

triniaeth lai ffafriol oherwydd oed (gweler Pennod 3 isod), ond 
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nid yw'r Ddeddf yn caniatáu y gellir cyfiawnhau triniaeth lai 

ffafriol oherwydd anabledd.  

2.17  Rhaid i ddarparwr gwasanaeth wneud addasiadau rhesymol ar 

gyfer pobl anabl, ond nid oes ganddo ddyletswydd gyfatebol 

tuag at bobl dim ond oherwydd eu bod mewn grŵp oedran 

penodol. Fodd bynnag, gall pobl hŷn elwa o addasiad rhesymol 

a wneir ar gyfer pobl anabl – er enghraifft, mynediad ramp at 

siop neu wybodaeth wedi ei argraffu mewn ffont print mawr. 

Mae Pennod 7 o'r Cod yn rhoi rhagor o wybodaeth am 

addasiadau rhesymol. 

 

 Nodweddion gwarchodedig eraill  

2.18  Gallai oed rhywun wedi ei gyfuno ag unrhyw nodwedd 

warchodedig arall ysgogi ystrydebau gan arwain at fathau 

penodol o driniaeth. Er enghraifft, efallai y bydd menywod iau 

yn fwy tebygol o gael eu haflonyddu na menywod hŷn neu 

ddynion. 

 

2.19  Os bydd rhywun yn ystyried y gwahaniaethwyd yn ei erbyn neu 

yr aflonyddwyd arno oherwydd oed a nodwedd warchodedig 

arall, byddai angen dynodi manylion pob cyhuddiad o 

wahaniaethu neu aflonyddu ar wahân yn yr hawliad.  
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3 Gwahaniaethu uniongyrchol  

 Cyflwyniad   

3.1  Mae'r bennod hon yn trafod gwahaniaethu uniongyrchol ar sail 

oed yng nghyd-destun gwasanaethau, swyddogaethau 

cyhoeddus a chymdeithasau. Mae'n crynhoi ystyr 

gwahaniaethu uniongyrchol a dylid ei ddarllen gyda Phennod 4 

y Cod. Ni fwriedir i'r crynodeb addasu ystyr y Cod. 

s.13 (1)  

Cod 4.3 

 Beth a ddywed y Ddeddf  

3.2  Mae gwahaniaethu uniongyrchol yn digwydd os yw darparwr 

gwasanaeth yn trin rhywun yn llai ffafriol nag y byddai'n trin 

eraill oherwydd oed, ac na all y darparwr gwasanaeth ddangos 

unrhyw gyfiawnhad gwrthrychol dros wneud hyn. Yn y canllaw 

technegol hwn, defnyddir y term ‘gwahaniaethu uniongyrchol ar 

sail oed’ i gyfeirio at driniaeth llai ffafriol oherwydd oed na ellir 

ei gyfiawnhau.  

Cod cyf.  

3.2-3.3  

 Triniaeth lai ffafriol cyfiawnadwy oherwydd oed  

3.3  O gymharu â nodweddion gwarchodedig eraill, mae yna 

ymagwedd wahanol o ran oed, oherwydd fe ystyrir bod rhai 

rheolau ac arferion seiliedig ar oed yn gyfiawnadwy. Nid yw 

triniaeth lai ffafriol oherwydd oed yn wahaniaethu uniongyrchol 

os gall darparwr gwasanaeth ddangos bod y driniaeth yn ‘ffordd 

gymesur o gyflawni nod gyfreithlon’. 

s.13 (2) 

Cod cyf.  

3.36  
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 Triniaeth lai ffafriol  

3.4  Mae'r term ‘triniaeth’ yn cynnwys gweithredoedd neu 

hepgoriadau unigryw.            Mae hefyd yn cynnwys rheolau ac 

arferion a'u gweithrediad mewn achos penodol. 

 

 Enghraifft: Mae barman yn gwrthod mynediad i ŵr 65 oed 

gan ddweud, ‘Sori, ti'n rhy hen’. Mae hon yn weithred unigryw, 

ac yn driniaeth lai ffafriol o'r gŵr oherwydd ei oed. Fodd 

bynnag, pe na fyddai'r bar byth yn caniatáu mynediad i 

unrhyw un sydd, neu sy'n ymddangos i fod, dros 60 oed, 

byddai hon yn rheol neu arfer seiliedig ar oed. Trwy 

weithredu'r rheol i'r dyn, byddai'n dal yn cyfateb i driniaeth lai 

ffafriol oherwydd oed. 

 

3.5  I benderfynu os yw darparwr gwasanaeth wedi trin defnyddiwr 

gwasanaeth yn ‘llai ffafriol’, rhaid gwneud cymhariaeth gyda sut 

fyddent wedi trin defnyddwyr gwasanaeth eraill neu y byddent 

wedi eu trin dan amgylchiadau tebyg.  

 

Cod  

4.5-4.6  

3.6  Dan y Ddeddf, nid yw'n bosibl i'r darparwr gwasanaeth 

gydbwyso na dileu triniaeth lai ffafriol trwy ei osod yn erbyn 

triniaeth fwy ffafriol – er enghraifft, trwy gynnig gostyngiad ar 

wasanaeth amgen. 

Cod 4.7  

 Enghraifft: Mae llawfeddyg orthopedig yn penderfynu na 

fyddai'n briodol i roi llawdriniaeth clun newydd i glaf penodol 

sydd dros 85 oed, oherwydd ei hoed yn unig. Byddai'r 

llawfeddyg yn barod i gynnig y driniaeth i glaf iau. Nid yw'r 

driniaeth lai ffafriol wedi ei ddileu os yw'r claf yn argymell ei 

bod yn gofyn i gael ei chyfeirio at ysbyty arall. Oni bai y gall y 

meddyg roi cyfiawnhad gwrthrychol dros y penderfyniad i 

wrthod y driniaeth, byddai'n wahaniaethu uniongyrchol 

oherwydd oed. 

 

3.7  Gall triniaeth fod ‘oherwydd oed’ os yw'r nodwedd oed yn 

achos i'r driniaeth lai ffafriol, ond nid oes yn rhaid i hyn fod yr 

unig neu brif achos. 

Cod 4.12  
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3.8  Mewn rhai achosion, ni fydd y cyswllt rhwng oed a'r driniaeth yn 

glir a bydd angen edrych ar pam fod y darparwr gwasanaeth 

wedi trin y defnyddiwr gwasanaeth yn llai ffafriol i bennu os 

oedd hyn oherwydd oed. 

 

 Enghraifft: Mae gŵr 50 oed yn gwisgo jîns yn ceisio mynd i 

mewn i glwb sy'n gyffredinol yn denu cwsmeriaid llawer iau. 

Mae'r person ar y drws yn gwrthod mynediad iddo gan 

ddweud nad yw'n bodloni cod gwisg y clwb. Daw i'r amlwg yn 

ddiweddarach bod gŵr 25 oed mewn jîns wedi cael mynediad 

i'r clwb gan yr un person ar yr un noson. Mae hyn yn 

dystiolaeth nad oedd y rheswm dros eithrio'r gŵr 50 oed yn 

bennaf oherwydd ei wisg, ond oherwydd ei oed. 

 

3.9  Mae gwahaniaethu uniongyrchol hefyd yn cynnwys triniaeth lai 

ffafriol na ellir ei gyfiawnhau o rywun yn seiliedig ar ystrydeb 

parthed oed, p'un a yw'r ystrydeb honno'n gywir neu beidio. 

Cod 4.16 

 Enghraifft: Mae trefnydd ras seiclo yn tybio na fydd neb dros 

55 oed yn gallu ei chwblhau o fewn yr uchafswm amser a 

ganiateir ac, heb wneud unrhyw ymchwil, yn eithrio rhai dros 

55 oed o'r ras. Mae trefnydd y ras yn defnyddio'r ystrydeb yn 

seiliedig ar dybiaethau ynghylch gallu corfforol y grŵp oedran 

hwn, heb unrhyw dystiolaeth. Bydd triniaeth y trefnydd o 

ddefnyddwyr gwasanaeth dros 55 yn anghyfreithlon oni bai y 

gellir ei gyfiawnhau'n wrthrychol. 

 

 Am drafodaeth fwy cyflawn o driniaeth lai ffafriol, gweler 

Pennod 4 y Cod. 
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 Gwahaniaethu trwy gydgysylltiad  

3.10  Os yw darparwr gwasanaeth yn trin defnyddiwr gwasanaeth yn 

llai ffafriol oherwydd ei fod yn cysylltu'r defnyddiwr gwasanaeth 

gyda rhywun sy'n perthyn i grŵp oedran penodol, mae'r 

driniaeth yn debygol o fod yn anghyfreithlon oni bai y gall y 

darparwr gwasanaeth ei gyfiawnhau. Felly nid oes rhaid i'r 

defnyddiwr gwasanaeth sy'n derbyn triniaeth lai ffafriol fod yn 

perthyn i'r grŵp oedran hwn ei hun. 

Cod  

4.18-4.19 

 Enghraifft: I osgoi yfed dan oed, mae gan berchennog clwb 

bolisi drws o wrthod mynediad i unrhyw unigolion dan 21 oed. 

Os gwrthodir mynediad i fenyw 25 oed oherwydd ei bod yn 

rhan o grŵp sy'n cynnwys rhai dan 21 oed yn bennaf, mae'n 

cael ei thrin yn llai ffafriol oherwydd oed, oherwydd ei 

chysylltiad gyda rhai dan 21 oed. 

 

   

 Gwahaniaethu trwy ddehongliad  

3.11  Os yw darparwr gwasanaeth yn trin defnyddiwr gwasanaeth yn 

llai ffafriol oherwydd ei fod yn meddwl ar gam fod y defnyddiwr 

gwasanaeth o oed penodol neu'n perthyn i grŵp oedran 

penodol, mae'r driniaeth yn debygol o fod yn anghyfreithlon oni 

bai y gall y darparwr gwasanaeth ei gyfiawnhau. 

Cod 4.20 

 Enghraifft: Yn yr enghraifft flaenorol, mae'n debygol o fod yn 

wahaniaethu uniongyrchol ar sail oed os yw'r clwb sy'n 

gwahardd rhai dan 25 oed yn gwrthod mynediad i ŵr 30 oed 

oherwydd eu bod yn tybio (ar gam) o'i bryd a gwedd ei fod 

dan 25. 
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 Cymaryddion  

3.12  Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, mae gwahaniaethu 

uniongyrchol ar sail oed yn gofyn am gymharydd. Mae'r 

cysyniad o gymaryddion wedi ei drafod ym mharagraffau 4.21 i 

4.28 yn y Cod. 

s.13 (1) 

Cod  

4.21-4.28 

3.13  I grynhoi, rhaid i'r defnyddiwr gwasanaeth ddangos ei fod wedi 

ei drin yn llai ffafriol na'r ffordd mae'r darparwr gwasanaeth yn 

trin, wedi trin neu y byddai'n trin defnyddiwr gwasanaeth arall 

ble nad yw'r nodwedd oed yn berthnasol. Cyfeirir at y person 

arall hwn fel ‘cymharydd’. Ffordd arall o edrych ar hyn yw 

gofyn, ‘Oni bai am y nodwedd warchodedig oed, a fyddai'r 

defnyddiwr gwasanaeth wedi cael ei drin fel hyn?’. 

s.23 (1) 

Cod 4.22 

 

Cod 4.28 

 Enghraifft: Mae menyw 18 oed yn cofrestru ar gwrs busnes 

gyda darparwr annibynnol. Mae hi o leiaf 10 mlynedd yn iau 

na'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr eraill. Mae'n cyrraedd 10 munud 

yn hwyr i'r tri dosbarth cyntaf. Mae rheolwr y coleg yn rhoi 

gwybod iddi ei bod yn amharu ar allu'r myfyrwyr eraill i 

ganolbwyntio wrth gyrraedd yn hwyr, ac os yw'n cyrraedd yn 

hwyr eto bydd yn rhaid iddi adael y cwrs. Fodd bynnag, mae 

menyw hŷn wedi cyrraedd yn hwyr ar sawl achlysur ac ni 

roddwyd rhybudd tebyg iddi hi. Os yw'r fenyw ifanc yn ystyried 

fod y driniaeth lai ffafriol hon oherwydd ei hoed, byddai'n gallu 

cyfeirio at y myfyriwr hŷn fel cymharydd priodol. 

 

   

 Cyfiawnhad o driniaeth lai ffafriol oherwydd oed s.13 (2) 

3.14  Mae'r nodwedd warchodedig oed yn unigryw o ran nad yw 

triniaeth lai ffafriol oherwydd oed yn anghyfreithlon os gellir 

cyfiawnhau'r driniaeth yn wrthrychol.  

 

3.15  Mae a yw triniaeth lai ffafriol, oherwydd oed, yn cynnwys rheol 

neu arfer seiliedig ar oed neu arfer, yn un y gellir ei 

‘gyfiawnhau'n wrthrychol’ yn ddibynnol ar os yw'n fodd cymesur 

o gyflawni nod gyfreithlon. Dylid ystyried y cwestiwn mewn dau 

gam: 

Cod cyf. 3.36–

3.41  
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3.16   Yn gyntaf, a yw nod y rheol neu arfer yn gyfreithlon ac 

anwahaniaethol, ac yn un sy'n cynrychioli ystyriaeth real, 

wrthrychol (‘nod gyfreithlon’)? 

 

3.17   Yn ail, os yw'r nod yn gyfreithlon, a yw'r modd o'i gyflawni yn 

gymesur (hynny yw, yn briodol ac yn rhesymol 

angenrheidiol) dan yr holl amgylchiadau? 

 

 Nod cyfreithlon  

3.18  Os yw'r driniaeth yn llai ffafriol i grwpiau oedran penodol, yna 

dim ond os oes ganddi nod gyfreithlon y gellir ei chyfiawnhau. 

Yng nghyd-destun gwahaniaethu uniongyrchol, dylai'r nodau 

cyfreithlon fod yn ganlyniadau sy'n gymdeithasol bositif neu er 

lles y cyhoedd. Mae'r ystod o nodau all gyfiawnhau 

gwahaniaethu uniongyrchol ar sail oed yn fwy cyfyng na'r ystod 

o nodau sy'n gallu cyfiawnhau gwahaniaethu anuniongyrchol. 

Er y gallai anghenion busnes rhesymol ac effeithlonrwydd 

economaidd fod yn nodau cyfreithlon, fel arfer byddai angen 

ffactorau cymdeithasol ehangach hefyd. 

 

3.19  Mae’r canlynol yn enghreifftiau o nodau sy'n debygol o fod yn 

gyfreithlon: 

• Galluogi pobl o grŵp neu grwpiau oedran penodol i 

gymdeithasu gyda'i gilydd (er enghraifft: teithiau allan, 

digwyddiadau, cyngherddau). 

• Galluogi pobl o grwpiau oedran penodol i fwynhau 

gweithgareddau gyda'i gilydd (er enghraifft: heicio, 

chwaraeon).  

• Galluogi pobl o grwpiau oedran penodol i fwynhau 

llonyddwch a thawelwch neu i'w galluogi i fwynhau 

cerddoriaeth sain uchel. 

• Sicrhau arfer teg o rymoedd. 

• Sicrhau iechyd a diogelwch y rhai sy'n defnyddio 

gwasanaeth y darparwr, neu eraill, ar yr amod fod y risgiau 

wedi eu nodi'n glir. 

• Atal twyll neu fathau eraill o gamdriniaeth neu ddefnydd 

amhriodol o wasanaethau a ddarperir gan y darparwr 

gwasanaeth. 

 

 

Cod 5.30  
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• Sicrhau lles neu urddas y rhai sy'n defnyddio'r gwasanaeth. 

• Sicrhau bod gwasanaethau a buddion wedi eu targedu at y 

rhai sydd fwyaf eu hangen. 

 Enghreifftiau: 

 Mae clwb cerdded lleol yn sefydlu teithiau cerdded 

penwythnos rheolaidd i rai dan 25 oed. Mae'r clwb eisiau 

hyrwyddo ffordd o fyw iach i aelodau'r grŵp hwn, yn 

ogystal â rhoi cyfle iddynt i gymdeithasu gyda phobl o 

oedran tebyg. Byddai'r nodau hyn yn gyfreithlon. 

 Mae awdurdod lleol yn datblygu manyleb contract i 

gomisiynu gwasanaeth canolfan ddydd wedi ei thargedu'n 

bennaf at bobl sy'n 75 oed neu'n hŷn. Awgryma tystiolaeth 

fod pobl yn y grŵp oedran hwn yn fwy tebygol o elwa o'r 

ganolfan oherwydd ynysu cymdeithasol a chyflyrau iechyd 

corfforol neu feddyliol. Byddai sicrhau bod gwasanaethau 

priodol ar gael ar gyfer y grŵp oedran hwn yn nod 

cyfreithlon. 

 

3.20  Ni all darparwr gwasanaeth sy'n anelu i leihau costau yn unig 

ddisgwyl bodloni'r prawf. Er enghraifft, ni all y darparwr 

gwasanaeth ddadlau ei bod yn rhatach i wahaniaethu nag i 

beidio gwahaniaethu yn unig. 

Cod 5.29 

 Enghraifft: Mae rheolwr siop ffonau symudol yn penderfynu 

na fydd y siop bellach yn delio gyda chwsmeriaid wedi 

ymddeol. Mae'r grŵp oedran hwn yn dueddol o fod angen 

mwy o gefnogaeth ac arweiniad gan staff wrth brynu ffonau, 

ac mae'r rheolwr eisiau cwtogi ar nifer staff i leihau costau. Ni 

fyddai'r nod o leihau costau yn unig yn un cyfreithlon. 

 

3.21  Ni ddylai'r nod o driniaeth lai ffafriol fod yn seiliedig ar ystrydeb 

am oed. Weithiau efallai y bydd gan ddarparwr gwasanaethau 

rai nodau sy'n gyfreithlon wedi eu cyfuno â rhai nad ydynt yn 

gyfreithlon, fel y rhai sy'n gysylltiedig i ystrydebau. 

 

 Enghraifft: Mae deiliad trwydded ffair o'r farn fod gan bobl 

dros 70 oed broblemau gyda'u cof. Mae'r gred hon yn arwain 

i'r deiliad trwydded eu gwahardd rhag mynd ar y reid allgyrchu 
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oherwydd ei fod yn credu na fyddant yn cofio'r cyfarwyddiadau 

diogelwch. Er bod y nod o leihau risgiau iechyd a diogelwch 

yn gyfreithlon, mae cred y deiliad trwydded ynghylch y grŵp 

oedran hwn yn seiliedig ar ystrydeb yn hytrach na thystiolaeth 

ategol. Felly ni all y nod o leihau risgiau diogelwch ar gyfer y 

grŵp oedran hwn fod yn un cyfreithlon. 

3.22  Ni fydd nod yn un cyfreithlon os yw'n diystyru egwyddorion 

sylfaenol urddas dynol a hunanbenderfyniad. 

 

 Enghraifft: Mae awdurdod lleol yn gweithredu rheol ble bydd 

unrhyw un sy'n 65 oed neu'n hŷn ac angen gofal yn y cartref 

yn derbyn llai o ymweliadau cartref ac ymweliadau byrrach na 

phobl dan 65 oed. Mae'r polisi gwahaniaethol ar sail oed hwn 

yn seiliedig ar dybiaeth bod pobl hŷn angen gofal personol 

sylfaenol yn unig, ac nad ydynt angen cefnogaeth i gynnal 

perthnasau gyda theulu a ffrindiau, neu i fynd allan o'r tŷ. Nid 

yw'r dybiaeth yn parchu urddas nac annibyniaeth defnyddwyr 

gwasanaeth hŷn, ac ni fyddai'n darparu nod gyfreithlon ar 

gyfer rheol yr awdurdod lleol. 

 

3.23  Ar adeg y driniaeth, nid yw'n ofynnol i'r darparwr gwasanaeth 

ystyried y nod maent yn ei gynnig fel cyfiawnhad. Fodd bynnag, 

bydd y llys yn rhoi mwy o bwysau i gyfiawnhad sydd wedi ei 

ystyried yn ofalus cyn neu ar adeg y driniaeth dan sylw. 

Mae'n arfer da i'r darparwr gwasanaeth gadw cofnod o'i nod a 

chyfiawnhad (yn cynnwys unrhyw dystiolaeth ategol) ar yr adeg 

pan fyddant yn mabwysiadu rheol neu arfer sy'n trin 

defnyddwyr gwasanaeth penodol yn llai ffafriol nag eraill 

oherwydd oed. 

  

 Enghraifft: Yn dilyn cytundeb gyda'r Adran Iechyd a GIG 

Lloegr, mae Public Health England yn cynnal rhaglen 

imiwneiddio ar gyfer salwch heintus. Wrth gyhoeddi'r rhaglen, 

maent yn egluro mai ei nod yw uchafu amddiffyniad iechyd y 

boblogaeth yn gyffredinol. Byddai'r nod hwn yn un cyfreithlon, 

gan ei bod yn amlwg er lles y cyhoedd i reoli amlder clefyd. 

Bydd cofnodi'r nod yn rhoi mwy o bwysau iddo os herir y 

rhaglen. 
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Fe ystyrir p'un a yw nod yn cael ei gyflawni trwy fodd cymesur 

isod, yn ail hanner yr enghraifft hon. 

 

 Beth sy'n gymesur?  

3.24  Hyd yn oed os yw’r nod yn un cyfreithlon, rhaid i’r modd o’i 

gyflawni fod yn gymesur. Ni all cost ariannol uwch defnyddio 

ymagwedd lai gwahaniaethol ynddo'i hun fod yn gyfiawnhad 

dros driniaeth lai ffafriol oherwydd oed. 

 

3.25  Mae penderfynu os yw'r modd a ddefnyddir i gyflawni nod 

gyfreithlon yn gymesur yn gofyn am archwilio a yw'r moddau 

hynny yn briodol ac yn rhesymol angenrheidiol i gyflawni'r nod 

honno. Dylai hyn gynnwys edrych ar y rhesymau dros gael 

unrhyw drothwy oed neu fand oedran o gwbl (y rhan ‘priodol’ o'r 

prawf cymesuredd) a pham bod trothwy oed neu fan oedran 

penodol wedi ei ddefnyddio (y rhan ‘angenrheidiol’ o'r prawf). 

Bydd llys yn gwerthuso effaith wahaniaethol y driniaeth lai 

ffafriol yn erbyn rhesymau'r darparwr gwasanaeth dros ei 

weithredu, gan ystyried yr holl ffeithiau perthnasol. 

Cod 5.31 

 Enghreifftiau: 

 Yn yr enghraifft uchod, mae gan Public Health England 

fynediad at gasgliadau ymchwil sy'n dynodi ymateb 

arafach ac is i'r brechiad yn erbyn y clefyd mewn pobl dros 

50. Mae cynnig y brechiad i rai sy'n 50 oed neu'n iau yn 

ymagwedd a gefnogir gan dystiolaeth bod y brechiad yn 

debygol o fod yn fwy effeithiol i'r grŵp oedran hwnnw. Mae 

hyn yn debygol o fod yn fodd cymesur o gyflawni'r nod 

gyfreithlon o uchafu amddiffyniad iechyd i'r boblogaeth yn 

gyffredinol. Cyhoeddir crynodeb o'r dystiolaeth hon, gan 

roi mwy o hygrededd os yw ffocws oed y rhaglen yn cael 

ei herio. 

 Gyda'r nod o ddarparu gwersi hedfan diogel, mae clwb 

hedfan yn dewis 59 fel yr oedran uchaf. Bydd y clwb 

angen gallu dangos bod yr oedran o 59 yn briodol ac 

angenrheidiol i gyflawni'r nod gyfreithlon o ddiogelwch. 

Gan fod yr awyrennau a ddefnyddir ar gyfer hedfan yn 

beiriannau rheolaeth ddeuol a bod yna hyfforddwr gyda'r 
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rhai sy'n cael hyfforddiant, mae'r modd a fabwysiadwyd yn 

annhebygol o fod yn briodol nac yn rhesymol 

angenrheidiol i gyflawni'r nod o gynnal diogelwch. 

3.26  Bydd angen i'r darparwr gwasanaeth hefyd ddangos fod y 

driniaeth lai ffafriol benodol yn briodol ac angenrheidiol i 

gyflawni'r nod gyfreithlon, a'i fod yn cynnig manteision sy'n 

drech nag unrhyw effeithiau anfanteisiol. Y driniaeth ei hun 

sydd angen cyfiawnhad. 

 

 Enghraifft: Mae perchennog tŷ llety yn codi ddwywaith y pris 

arferol i rai dan 21 oed. Mae'r perchennog eisiau atal rhai dan 

21 rhag archebu ystafelloedd, oherwydd yn y gorffennol mae 

ystafelloedd wedi eu difrodi gan bobl yn y grŵp oedran 

hwnnw. Waeth pa mor ddilys yw pryderon y perchennog am y 

risgiau o letywyr dan 21 oed, mae'r cyfraddau uwch yn 

annhebygol o fod yn fodd cymesur o gyflawni'r nod o atal pobl 

rhag achosi difrod i'r ystafelloedd. Byddai'n llai gwahaniaethol 

i ofyn am flaendal: byddai'r ymagwedd hon hefyd yn fwy 

tebygol o gyflawni'r nod. 

 

   

 Dyletswydd cydraddoldeb sector cyhoeddus a 

chyfiawnhad o driniaeth lai ffafriol oherwydd oed 

 

3.27  Ffactor arwyddocaol o ran pennu os yw awdurdod cyhoeddus 

yn gallu cyfiawnhau triniaeth lai ffafriol oherwydd oed yw i ba 

raddau mae'r awdurdod wedi cydymffurfio â dyletswydd 

cydraddoldeb y sector cyhoeddus. 

s.149 

3.28  Fel yr esboniwyd yng Nghanllaw Technegol y Comisiwn 

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y 

Sector Cyhoeddus, i gydymffurfio gyda'r ddyletswydd mae 

angen i gorff perthnasol gael digon o dystiolaeth o effaith ei 

bolisïau ac arferion ar bobl gyda gwahanol nodweddion 

gwarchodedig – yn cynnwys oed. Mae cael sylfaen tystiolaeth 

ddibynadwy yn caniatáu i gorff sy'n amodol i'r ddyletswydd 

ystyried a oes yna ffyrdd o liniaru unrhyw effaith andwyol mae'r 

dystiolaeth yn ei nodi.  

Canllaw 

Technegol 

Para. 5.15-5.20  
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4 Gwahaniaethu anuniongyrchol  

 Cyflwyniad  

4.1  Mae'r bennod hon yn trafod gwahaniaethu anuniongyrchol ar 

sail oed yng nghyd-destun gwasanaethau, swyddogaethau 

cyhoeddus a chymdeithasau. Mae'n crynhoi ystyr 

gwahaniaethu anuniongyrchol a dylid ei ddarllen gyda Phennod 

5 y Cod. Ni fwriedir i'r crynodeb addasu ystyr y Cod. 

 

 Beth mae'r Ddeddf yn ddweud?  

4.2  Gall gwahaniaethu anuniongyrchol ddigwydd pan fydd darparwr 

gwasanaeth yn gweithredu darpariaeth, maen prawf neu arfer 

sy'n ymddangos i fod yn niwtral, ond sy'n rhoi pobl sy'n rhannu'r 

nodwedd o oed dan anfantais benodol. 

s.19 

Cod 5.4 

4.3  Er mwyn i wahaniaethu anuniongyrchol ddigwydd, rhaid bodloni 

pedwar gofyniad. Ceir crynodeb o’r rhain isod. 

Cod 5.5 

s.19 (2) 

 Mae yna ddarpariaeth, maen prawf neu arfer niwtral  

4.4  Yn gyntaf, rhaid i'r darparwr gwasanaeth weithredu (neu bydd 

yn gweithredu) y ddarpariaeth, maen prawf neu arfer yn gyfartal 

i bawb o fewn y grŵp perthnasol, yn cynnwys defnyddiwr 

gwasanaeth penodol. 

Cod 5.6  

 Enghraifft: Mae cylchgrawn yn rhoi gostyngiad i gwsmeriaid 

ffyddlon sydd wedi tanysgrifio ers 20 mlynedd. Mae'r amod 

hwn yn ddarpariaeth, maen prawf neu arfer ac mae'n niwtral 

am ei fod yn berthnasol i bawb, waeth beth yw eu hoed. 
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4.5  Mae'r ddarpariaeth, maen prawf neu arfer yn niwtral os yw'n 

berthnasol i bawb, waeth beth yw eu hoed. Ni fydd amod sy'n 

eithrio pobl o oed neu grŵp oedran penodol yn niwtral mewn 

unrhyw ffordd ac mae'n debygol o gyfateb i wahaniaethu 

uniongyrchol. Bydd angen cyfiawnhau'r driniaeth lai ffafriol yn 

defnyddio'r prawf cyfiawnhad ar gyfer gwahaniaethu 

uniongyrchol, yn hytrach na'r prawf ar gyfer cyfiawnhau 

gwahaniaethu uniongyrchol. 

Cod 5.7 

 Enghraifft: Mae perfformiad theatr adloniant yn cyfyngu 

mynediad i bobl sy'n dal i allu cofio sut brofiad oedd byw trwy'r 

Ail Ryfel Byd. Mae hyn yn ofyniad niwtral. Y realiti yw mai dim 

ond pobl oedd yn fyw yn ystod y Rhyfel fydd yn cael 

mynediad. Gallai'r polisi hwn gyfateb i wahaniaethu 

uniongyrchol ar sail oed yn erbyn y rhai sy'n rhy ifanc i 

fodloni'r gofyniad, oni bai y gellir ei gyfiawnhau'n wrthrychol. 

 

   

 Mae un grŵp oedran dan anfantais benodol  

4.6  Rhaid i'r ddarpariaeth, maen prawf neu arfer roi (neu byddai'n 

rhoi) pobl sy'n rhannu nodwedd oed y defnyddiwr gwasanaeth 

dan anfantais benodol o gymharu â phobl nad oes ganddynt y 

nodwedd honno. 

 

 Enghraifft: Mae optegydd yn caniatáu i gwsmeriaid dalu am 

sbectolau mewn rhandaliadau ond yn cyfyngu'r cymhwyster i 

rai sydd mewn gwaith. Mae pensiynwr yn nodi bod hyn yn rhoi 

pensiynwyr, yn ei chynnwys hi, dan anfantais gan eu bod yn 

llai tebygol o fod yn gweithio. Mae hyn yn debygol o fod yn 

wahaniaethu anuniongyrchol ar sail oed, oni bai y gellir ei 

gyfiawnhau. 

 

4.7  Efallai bod y cyswllt rhwng oed ac anfantais yn amlwg, ond 

weithiau gall ystadegau, tystiolaeth neu dystiolaeth arbenigol 

helpu dangos sut nad yw pobl mewn grŵp oedran wedi eu rhoi 

(neu'n cael eu rhoi) dan anfantais. 

 

Cod  

5.12-5.14 

 Enghraifft: Mae campfa yn gofyn am brawf ffitrwydd yn 

cynnwys 30 ymwthiad (press-up) cyn cael ymuno. Mae gŵr 70 
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oed yn darparu tystiolaeth ystadegol gan ffynhonnell 

ddibynadwy fod pobl yn ei grŵp oedran yn annhebygol o allu 

gwneud 30 ymwthiad gan fod nerth yn rhan uchaf y corff yn 

lleihau gydag oed. Os nad yw'r gampfa yn gallu rhoi 

cyfiawnhad gwrthrychol dros y gofyniad, bydd yn 

anghyfreithlon.  

4.8  Unwaith y sefydlir anfantais i'r grŵp, y cam nesaf yw gwneud 

cymhariaeth rhwng effaith y ddarpariaeth, maen prawf neu arfer 

ar ddefnyddwyr gwasanaeth o fewn y grŵp oedran perthnasol 

a'r rhai tu allan i'r grŵp. Mae hyn yn gofyn am sefydlu ‘cronfa ar 

gyfer cymhariaeth’. Mae'r ffordd y cyflawnir y gymhariaeth yn 

ddibynnol ar yr amgylchiadau. 

 

s.19 (2) (b) 

s.23 (1) 

Cod 5.16 

 Enghraifft: Mae awdurdod lleol yn darparu gwybodaeth am ei 

wasanaeth llyfrgell symudol trwy ddosbarthu taflenni i 

ganolfannau dydd. Mae'r rhain fel arfer yn cael eu defnyddio 

gan bobl dros 65 oed. Mae preswylydd 55 oed yn cwyno bod 

y dull o ddosbarthu yn gwahaniaethu'n anuniongyrchol yn 

erbyn rhai dan 65 oed. Y gronfa ar gyfer cymhariaeth yw'r rhai 

sy'n byw yn ardal yr awdurdod lleol sydd eisiau cael 

gwybodaeth mewn taflen ac a allai fod â diddordeb mewn 

defnyddio'r llyfrgell symudol. Nid y boblogaeth yn gyffredinol 

na phoblogaeth yr awdurdod lleol yn gyffredinol.  

 

   

 Rhaid i'r defnyddiwr gwasanaeth fod dan yr un anfantais  

4.9  Rhaid i'r ddarpariaeth, maen prawf neu arfer roi – neu byddai'n 

rhoi – y defnyddiwr gwasanaeth unigol dan yr un anfantais â'r 

bobl sy'n rhannu grŵp oedran y defnyddiwr gwasanaeth. 

Cod  

5.8, 5.23 

 

 Enghraifft: Yn yr enghraifft cylchgrawn ym mharagraff 4.4, 

mae'r gostyngiad ffyddlondeb yn debygol o fod yn anfanteisiol 

i bobl dan 40 na fyddai wedi gallu tanysgrifio am 20 mlynedd. 

Gallent honni eu bod yn dioddef anfantais benodol o gymharu 

â rhai dros 40. Byddai pob unigolyn yn dioddef yr anfantais yn 

bersonol hyd yn oed os nad yw wedi gofyn am a chael 

gwrthod y gostyngiad yn barod. 
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 Ni ellir cyfiawnhau'r ddarpariaeth, maen prawf neu arfer yn 

wrthrychol 

 

4.10  Os gall y darparwr gwasanaeth ddangos fod yna gyfiawnhad 

gwrthrychol dros y ddarpariaeth, maen prawf neu arfer fel modd 

cymesur o gyflawni nod gyfreithlon, yna ni fydd yn cyfateb i 

wahaniaethu anuniongyrchol. Mae'r prawf cyfiawnhad 

gwrthrychol hwn yn berthnasol i wahaniaethu anuniongyrchol ar 

gyfer pob nodwedd warchodedig. Os yw'n cael ei herio yn y 

llysoedd, rhaid i'r darparwr gwasanaeth cynhyrchu tystiolaeth i 

gefnogi ei hawliad bod yna gyfiawnhad dros y ddarpariaeth, 

maen prawf neu arfer. 

Cod  

5.25-5.26  

 Beth yw nod cyfreithlon?  

4.11  Rhaid i nod y ddarpariaeth, maen prawf neu arfer fod yn 

gyfreithlon ac anwahaniaethol, ac yn un sy'n cynrychioli 

ystyriaeth real, wrthrychol. Mae'r ystod o nodau sy'n gallu 

cyfiawnhau gwahaniaethu anuniongyrchol yn fwy eang na'r 

ystod o nodau sy'n gallu cyfiawnhau gwahaniaethu 

uniongyrchol ar sail oed. Yn benodol, nid yw wedi ei gyfyngu i 

nodau sy'n gymdeithasol bositif neu er lles y cyhoedd.  

 

4.12  Esbonnir y cysyniad o nod gyfreithlon, gydag enghreifftiau, 

mewn manylder ym mharagraffau 5.28–5.30 y Cod. 

Cod  

5.28-5.30 

 Beth sy'n gymesur?  

4.13  Rhaid i'r modd a ddefnyddir i gyflawni'r nod honno fod yn 

gymesur – hynny yw, yn briodol ac angenrheidiol dan yr 

amgylchiadau. Esbonnir yr ymagwedd i gymesuredd mewn 

manylder yn y Cod. 

Cod  

5.31-5.35 
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5 Aflonyddu, erledigaeth a 

gweithredoedd anghyfreithlon 

eraill 

 

 Aflonyddu  

5.1  O ran nodweddion gwarchodedig eraill, mae aflonyddu 

cysylltiedig i oed yn anghyfreithlon ar unrhyw adeg ac nid yw 

wedi ei ganiatáu dan unrhyw un o'r eithriadau yn y Ddeddf. 

Esbonnir aflonyddu ym Mhennod 8 y Cod. Ni fwriedir i'r 

crynodeb hwn addasu ystyr y Cod. 

 

5.2  Mae aflonyddu'n digwydd pan fydd darparwr gwasanaeth yn 

cymryd rhan mewn ymddygiad digroeso yn gysylltiedig ag oed 

parthed darparu gwasanaethau, sydd â'r diben neu effaith o: 

• darfu ar urddas y defnyddiwr gwasanaeth, neu 

• greu amgylchedd dychrynllyd, gelyniaethus, israddol, 

bychanus neu dramgwyddus i'r defnyddiwr gwasanaeth. 

s.26, s.29 (3) 

Cod Pennod 8 

 

5.3  Nid oes rhaid i'r ymddygiad ymwneud ag oed y defnyddiwr 

gwasanaeth ei hun. Does dim ond angen i'r ymddygiad fod yn 

gysylltiedig i oed a'i fod yn cael naill ai'r diben neu'r effaith a 

sefydlir uchod.  

Cod  

8.8-8.14 

 Enghreifftiau: 

 Mae gofalwr ifanc ar gyfer grŵp o bobl hŷn wedi ei 

ddigalonni gan ystumiau a jôcs oedraniaethol gan 

gyflogeion archfarchnad pryd bynnag y bydd yn helpu'r 

grŵp i wneud eu siopa. Er nad yw'r sylwadau wedi eu 

hanelu ato'n uniongyrchol, roedd wedi ei gynhyrfu gan yr 

amgylchedd sarhaus yr oeddynt yn creu. Gallai hyn 

gyfateb i aflonyddu yn gysylltiedig ag oed. 

 Mae menyw yn ei 50au yn edrych yn hŷn oherwydd 

salwch yn y gorffennol. Pan fydd yn ymgeisio am 

aelodaeth o glwb cymdeithasol lleol, mae'r ysgrifennydd 

aelodaeth yn gwneud sylwadau iddi fel, ‘Dydy'r clwb yma 
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ddim yn addas i bensiynwyr’ a ‘Fyddai aelodau ddim yn 

teimlo'n gyfforddus gyda rhywun eich oed chi yn 

nigwyddiadau'r clwb’. Mae'r fenyw yn teimlo fod y 

sylwadau hyn yn ddarostyngol iawn ac y gallai gyfateb i 

aflonyddu ar sail oed – er ei bod wedi ei dehongli ar gam i 

fod yn perthyn i grŵp oedran hŷn. 

 Erledigaeth  

5.4  O ran nodweddion gwarchodedig eraill, mae erledigaeth am 

godi neu gefnogi cwyn o wahaniaethu ar sail oed yn 

anghyfreithlon ar unrhyw adeg ac nid yw wedi ei ganiatáu dan 

unrhyw un o'r eithriadau yn y Ddeddf. Esbonnir erledigaeth ym 

Mhennod 9 y Cod. 

s.27 

 

5.5  Mae erledigaeth yn digwydd pan fydd darparwr gwasanaeth yn 

darostwng rhywun i niwed oherwydd bod y person wedi 

cyflawni – neu fe allai gyflawni – ‘gweithred warchodedig’. Mae 

‘gweithred warchodedig’ yn cynnwys cyflwyno achos dan y 

Ddeddf, rhoi tystiolaeth mewn cysylltiad ag achosion o'r fath, 

neu wneud cyhuddiad bod rhywun wedi torri'r Ddeddf. 

s.27 (1) a (2)  

Cod  

9.2-9.6 

 Enghraifft: Penderfynodd clwb tenis mawr gyfyngu ei 

ddigwyddiadau cymdeithasol i aelodau sy'n 21 oed neu'n hŷn. 

Fe gwynodd chwaraewr tenis 18 oed am wahaniaethu ar sail 

oed ac roedd ei brawd 16 oed, hefyd yn aelod o'r clwb, wedi 

cefnogi'r cwyn trwy ysgrifennu llythyr at reolwr y clwb. 

Oherwydd hyn, cafodd ei eithrio gan y rheolwr o dwrnamaint 

yr oedd yn disgwyl y byddai'n cystadlu ynddi. Gallai'r brawd 

gwyno am erledigaeth. 

 

   

 Cyfarwyddiadau anghyfreithlon a chynorthwyo 

gweithredu'n groes i'r Ddeddf 

 

5.6  Mae Pennod 9 y Cod yn esbonio dan ba amgylchiadau mae'r 

Ddeddf yn ei gwneud yn anghyfreithiol i gyfarwyddo, ysgogi 

neu achosi i rywun wahaniaethu yn erbyn, aflonyddu neu erlid 

unigolyn arall oherwydd nodwedd warchodedig. Mae'r 

darpariaethau hyn nawr yn berthnasol i oed. Mae Pennod 9 

s.111  

Cod  

9.15-9.24 

s.112 
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hefyd yn esbonio ei bod yn anghyfreithlon i gynorthwyo 

gweithredu'n groes i'r Ddeddf.   
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6 Gweithredu cadarnhaol  

6.1  Mae'r bennod hon yn crynhoi darpariaethau gweithredu positif y 

Ddeddf a dylid ei ddarllen gyda Phennod 10 y Cod. Ni fwriedir 

i'r crynodeb addasu ystyr y Cod. 

s.158 

 

6.2  Mae'r Ddeddf yn cynnwys darpariaethau sy'n galluogi 

darparwyr gwasanaeth i gymryd camau cymesur i gyflawni 

canlyniadau cydraddoldeb llawnach a mwy effeithiol ar gyfer 

aelodau grwpiau – yn cynnwys grwpiau oedran penodol – sydd 

dan anfantais neu wedi eu heithrio yn gymdeithasol neu 

economaidd, neu sydd fel arall yn wynebu goblygiadau 

gwahaniaethu neu anfantais yn y gorffennol neu'r presennol. 

Gelwir y rhain yn ddarpariaethau ‘gweithredu positif’. 

Cod 10.3 

6.3  Mae Canllaw Technegol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 

Dynol ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn 

diffinio ‘canlyniad cydraddoldeb’ fel y canlyniadau mae 

unigolion neu grwpiau yn llwyddo i gyflawni ac yn gallu elwa 

ohonynt.  

Canllaw 

Technegol 

Atodiad 5 

6.4  Esbonia Pennod 10 y Cod yr amodau statudol y mae'n rhaid eu 

bodloni er mwyn i gamau positif fod yn gyfreithlon. I grynhoi, ar 

gyfer y nodwedd warchodedig oed rhaid i ddarparwr 

gwasanaeth feddwl yn rhesymol bod grŵp oedran penodol: 

• yn dioddef anfantais sy'n gysylltiedig i'w oed; 

• gydag anghenion gwahanol i rai grwpiau oedran eraill; neu 

• gyda chyfranogiad anghymesur o isel mewn gweithgaredd o 

gymharu â grwpiau oedran eraill.  

s.158 (1) 
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6.5  Os bodlonir un neu fwy o'r amodau hyn, dan y mesurau 

gweithredu positif, mae'n gyfreithlon i ddarparwr gwasanaeth 

gymryd camau cymesur gyda'r nos o alluogi neu annog pobl o'r 

grŵp oedran penodol i drechu'r rhwystrau sy'n ysgogi anfantais 

neu gyfranogiad isel, neu i fodloni gwahanol anghenion. 

s.158 (2) 

 Enghraifft: Mae gan goleg TG preifat ddata sy'n dynodi bod 

myfyrwyr posibl dros 60 oed yn fwy tebygol o ofyn am 

hyfforddiant sgiliau TG sylfaenol na phobl tu allan i’r grŵp 

oedran hwnnw. Mewn ymateb i anghenion penodol y grŵp 

oedran hwn, gallai'r coleg fabwysiadu ystod o fesurau 

gweithredu positif yn gyfreithlon. Er enghraifft, gallai ddarparu 

sesiynau hyfforddi ymroddedig i rai dros 60 oed gyda 

chefnogaeth fwy dwys, neu gynnig sesiynau tiwtorial un i un 

ar y cyd â'i gyrsiau hyfforddi cyffredinol. 

 

   

 Natur wirfoddol gweithredu positif  

6.6  Mae gweithredu positif yn ddewisol, nid yw'n ofynnol. Fodd 

bynnag, trwy gymryd camau positif, yn aml bydd sefydliadau yn 

gweld manteision ehangach i'w busnes, ansawdd a defnydd o 

wasanaeth neu'n gwella effeithlonrwydd ac ansawdd 

swyddogaethau cyhoeddus; gall cymdeithasau gryfhau eu 

sylfaen aelodaeth a gwella'r buddion a gwasanaethau maent yn 

eu darparu i'w haelodau i gyd. 

Cod 10.8 

 Gweithredu positif a thriniaeth lai ffafriol y gellir ei 

gyfiawnhau'n wrthrychol  

 

6.7  Mae mesurau gweithredu positif wedi eu cynllunio i gyflawni 

deilliannau cydraddoldeb mwy teg i grwpiau yn rhannu 

nodweddion gwarchodedig sy'n wynebu gwahaniaethu neu 

eithriad. Mae mesurau o'r fath yn gyfreithlon ar yr amod eu bod 

yn fodd cymesur o fodloni un neu fwy o'r tri nod a benodir gan y 

Ddeddf: lleihau anfantais; bodloni anghenion; neu gynyddu 

cyfranogiad. Mewn cyferbyniad, fel yr esboniwyd ym Mhennod 

3, er mwyn i driniaeth lai ffafriol oherwydd oed fod yn 

gyfreithlon, rhaid i'r nod fod yn un cyfreithlon yn unig, a 
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Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  |  Diweddarwyd ddiwethaf 4/04/16  Tudalen 34 

gyflawnir trwy fodd cymesur. 

 Gweithredu positif a dyletswydd cydraddoldeb y sector 

cyhoeddus 

s.149–150 

6.8  Efallai y bydd awdurdodau cyhoeddus a'r rhai sy'n cyflawni 

swyddogaethau cyhoeddus sy'n amodol i'r ddyletswydd 

cydraddoldeb sector cyhoedd eisiau ystyried defnyddio 

gweithredu positif i'w helpu i gydymffurfio â'r ddyletswydd.  

Cod 10.28 

s.149 (1), (3) 

Canllaw 

Technegol para. 

3.11-3.15 
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7 Gwasanaethau a 
swyddogaethau cyhoeddus 

 

7.1  Mae'r bennod hon yn esbonio sut mae darpariaethau Rhan 3 y 

Ddeddf yn ymwneud â gwasanaethau a swyddogaethau 

cyhoeddus yn berthnasol i'r nodwedd warchodedig oed. 

Cyflwynir yr eithriadau i'r gwaharddiad ar wahaniaethu ar sail 

oed ym Mhenodau 9 i 12. 

 

7.2  Fel y sefydlir yn y Cod, mae Rhan 3 yn berthnasol i ystod eang 

o wasanaethau ac mae rhan 11.3 y Cod yn darparu 

enghreifftiau o'r gwasanaethau a gwmpasir. 

Cod 11.3 

 

7.3  Delir â gwared a rheolaeth o eiddo ac addysg mewn rhannau 

eraill o'r Ddeddf (Rhannau 4 a 6 yn y drefn honno). Nid yw 

amddiffyniad yn erbyn gwahaniaethu parthed eiddo yn 

berthnasol i'r nodwedd warchodedig oed. Ar gyfer addysg, nid 

yw amddiffyniad yn erbyn gwahaniaethu parthed oed yn 

berthnasol i ysgolion, ac eithrio ble maent yn darparu 

gwasanaethau i'r cyhoedd (Rhan 6, Pennod 1). Mae 

gwahaniaethu ar sail oed yn anghyfreithlon parthed addysg 

bellach ac uwch (Rhan 6, Pennod 2) a Chyrff Cymhwyso 

Cyffredinol (Rhan 6, Pennod 3); fodd bynnag,, mae'r sectorau 

hyn tu allan i gwmpas y canllaw technegol hwn. 

Cod 11.38 

7.4  Mae Rhan 3 y Ddeddf hefyd yn berthnasol i rywun sy'n arfer 

swyddogaeth gyhoeddus mewn unrhyw sector. Gall y term 

‘swyddogaeth gyhoeddus’ gwmpasu ystod eang o 

weithredoedd ac mae 11.16 y cod yn rhoi enghreifftiau o 

swyddogaethau a gwmpasir, megis cynllunio a thrwyddedu.  

 

 Beth sy'n wahaniaethu anghyfreithlon parthed 

gwasanaethau? 

 

7.5  Dywed y Ddeddf ei bod yn anghyfreithlon i ddarparwr 

gwasanaeth wahaniaethu, yn uniongyrchol neu'n 

anuniongyrchol, yn erbyn rhywun sydd angen (neu sy'n ceisio 

s.29 (1), 

31 (6) 

Cod 11.18 
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caffael neu ddefnyddio) gwasanaeth trwy beidio darparu'r 

person hwnnw â'r gwasanaeth. 

7.6  Esbonnir gwahaniaethu parthed gwasanaethau ym Mhennod 

11 y Cod. I grynhoi, mae cyfeiriad at ddarparwr gwasanaeth yn 

peidio darparu gwasanaeth i rywun yn cynnwys: 

• y defnyddiwr gwasanaeth yn gwrthod darparu’r gwasanaeth; 

• y darparwr gwasanaeth yn peidio darparu'r gwasanaeth o'r 

ansawdd sydd fel arfer yn cael ei ddarparu i'r cyhoedd; 

• y darparwr gwasanaeth yn peidio darparu'r gwasanaeth yn y 

modd neu ar y telerau sydd fel arfer yn cael ei ddarparu i'r 

cyhoedd. 

s.31 (7) 

 Enghraifft: Awgryma triniaeth y GIG ar ganser y fron y dylid 

darparu triniaeth lawfeddygol i gleifion waeth beth yw eu hoed 

cronolegol. Mae ymddiriedolaeth ysbyty yn gweithredu polisi 

ysgrifenedig, yn seiliedig ar oed yn unig, y bydd menywod 

dros 85 yn cael cynnig cemotherapi neu driniaeth hormonau 

yn unig. Oni bai y gellir rhoi cyfiawnhad gwrthrychol o'r rheol 

seiliedig ar oed hwn, mae'n cyfateb i wahaniaethu 

uniongyrchol ar sail oed gan y darparwr gwasanaeth. 

 

7.7  Mae gwahaniaethu yn erbyn rhywun hefyd yn cynnwys darparu 

gwasanaeth ar wahanol delerau, terfynu'r gwasanaeth, neu 

ddarostwng yr unigolyn i unrhyw niwed arall. Esbonnir y term 

‘niwed’ yn y Cod. 

 

 Enghraifft: Mae gŵr ifanc eisiau archebu bwrdd mewn bwyty 

ar gyfer ei ben-blwydd yn 21ain oed, ac fe ofynnir iddo dalu 

blaendal o 50 y cant oherwydd bod perchennog y bwyty o'r 

farn fod cwsmeriaid iau yn llai tebygol o gadw'r archeb. Mae 

hyn yn debygol o fod yn wahaniaethu uniongyrchol ar sail oed 

o ran gwasanaeth, oni bai y gellir ei gyfiawnhau. 

 

7.8  Gall y darpariaethau hyn orgyffwrdd gan olygu, er enghraifft, y 

bydd ymddygiad digywilydd neu dramgwyddus tuag at gwsmer 

neu gwsmer posibl o oed penodol yn cyfateb i safon is o 

wasanaeth neu niwed. Gallai gwahaniaethu o ran gwasanaeth 

 

Cod  

11.20-11.22 
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gynnwys codi mwy am nwyddau neu wasanaethau, neu osod 

amodau atodol am ddefnyddio cyfleuster neu wasanaeth. 

 Beth sy'n wahaniaethu anghyfreithlon parthed arfer 

swyddogaethau cyhoeddus? 

 

7.9  Mae'r Ddeddf yn gwahardd gwahaniaethu wrth arfer 

swyddogaeth gyhoeddus. Mae'r ddarpariaeth yn un eang a 

byddai'n cwmpasu, er enghraifft, gwrthod caniatáu i rywun elwa 

o arfer swyddogaeth, neu drin rhywun mewn ffordd waeth wrth 

arfer swyddogaeth. Enghraifft fyddai gwrthod cais am fudd lles 

dewisol oherwydd oed. 

Cod 11.26 

 Enghraifft: Fe brynodd cwpl yn eu 20au cynnar stondin 

farchnad gan y perchnogion blaenorol oedd yn ymddeol wedi 

50 mlynedd. Dechreuodd gwasanaethau masnachu ar y stryd 

yr awdurdod lleol wneud ymweliadau dirybudd i'r stondin 

oherwydd eu bod yn credu fod pobl ifanc yn fwy tebygol o 

dorri cyfreithiau masnachu ar y stryd. Mae'r ymweliadau hyn 

yn effeithio ar enw da busnes y cwpwl. Mae'r driniaeth yn 

debygol o fod yn wahaniaethu uniongyrchol ar sail oed, oni 

bai y gellir ei gyfiawnhau. 

 

7.10  Bydd aflonyddu ac erledigaeth yn gysylltiedig ag oed hefyd yn 

cael eu gwahardd dan y darpariaethau gwasanaethau a 

swyddogaethau cyhoeddus. 

 

Cod  

11.34-11.36 

 Rhyngweithio gyda dyletswydd cydraddoldeb y sector 

cyhoeddus 

 

7.11  Efallai y bydd awdurdodau cyhoeddus a'r rhai sy'n cyflawni 

swyddogaethau cyhoeddus sy'n amodol i ddyletswydd 

cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn ei chael yn haws dangos 

eu bod wedi bodloni'r ddyletswydd os ydynt yn ystyried y 

gofynion sy'n gysylltiedig â'r gwaharddiad ar wahaniaethu ar 

sail oed mewn gwasanaethau a swyddogaethau cyhoeddus. I'r 

gwrthwyneb, bydd cydymffurfio â dyletswydd cydraddoldeb y 

sector cyhoeddus yn eu helpu i fodloni eu rhwymedigaethau 

Cod 11.62 
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dan y darpariaethau gwasanaethau a swyddogaethau 

cyhoeddus yn ymwneud â gwahaniaethu ar sail oed.  

Ar gyfer pob un o dri nod y ddyletswydd cydraddoldeb, mae 

oed yn nodwedd warchodedig. Parthed gwasanaethau a 

swyddogaethau cyhoeddus, mae'r nod o dalu sylw dyledus i'r 

angen i ddileu gwahaniaethu ar sail oed yn berthnasol i 

wahaniaethu yn erbyn pobl sy'n 18 oed neu'n hŷn yn unig. 

 Gwasanaethau a ddarperir gan ysgolion a sefydliadau 

addysgol eraill 

 

7.12  Nid yw amddiffyniad yn erbyn gwahaniaethu ar sail oed yn 

berthnasol i ysgolion os ydynt yn darparu addysg (Pennod 1, 

Rhan 6 y Ddeddf). Fodd bynnag, fel yr esboniwyd yn y Cod, 

mae rhai gweithgareddau a swyddogaethau cyrff llywodraethol 

a pherchnogion ysgolion a sefydliadau addysg bellach ac uwch 

yn dod dan ddarpariaethau gwasanaethau a swyddogaethau 

cyhoeddus yn Rhan 3 y Ddeddf, ac felly'n amodol i'r 

gwaharddiad ar wahaniaethu ar sail oed. Gallai'r rhain gynnwys 

gweithgareddau nad ydynt yn addysgol, fel llogi eu 

cyfleusterau. 

Cod 11.40 

 Enghraifft: Mae gan ysgol uwchradd bwll nofio, sy'n caniatáu 

i'r cyhoedd ei ddefnyddio ar benwythnosau pan nad yw'r 

disgyblion yn yr ysgol. Pan fydd gŵr yn ei 80au eisiau 

defnyddio'r pwll, mae achubwr yr ysgol yn gwrthod gadael 

iddo wneud hynny gan ei fod yn meddwl y bydd y gŵr yn nofio 

mor araf fel y bydd yn mynd ar draws defnyddwyr eraill y pwll. 

Mae hyn yn debygol o gyfateb i wahaniaethu uniongyrchol 

gan yr ysgol, oni bai y gellir ei gyfiawnhau'n wrthrychol. 

 

   

 Gwasanaethau i gyflogeion  

7.13  Fel yr esboniwyd ym Mhennod 11 y Cod, os yw cyflogwr yn 

trefnu gyda rhywun arall i ddarparu gwasanaethau i'w 

cyflogeion, y sawl sy'n darparu'r gwasanaeth, yn hytrach na'r 

cyflogwr, yw'r ‘darparwr gwasanaeth’. Dan drefniadau o'r fath, 

mae'r cyflogeion wedi eu diogelu gan Ran 3 y Ddeddf fel 

 s.31(5) 

Cod  

11.46-11.49 
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‘defnyddwyr gwasanaeth’. Gallai enghreifftiau o'r 

gwasanaethau hyn gynnwys gwiriadau meddygol, cyfleusterau 

arlwyo, cynllunio at ymddeoliad a dosbarthiadau cadw'n heini 

amser cinio. 

 Enghraifft: Mae cyflogwr yn trefnu i gontractwr sy'n arbenigo 

mewn hyfforddiant ffitrwydd ddarparu sesiynau amser cinio i'w 

cyflogeion. Mae'r contractwr yn hysbysu'r cyflogwr na fydd 

cyflogeion dros 60 oed yn cael eu cynnwys yn y rhaglen hon. 

Mae nifer o gyflogeion dros 60 oed yn cwyno am hyn. Oni bai 

y gellir dangos bod cyfiawnhad gwrthrychol dros eithrio'r grŵp 

oedran hwn, mae hyn yn debygol o gyfateb i wahaniaethu 

uniongyrchol ar sail oed gan y contractwr. 
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8 Cymdeithasau  

8.1  Esbonia Pennod 12 y Cod sut mae'r Ddeddf yn berthnasol i 

gymdeithasau, yn cynnwys beth mae'r term ‘cymdeithas’ yn ei 

olygu a beth sy'n anghyfreithlon dan y Ddeddf parthed aelodau, 

pobl yn ceisio dod yn aelodau, aelodau cyswllt, gwesteion a 

phobl sydd eisiau bod yn aelodau o gymdeithas.  

Rhan 7 

Cod  

Pennod 12 

8.2  Mae'r bennod hon yn esbonio sut mae darpariaethau'r Ddeddf 

sy'n ymwneud â chymdeithasau yn berthnasol i'r nodwedd 

warchodedig oed. Mae hefyd yn esbonio'r gostyngiadau 

cysylltiedig ag oed y gall cymdeithas eu cynnig yn gyfreithlon 

i'w aelodau, aelodau posibl a gwesteion. 

 

8.3  Dywed y Ddeddf ei bod yn anghyfreithlon i gymdeithas gydag o 

leiaf 25 o aelodau i wahaniaethu yn erbyn, aflonyddu ar neu 

erlid ei aelodau, aelodau posibl, aelodau cyswllt, gwesteion a 

gwesteion posibl.  

Cod  

12.15, 

12.17 

8.4  Mae'r gwaharddiad ar wahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth 

gan gymdeithas yn berthnasol i bobl o bob oed. Mae hyn mewn 

cyferbyniad â'r gwaharddiad ar wahaniaethu ar sail oed gan 

ddarparwyr gwasanaeth a phersonau sy'n arfer swyddogaeth 

gyhoeddus sy'n berthnasol i unigolion 18 oed neu hŷn yn unig. 

 

8.5  Gall cymdeithas gyfyngu ei aelodau i bobl o grŵp oedran 

penodol. Gall hefyd gymryd camau positif dan y Ddeddf er lles 

pobl o grŵp oedran penodol. 

Rhan 7 

Pennod 12 

s.158 

8.6  Gall cymdeithas hefyd fod yn ddarparwr gwasanaethau i rai 

nad ydynt yn aelodau, er enghraifft, trwy agor ei bwyty i'r 

cyhoedd. Wrth weithredu fel darparwr gwasanaeth, rhaid i 

gymdeithas gydymffurfio gyda'r gwaharddiad ar wahaniaethu ar 

sail oed ac aflonyddu cysylltiedig ag oed dan y Ddeddf parthed 

unrhyw berson sy'n 18 oed neu'n hŷn. Fel darparwr 

gwasanaeth, efallai y bydd cymdeithas yn gallu darparu 

gwasanaethau cysylltiedig i oed trwy ddibynnu ar yr eithriadau 

s.28 (1) (a)  

ac s.29  

Cod 12.10 
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a drafodwyd ym Mhenodau 9-12 isod. 

 Ymddygiad gwaharddedig gan gymdeithas  

8.7  Mae'r Cod yn esbonio'r amgylchiadau ble mae'r Ddeddf yn ei 

gwneud yn anghyfreithlon i gymdeithas wahaniaethu yn erbyn, 

aflonyddu neu erlid aelod, unigolyn sy'n ceisio ymaelodi, aelod 

cyswllt, gwestai neu rywun sydd eisiau bod yn aelod.  

Cod  

12.19-12.42 

 Gwahaniaethu uniongyrchol ar sail oed gan gymdeithas  

8.8  Fel y trafodwyd ym Mhennod 3, mae trin rhywun yn llai ffafriol 

oherwydd oed yn wahaniaethu uniongyrchol oni bai y gellir rhoi 

cyfiawnhad gwrthrychol dros y driniaeth fel ffordd gymesur o 

gyflawni nod gyfreithlon. 

 

 Enghraifft: Mae clwb beicio modur wedi cyflwyno terfyn oed 

uchaf o 55 yn ddiweddar i aelodau newydd. Awgryma profiad 

y clwb nad oes gan rai aelodau hŷn y stamina i ymdopi â 

digwyddiadau deuddydd enwog y clwb. Mae gŵr 56 oed sy'n 

cael ei wrthod am aelodaeth yn nodi nad yw'r clwb yn bwriadu 

diddymu aelodaeth aelodau dros 55 a ymunodd pan oeddynt 

yn iau. Gan fod y terfyn oedran hwn yn annhebygol o gael ei 

gyfiawnhau'n wrthrychol, gallai gyfateb i wahaniaethu 

uniongyrchol ar sail oed. 

 

8.9  Trafodir gwahaniaethu anuniongyrchol ar sail oed ym Mhennod 

4 uchod, ac ym Mhennod 5 y Cod. 

 

 Enghraifft: Mae clwb cymdeithasol gydag aelodau sy'n 

rhychwantu ystod eang o oedrannau yn mynnu bod pob cais 

am aelodaeth yn cael eu cyflwyno ar-lein, trwy wefan y clwb. 

Mae hyn yn creu anfantais i nifer o aelodau hŷn y clwb, sy'n 

llai tebygol o deimlo'n hyderus yn defnyddio'r rhyngrwyd i 

wneud taliadau. Gallai'r trefniant hwn fod yn wahaniaethu 

anuniongyrchol ar sail oed, oni bai y gall y clwb gyfiawnhau’r 

polisi yn wrthrychol. 
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8.10  Ceir crynodeb o aflonyddu yn gysylltiedig ag oed ym Mhennod 

5 ac fe'i hesbonnir ymhellach ym Mhennod 8 y Cod. 

 

 Enghraifft: Mae menyw yn dod â'i mam 85 oed i glwb bridge 

mawr. Mae trefnydd y clwb yn gwneud sylwadau uchel a 

digywilydd yn dweud bod y fam yn anghofus ac yn chwarae'n 

wael oherwydd ei hoed. Mae ganddi nam ar ei chlyw ac nid 

yw'n clywed y sylwadau hyn, ond mae ei merch yn clywed ac 

wedi cynhyrfu'n ofnadwy. Mae hyn yn debygol o fod yn 

aflonyddu cysylltiedig ag oed gan fod yr ymddygiad digroeso 

yn ymwneud â grŵp oedran penodol – er nad yw tuag at grŵp 

oedran y ferch ei hun. 

 

8.11  Ceir crynodeb o erledigaeth pan fydd y weithred warchodedig 

yn ymwneud ag ymddygiad gwaharddedig oherwydd, neu'n 

gysylltiedig ag, oed ym Mhennod 6 ac fe'i hesbonnir ymhellach 

ym Mhennod 9 y Cod. 

 

 Enghraifft: Mae gŵr sydd wedi ymuno'n ddiweddar â chlwb 

yn cwyno bod y ffordd mae'r clwb yn enwebu aelodau i'w 

bwyllgor yn cyfateb i wahaniaethu anuniongyrchol ar sail oed. 

O ganlyniad i'r cwyn hwn, fe ddiddymwyd ei aelodaeth. Byddai 

terfynu ei aelodaeth dan yr amgylchiadau hyn yn cyfateb i 

erledigaeth. 

 

   

 Cyfyngu aelodaeth i bobl o grŵp oedran penodol  

8.12  Fel y trafodwyd yn y Cod, mae'r Ddeddf yn caniatáu i 

gymdeithasau, ac eithrio pleidiau gwleidyddol, i gyfyngu eu 

haelodaeth i bobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig. Mae hyn 

yn cynnwys nodwedd warchodedig oed. Felly mae'n gyfreithlon 

i gael clwb teithwyr i bobl dan 50 neu gymdeithas o arddwyr 

ifanc i bobl dan 16 oed.  

Sch. 16  

para. 1(1) 

Cod  

12.46-12.51  

8.13  Os yw cymdeithas yn cyfyngu aelodaeth i bobl o grŵp oedran 

penodol, yna gall y gymdeithas honno: 

• gyfyngu mynediad gan aelodau cyswllt i fuddion, 

cyfleusterau neu wasanaethau i aelodau cyswllt o'r grŵp 

oedran hwnnw, a 

Sch. 16  

para. 1(2) 

Sch. 16  

para. 1(3) 
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• gwahodd fel gwesteion neu ganiatáu i gael eu gwahodd fel 

gwesteion pobl o'r grŵp oedran hwnnw yn unig. 

 Gweithredu cadarnhaol gan gymdeithasau  

8.14  Mae'r Ddeddf yn caniatáu dwy ffurf o weithredu positif gan 

gymdeithasau: 

• Canlyniad positif i drechu anfantais, cyfranogiad isel pobl o 

grŵp oedran penodol neu i fodloni eu gwahanol anghenion. 

Fe esbonnir hyn yn y Cod a'i drafod uchod ym Mhennod 6.  

• Gweithredu cadarnhaol gan bleidiau gwleidyddol.  

s.158 

 

 

 

8.15  Mae'r Cod yn esbonio sut gall plaid wleidyddol gofrestredig 

wneud trefniadau i ddethol ei ymgeiswyr i sicrhau mwy o 

gydraddoldeb yng nghynrychiolaeth y blaid mewn cyrff 

etholedig dethol yn cynnwys y senedd ac awdurdod lleol. Gellir 

defnyddio trefniadau o'r fath i leihau anghydraddoldebau 

perthnasol i oed. 

s.104 

Cod  

12.54-12.62 

 Enghraifft: Nid oes gan blaid wleidyddol gynghorydd 

etholedig dan 25 ar awdurdod lleol. Yn y sefyllfa hon, gallai: 

 fabwysiadu gweithdrefnau arbennig i nodi aelodau'r blaid 

dan 25 oed a allai fod eisiau cael eu henwebu ar gyfer 

etholiad; 

 gynnig hyfforddiant i aelodau dan 25 oed; ac/neu 

 gadw 15 y cant o lefydd ar ei restr fer o ymgeiswyr ar gyfer 

aelodau dan 25 oed. 

 

   

 Eithriadau oed ar gyfer cymdeithasau – manteision  

8.16  Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn gyfreithiol i gymdeithas roi 

manteision seiliedig ar oed ar bris aelodaeth, mynediad 

aelodau at fuddion, cyfleusterau neu wasanaethau, 

gwahoddiadau fel gwesteion neu fynediad gan westeion i 

fuddion, cyfleusterau neu wasanaethau. Ni fydd yn 

wahaniaethu ar sail oed i gymdeithas roi unrhyw un o'r pedwar 

Sch. 16  

para. 1 (2)  
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math yma o fantais. 

 Beth yw mantais gan gymdeithas?  

8.17  Parthed cymdeithasau, gall mantais fod yn fodd o wneud 

rhywbeth sy'n rhoi budd i aelodau posibl, aelodau, gwesteion 

posibl neu westeion, neu yn eu gosod mewn safle mwy 

manteisiol. O gymharu â'r ffordd mae cymdeithas fel arfer yn 

gwneud pethau (neu ar y telerau y bydd yn gwneud pethau), 

mae mantais yn golygu ymagwedd fwy ffafriol ar gyfer grŵp 

oedran penodol, neu grŵp a ddiffinnir gan hyd aelodaeth. 

Sch.16  

para. 1A (6) 

 Enghraifft: Mae clwb golff yn cynnig ffioedd aelodaeth 

gostyngedig i bobl dros 60 oed. Mae clwb golff arall yn 

gostwng ei ffioedd i bobl sydd wedi bod yn aelodau am bum 

mlynedd neu fwy. Mae trydydd clwb yn cynnig mantais debyg 

i bobl o unrhyw oed sydd wedi bod yn aelodau ers dros 10 

mlynedd. Byddai'r tri gostyngiad yn gyfreithlon dan yr eithriad 

oed ar gyfer pob cymdeithas. 

 

8.18  Gweler paragraffau 10.5 i 10.7 isod am esboniad mwy cyflawn 

o fantais. 

 

 Aelodaeth ac adnewyddu aelodaeth  

8.19  Dan y Ddeddf, gall cymdeithas gynnig pris mantais ar 

aelodaeth neu i adnewyddu aelodaeth. 

Sch. 16  

para. 1A (1) 

 Enghraifft: Mae cymdeithas sydd fel arfer yn gweithredu 

cyfnod aros o chwe mis rhwng ymgeisio am a derbyn 

aelodaeth yn lleihau'r cyfnod aros hwn i dri mis ar gyfer 

ymgeiswyr dros 60 oed. Byddai hyn yn fantais gyfreithlon dan 

y Ddeddf. Ond pe byddai'r gymdeithas yn penderfynu cynyddu 

amser aros i bobl dan 60 oed, ni fyddai hyn yn gymwys fel 

mantais, gan fod yn rhaid i fantais gynnwys gwneud rhywbeth 

mwy ffafriol er lles grŵp oedran penodol. 

 

8.20  Gellir rhoi manteision ar fynediad at aelodaeth, neu adnewyddu  
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aelodaeth, i'r canlynol yn unig: 

• pobl o grŵp oedran penodol, neu 

• pobl sydd wedi bod yn aelodau o'r gymdeithas am gyfnod 

penodedig. 

8.21  Gallai manteision o'r fath gynnwys: 

• ildio ffi aelodaeth clwb, er enghraifft, ildio'r ffi am y ddau fis 

cyntaf i bobl dan 25 oed;  

• lleihau'r ffi ar gyfer adnewyddu aelodaeth i bobl sydd wedi 

bod yn aelodau ers peth amser.  

 

 Mynediad aelodau i unrhyw fudd, cyfleuster neu 

wasanaeth 

 

8.22  Dan y Ddeddf gall cymdeithas gynnig mantais ar fynediad at 

fudd, cyfleuster neu wasanaeth. Gellir rhoi gostyngiad o'r fath i'r 

canlynol yn unig: 

• aelodau o grŵp oedran penodol; neu 

• pobl sydd wedi bod yn aelodau o'r gymdeithas am gyfnod 

penodedig.  

Sch. 16  

para. 1A (2) 

8.23  Gallai manteision i aelodau gynnwys:  

• unigolion sydd wedi bod yn aelodau ers dros 10 mlynedd i 

gael dewis cyntaf ar gyfer teithiau haf y clwb 

• aelodau dan 12 oed i gael dwy wers am ddim  

• aelodau dros 60 oed i gael gwasanaeth wrth y bwrdd ym 

mar yr aelodau 

• caniatáu defnydd gostyngol o gyfleusterau ar adegau 

penodol, er enghraifft, defnydd hanner pris o faes ymarfer 

clwb golff ar gyfer aelodau dan 20 oed ar nod Fercher. 

 

 Gwahoddiadau fel gwesteion  

8.24  Dan y Ddeddf gall cymdeithas gynnig mantais i bobl mewn 

grŵp oedran penodol sy'n gwahodd fel gwesteion. 

Sch. 16 

para. 1A (3) 

s.102 (1) 
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Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  |  Diweddarwyd ddiwethaf 4/04/16  Tudalen 46 

 Enghraifft: Mae clwb dawns fel arfer yn gadael i aelodau 

wahodd un gwestai yn unig i bob digwyddiad cymdeithasol. Ar 

gyfer digwyddiad sydd i ddod, mae'n caniatáu i aelodau 

wahodd dau westai dan 30 oed. Byddai hyn yn fantais 

gyfreithlon. 

 

 Mynediad gwesteion i unrhyw fudd, cyfleuster neu 

wasanaeth 

 

8.25  Dan y Ddeddf gall cymdeithas gynnig mantais i westeion o 

grŵp oedran penodol ar fynediad at fudd, cyfleuster neu 

wasanaeth. 

Sch. 16 

para. 1A (4) 

s.102 (2) 

 Enghraifft: Gallai clwb tenis, sydd fel arfer yn codi tâl am 

sesiynau hyfforddi, gynnig un sesiwn am ddim i bob gwestai 

dros 60 oed. Gallai'r clwb hefyd ganiatáu i westeion dros 18, 

yng nghwmni eu gwahoddwr, i barhau i ddefnyddio'r bar wedi 

10pm. Byddai'r ddwy fantais hyn yn gyfreithlon. 
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9 Gweithredu eithriadau 

cyffredinol i'r nodwedd 

warchodedig oed 

 

9.1  Yn ogystal ag eithriadau penodol i oed a drafodir ym Mhennod 

8 a Phenodau 10–12, mae'r Ddeddf yn cynnwys eithriadau sy'n 

berthnasol i'r holl neu'r rhan fwyaf o'r nodweddion 

gwarchodedig. Mae'r eithriadau hyn yn caniatáu gwahaniaethu 

a fyddai fel arall yn anghyfreithlon wrth ddarparu 

gwasanaethau, arfer swyddogaethau cyhoeddus neu 

weithgareddau cymdeithasau. Esbonia Pennod 13 y Cod yr 

eithriadau cyffredinol hyn mewn mwy o fanylder ac fe'u crynhoir 

isod. Ni fwriedir i'r crynodeb addasu ystyr y Cod. 

Cod 13 

 

 Awdurdod statudol  

9.2  Ar gyfer nodwedd warchodedig oed, nid yw'n gweithredu'n 

groes i'r Ddeddf gan ei fod yn berthnasol i wasanaethau, 

swyddogaethau cyhoeddus a chymdeithasau i wneud unrhyw 

beth sy'n ofynnol dan gyfraith arall. 

Sch. 22.  

Para. 1 

Cod  

13.10-13.14 

 Enghraifft: Mae Deddf Teithiau Bws Rhatach 2007 yn gofyn i 

awdurdodau lleol Lloegr sy'n awdurdodau Tocynnau Mantais 

Teithio i gyhoeddi tocynnau bws mantais i bobl hŷn o oed 

cymwys. Ni fyddai person iau wedi ei eithrio o'r cynllun hwn yn 

gallu hawlio bod hyn yn wahaniaethu ar sail oed. 

 

   

 Diogelwch cenedlaethol  

9.3  Mae'r Ddeddf yn caniatáu i ddarparwr gwasanaeth gymryd 

camau cymesur i sicrhau diogelwch cenedlaethol, hyd yn oed 

os byddai hyn yn cyfateb i wahaniaethu ar sail oed fel arall. 

s.192 

Cod  

13.17-13.21 
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 Elusennau  

9.4  Ni fydd elusen yn gweithredu'n groes i'r Ddeddf trwy ddarparu 

buddion i bobl o grŵp oedran penodol yn unig os yw hyn yn 

unol â'i offeryn elusennol ac mae naill ai'n: 

a. fodd cymesur o gyflawni nod gyfreithlon, neu 

b. i ddiben atal neu wneud iawn am anfantais sy'n gysylltiedig 

i'r grŵp oedran hwnnw. 

s.193 a 194 

Cod  

13.31-13.40 

 

 Enghraifft: Mae elusen leol a sefydlir i ddarparu cefnogaeth i 

bobl fregus o bob oed mewn ardal benodol yn trefnu clwb 

cinio ddwywaith yr wythnos i bobl dros 65 oed. Mae gan yr 

elusen dystiolaeth fod pobl hŷn yn yr ardal yn wynebu 

problemau yn deillio o ynysu cymdeithasol a deiet diffygiol ac 

felly mae'n darparu pryd maethlon mewn lleoliad cyfeillgar i'w 

helpu i drechu'r anfanteision hyn. 

 

   

 Gofal o fewn y teulu  

9.5  Nid yw'n wahaniaethu ar sail oed i rywun gymryd unigolion o 

grŵp oedran penodol yn unig i mewn i'w cartref i'w darparu â 

gofal, p'un a yw'r gofal yn gyfnewid am dâl neu beidio.  

Sch. 3  

para. 15 

Cod 13.102 

 Darlledu a dosbarthu teledu, radio ac ar-lein  

9.6  Nid yw'r Ddeddf yn gwahardd gwahaniaethu ar sail oed, 

aflonyddu nac erledigaeth mewn penderfyniadau yn ymwneud 

â chynnwys neu drefnu rhaglenni teledu neu radio, y portread o 

bobl o grŵp oed penodol neu'r bobl a ddetholwyd i gymryd rhan 

mewn rhaglen deledu neu radio.  

Sch. 3 

para. 31 (1) 

Cod 13.105 
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10 Eithriad penodol i oed: 

gwasanaethau mantais 

 

10.1  Mae'r Ddeddf yn darparu eithriad i'r gwaharddiad ar 

wahaniaethu ar sail oed ar gyfer yr hyn a elwir yn wasanaethau 

manteisiol. 

Sch. 3, Rhan 7 

para. 30A 

10.2  I ddibenion yr eithriad hwn, mae'r term ‘gwahaniaethu ar sail 

oed’ yn golygu gwahaniaethu uniongyrchol ar sail oed a 

gwahaniaethu anuniongyrchol ar sail oed. Nid yw'r eithriad yn 

berthnasol i aflonyddu neu erledigaeth, sy'n anghyfreithlon 

mewn unrhyw achos. 

s.25 

10.3  Dywed y Ddeddf nad fydd yn wahaniaethu ar sail oed os yw 

darparwr gwasanaeth neu unigolyn yn arfer swyddogaeth 

gyhoeddus yn rhoi mantais i bobl o oed penodol.  

 

10.4  Oherwydd nad yw'r Ddeddf yn gwahardd gwahaniaethu ar sail 

oed o ran mynediad at wasanaethau a swyddogaethau i rai dan 

18, nid oes cyfyngiad ar ddarparwyr gwasanaeth yn cynnig 

mantais i rai dan 18 mewn unrhyw grŵp oedran (er enghraifft, 

pawb dan 18, neu blant 10 i 16 oed).  

 

 Beth yw mantais?  

10.5  Dywed y Ddeddf fod mantais yn fudd, hawl neu fraint sy'n 

gwneud y modd y darperir y gwasanaeth yn fwy ffafriol na'r 

modd mae'n cael ei ddarparu fel arfer i'r cyhoedd neu gyfran o'r 

cyhoedd.  

Sch. 3  

para. 30A (2) 

10.6  Mae hefyd yn fantais i gynnig budd, hawl neu fraint sy'n 

gwneud telerau darparu'r gwasanaeth yn fwy ffafriol na'r 

telerau ar gyfer ei ddarparu fel arfer i'r cyhoedd neu gyfran o'r 

cyhoedd. Mae hyn yn golygu y gall darparwr gwasanaeth 

gynnig triniaeth fwy ffafriol i bobl o grwpiau oedran penodol. 
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10.7  Gallai ‘budd’ gynnwys gostyngiad ar gostau. Mae ‘hawliau a 

breintiau’ yn cwmpasu hawliau yn ogystal â thriniaeth ffafriol a 

roddir i ddefnyddwyr gwasanaeth. 

 

 Enghraifft: Mae sba iechyd yn cynnig dwy awr o therapi tylino 

am bris triniaeth un awr i fyfyrwyr. Mae hyn yn driniaeth ffafriol 

sy'n gyfreithlon oherwydd yr eithriad gwasanaethau 

manteisiol. Oherwydd bod myfyrwyr yn fwy tebygol o fod 

mewn grwpiau oedran iau, gallai hyn gyfateb i wahaniaethu 

anuniongyrchol ar sail oed fel arall. 

 

10.8  ‘Modd’ yw sut y darperir y gwasanaeth. Gallai enghraifft o 

fantais yn ymwneud â modd darparu gwasanaeth fod yn 

ddarpariaeth ‘tu allan i oriau arferol’ ar gyfer grwpiau oedran 

penodol, megis yn hwyrach nag arfer gyda'r nos, neu'n 

gynharach yn y bore. 

 

 Enghraifft: Mae canolfan hamdden sy'n cael ei rhedeg gan y 

cyngor yn agor ei bwll nofio'n gynnar ar fore Gwener i bobl 

dros 65 oed. Byddai'r ddarpariaeth tu allan i oriau arferol hwn 

ar gyfer grŵp oedran penodol yn gymwys fel gwasanaeth 

mantais. 

 

10.9  Mae'r ‘telerau’ ar gyfer darparu gwasanaeth yn cyfeirio at beth 

a gytunir rhwng y darparwr gwasanaeth a defnyddiwr y 

gwasanaeth o ran darparu'r gwasanaeth. Bydd y telerau yn 

cynnwys yr amodau gwasanaeth a'r tâl a godir ar ddefnyddiwr y 

gwasanaeth. 

 

 Enghraifft: Mae person trin gwallt yn cynnig prisiau gostyngol 

i bensiynwyr ar ddydd Mawrth. Mae hyn o fewn yr eithriad ar 

gyfer gwasanaethau mantais, felly ni all cwsmer iau gwyno 

ynghylch gwahaniaethu uniongyrchol ar sail oed o ran telerau 

gwasanaeth oherwydd nad yw'n cael cynnig cyfradd 

gostyngedig am gael torri gwallt. 
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 Cyfyngiadau'r eithriad  

10.10  Nid yw’r eithriad hwn yn berthnasol i wrthod gwasanaeth. Mae 

hyn yn golygu na all darparwr gwasanaeth wrthod gwasanaeth i 

unigolyn oherwydd nad yw'n rhan o grŵp oedran penodol. 

 

 Enghraifft: Yn yr enghraifft torrwr gwallt uchod, mae menyw 

40 oed yn gofyn am apwyntiad ar ddydd Mawrth penodol pan 

mae yna apwyntiadau yn dal ar gael. Gan nad yw'n 

bensiynwr, mae'n cael ei gwrthod. Mae'r gwrthodiad hwn i 

ddarparu'r gwasanaeth y tu allan i'r eithriad am fantais. Bydd 

yn cyfateb i wahaniaethu uniongyrchol ar sail oed oni bai y 

gellir rhoi cyfiawnhad cymesur dros y driniaeth fel modd o 

gyflawni nod gyfreithlon. 

 

10.11  Nid yw'r eithriad yn berthnasol i aflonyddu neu erledigaeth.  

 Enghraifft: Mae bar sydd eisiau denu cwsmeriaid ifanc yn 

cynnig diod gyntaf am ddim i rai dan 25 oed a gwasanaeth 

wrth y bwrdd. Mae'r rhain yn fanteision cyfreithlon. Fodd 

bynnag, pan fydd cwpwl hŷn yn gofyn am wasanaeth wrth y 

bwrdd, mae'r staff diogelwch yn gofyn iddynt adael mewn 

modd ymosodol a sarhaus, gan bwysleisio nad oes croeso i'w 

cwsmeriaeth yn y bar. Mae hyn yn creu amgylchedd 

gelyniaethus a diraddiol i'r cwpl. Mae'r driniaeth yn debygol o 

gyfateb i aflonyddu perthnasol i oed a byddai'n anghyfreithlon. 

 

10.12  Gall darparwr gwasanaeth roi triniaeth ffafriol o'r fath i un grŵp 

oedran fel bod grŵp oedran gwahanol wedi ei eithrio mewn 

effaith rhag derbyn y gwasanaeth hwn. Mae'r eithriad mantais 

yn caniatáu beth fyddai fel arall yn wahaniaethu uniongyrchol 

neu anuniongyrchol, ac felly byddai triniaeth o'r fath yn 

gyfreithlon. Fodd bynnag, os yw hyn yn cyfateb i aflonyddu, ni 

fyddai wedi ei ganiatáu dan yr eithriad mantais.  
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11 Eithriad penodol i oed:   

gwasanaethau ariannol 

 

11.1  Mae'r Ddeddf yn darparu eithriad o'r darpariaethau 

gwahaniaethu ar sail oed ar gyfer gwasanaethau ariannol. 

Sch. 3, Rhan 5 

para. 20A (1) 

11.2  I ddibenion yr eithriad hwn, mae'r term ‘gwahaniaethu ar sail 

oed’ yn golygu gwahaniaethu uniongyrchol ar sail oed a 

gwahaniaethu anuniongyrchol ar sail oed yn unig. Nid yw'r 

eithriad yn berthnasol i aflonyddu neu erledigaeth, sy'n 

anghyfreithlon mewn unrhyw achos. 

 

 Diffiniad o wasanaeth ariannol  

11.3  Mae'r Ddeddf yn diffinio gwasanaeth ariannol i gynnwys rhai o 

natur bancio, credyd, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddiad 

neu daliad.  

Sch. 3, Rhan 5 

para. 20A (3)  

11.4  Mae morgeisi, blwydd-daliadau, cyfrifon cyfredol, cyfrifon 

cynilo, gwasanaethau newid sieciau, benthyciadau, 

gorddrafftiau banc, cardiau credyd, cardiau tâl, cyngor ar 

ddyledion, gwasanaethau rheoli dyledion, gwasanaethau e-

arian, rhyddhau ecwiti, twyll a sgorio credyd a ddefnyddir gan 

gwmnïau gwasanaethau ariannol, gwasanaethau betiau 

lledaenu a chyngor buddsoddi oll o fewn yr eithriad. Nid yw’r 

rhestr hon yn holl gynhwysfawr. 

 

 Enghraifft: Mae cwmni cyfrifo yn cwblhau ffurflenni TAW 

cwsmeriaid, gan godi llai ar gwsmeriaid dros 50 oed. Mae'r 

gwasanaeth TAW o fewn y cwmpas ar gyfer yr eithriad am 

wasanaethau ariannol gan ei fod o natur tâl. Mae'r un cwmni 

cyfrifo yn codi llai ar gwsmeriaid dros 50 am gyngor ar 

ailstrwythuro eu busnes. Nid yw'r gweithgaredd hwn o natur 

bancio, credyd, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddiad neu 

dâl, felly nid yw'r gostyngiad mewn pris wedi ei gynnwys dan 

yr eithriad gwasanaethau ariannol. Fodd bynnag, mae'n 
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debygol iawn o fod o fewn yr eithriad am wasanaethau 

mantais. 

 Cwmpas  

11.5  Dywed y Ddeddf na fydd yn wahaniaethu ar sail oed i 

ddarparwr gwasanaeth wneud unrhyw beth mewn cysylltiad â 

darparu gwasanaethau ariannol.  

Sch. 3, Rhan 5 

para. 20A (1) 

11.6  Mae hyn yn golygu y bydd yr eithriad yn berthnasol i'r holl 

weithredoedd neu hepgoriadau gan unrhyw ddarparwr 

gwasanaeth ariannol yn gysylltiedig â'r trothwy oed neu fandiau 

oed – er nad yw'r darparwr yn gallu dibynnu ar yr eithriad o ran 

amddiffyn honiadau o erledigaeth neu aflonyddu. 

 

 Enghreifftiau: 

 Mae banc ar y Stryd Fawr yn cynnig cyfrif ‘cynilwyr hŷn’ i 

gwsmeriaid 60 oed gyda chyfradd llog uwch na chynnyrch 

cynilo eraill. Bydd hyn yn gyfreithlon gan y gall y banc 

ddibynnu ar yr eithriad ar gyfer gwasanaethau ariannol. 

Mae menyw yn ei 40au yn cwyno i'r banc fod eu cyfrif 

‘cynilwyr hŷn’ yn cyfateb i wahaniaethu ar sail oed. Er ei 

bod yn anghywir, oherwydd ei chŵyn mae'r banc yn 

gwrthod gadael iddi agor cyfrif banc arferol. Mae hyn yn 

cyfateb i erledigaeth ac ni fyddai wedi ei gynnwys dan yr 

eithriad gwasanaethau ariannol. 

 Creda menyw yn ei 70au bod yna wariant heb ei 

awdurdodi ar ei mantolen cerdyn credyd. Mae'n dweud 

wrth ei darparwr cerdyn credyd ei bod yn amau fod ei 

cherdyn wedi ei glonio. Dywed y darparwr ei bod fwy na 

thebyg yn bod yn ‘anghofus’ ac y dylai gysylltu â nhw yn 

defnyddio perthynas iau. Mae'r fenyw yn teimlo wedi ei 

bychanu gan ei thriniaeth. Mae hyn yn debygol o gyfateb i 

aflonyddu cysylltiedig ag oed ac ni fyddai wedi ei gynnwys 

dan yr eithriad gwasanaethau ariannol. 

 

   

 Asesiad o risg  
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11.7  Weithiau bydd darparwr gwasanaethau ariannol yn cyflawni 

asesiad risg, sy'n ystyried oed y defnyddiwr gwasanaeth – er 

enghraifft, penderfynu ar pa bremiwm i'w godi ar gwsmer am 

yswiriant modur neu deithio. 

Sch. 3, Rhan 5 

para. 20A (2) 

11.8  Pan gyflawnir y math yma o asesiad risg, dim ond dan yr 

amodau canlynol fydd darparwr gwasanaeth yn gallu dibynnu 

ar yr eithriad ar gyfer gwasanaethau ariannol: 

• os yw'r wybodaeth a ddefnyddir ar gyfer yr asesiad risg yn 

berthnasol, a 

• daw'r wybodaeth gan ffynhonnell y gellir dibynnu arno'n 

rhesymol. 

 

11.9  Mae gwybodaeth a allai fod yn berthnasol i asesiad o risg yn 

cynnwys data actiwarïaidd neu ystadegol, rhagolygon dyfodol 

neu adroddiad meddygol. Ni all gynnwys tybiaethau heb eu 

profi, ystrydebau neu gyffredinoli parthed oed.  

 

11.10  Gallai'r ffactorau atodol canlynol fod yn berthnasol i bennu os 

daw'r wybodaeth gan ffynhonnell y gellir dibynnu arni'n 

rhesymol: 

• mae'r wybodaeth yn gyfredol 

• ble mae'n ymwneud â data, mae'r dull o gasglu yn addas 

• mae'r wybodaeth yn gynrychiadol 

• mae'r wybodaeth yn gredadwy; er enghraifft, fe'i derbynnir yn 

gyffredinol gan y gymuned wyddonol neu actiwarïaidd. 

 

 Enghreifftiau: 

 Mae gŵr 19 oed mewn gwaith sefydlog, amser llawn yn 

gwneud cais i gwmni ariannol am fenthyciad car tymor byr. 

Gan gredu fod pobl dan 21 oed yn llai dibynadwy, mae'r 

cwmni yn cynnig benthyciad iddo ar gyfradd llog sylweddol 

uwch nag y byddent yn ei godi ar fodurwyr hŷn. Nid yw'r 

casgliad hwn yn seiliedig ar asesiad risg yn defnyddio data 

neu wybodaeth berthnasol arall yn ymwneud ag oed y 

gŵr. Dan yr amgylchiadau hyn, mae codi cyfradd llog 

uwch yn annhebygol o fod o fewn yr eithriad 

gwasanaethau ariannol ac felly byddai'n anghyfreithlon. 

 Mae cwpl, y ddau yn 60 oed, yn ymgeisio am forgais 15 

mlynedd i brynu cartref newydd. Mae'r cwmni 
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benthyciadau morgais eisiau asesu'r risg na fyddant yn 

gallu fforddio ad-daliadau'r morgais yn y dyfodol, ac felly 

mae'n gofyn iddynt ynghylch eu cynlluniau ymddeol ac 

incwm yn dilyn ymddeoliad. Mae'r wybodaeth hon yn 

berthnasol i'r asesiad o risg sy'n berthnasol i oed, a daw 

gan ffynhonnell y gellir dibynnu arni'n rhesymol – y cwpwl 

eu hunain. Felly gall y cwmni benthyciadau ddibynnu ar yr 

eithriad gwasanaethau ariannol. 

 Mae menyw 75 oed yn ymgeisio ar-lein am yswiriant 

teithio i ymweld â theulu yn yr Unol Daleithiau. Mae'n 

datgan nifer o broblemau iechyd y mae wedi gwella 

ohonynt, ac yn dangos adroddiad meddygol i'r cwmni 

yswiriant sy'n datgan, oherwydd ei hoed, ei bod yn 

debygol y bydd y cyflyrau yn codi eto. Wrth wrthod 

yswiriant teithio, mae'r cwmni yswiriant wedi gwneud 

asesiad o risg yn seiliedig ar wybodaeth berthnasol gan 

ffynhonnell y gellir dibynnu arni'n rhesymol. O ganlyniad 

gall ddibynnu ar yr eithriad gwasanaethau ariannol i 

wrthod yswiriant. 

   

 Yswiriant teithio a moduro  

11.11  Mae'r Llywodraeth, Cymdeithas Yswirwyr Prydain (ABI) a 

Chymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain (BIBA) wedi dod i 

gytundeb dros dro sy'n berthnasol pan fydd darparwyr 

gwasanaeth yn gwrthod yswiriant teithio a modur i ddefnyddwyr 

gwasanaeth oherwydd bod eu hoed o fewn y terfyn oed uchaf 

ar gyfer y cynnyrch. Mae'r cytundeb yn gorfodi darparwyr 

gwasanaeth i: 

• gyfeirio'r defnyddiwr gwasanaeth at gwmni arall all helpu, 

neu 

• gyfeirio'r defnyddiwr gwasanaeth at system gyfeirio, a ddylai 

allu nodi darparwyr gwasanaeth mwy addas. 

 

11.12  Gellir cysylltu â'r gwasanaeth cyfeirio fel a ganlyn: 

• Ffôn: 0879 950 1790 (9.00am – 5.00pm dydd Llun i ddydd 

Gwener). 

• Ar-lein: www.biba.org.uk/ 

 

http://www.biba.org.uk/
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11.13  Nid yw cyfeirio defnyddiwr gwasanaeth yn golygu y bydd 

yswiriwr wedi cydymffurfio â'i rwymedigaethau dan y Ddeddf, ei 

fod yn gweithredu'n gyfiawn wrth wrthod darparu gwasanaeth 

neu y gall osgoi atebolrwydd am doriadau o'r Ddeddf. 

 

11.14  Mae'r cytundeb gwirfoddol rhwng y Llywodraeth a'r diwydiant 

yswiriant yn cynnwys mesur tryloywder sy'n gofyn am gyhoeddi 

data ar effaith oed ar yswiriant modur a theithio. Mae'r ABI yn 

cyhoeddi data cronedig blynyddol yn dangos costau hawliadau 

dan yswiriant moduro a theithio, wedi ei ddidoli yn ôl ystod 

oedran. Gallai'r data y mae hyn yn seiliedig arno gynnwys, ond 

nid yw wedi ei gyfyngu i, ddata sydd ar gael yn gyhoeddus fel 

ystadegau'r Llywodraeth ac sydd ar gael yn fasnachol, ymchwil 

a deunyddiau a gyhoeddwyd megis ymchwil cwmni perchnogol, 

hawliadau a data arall. Gall y data fod gan ffynonellau yn y 

Deyrnas Unedig neu nad ydynt yn y Deyrnas Unedig. 

Gellir dod o hyd i’r data cronnol a gyhoeddwyd ar: 

http://www.abi.org.uk/Facts_and_Figures/Data_by_Age_and_G

ender.aspx 

 

 Gwasanaethau ariannol a ddarperir gan gyflogwr  

11.15  Rhoddir sylw i hyn yn y Cod Gwasanaethau. Sch. 3, Rhan 5 

para. 20 (1) 

Cod para. 13.90 

 Sefyllfaoedd sydd tu allan i gwmpas yr eithriad hwn  

11.16  Os nad yw darparwr gwasanaethau ariannol yn gallu dibynnu 

ar yr eithriad hwn, efallai y bydd yn gallu dibynnu ar yr eithriad 

am wasanaethau mantais neu efallai y bydd yn gallu 

cyfiawnhau unrhyw driniaeth lai ffafriol oherwydd oed yn 

wrthrychol. 

 

http://www.abi.org.uk/Facts_and_Figures/Data_by_Age_and_Gender.aspx
http://www.abi.org.uk/Facts_and_Figures/Data_by_Age_and_Gender.aspx
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12 Eithriadau eraill penodol i oed  

12.1  Trafodir pum eithriad penodol i oed arall yn y bennod hon. Fel 

gyda'r eithriadau penodol i oed a drafodir uchod, mae'r term 

‘gwahaniaethu ar sail oed’ yn golygu gwahaniaethu 

uniongyrchol ar sail oed a gwahaniaethu anuniongyrchol ar sail 

oed yn unig. Nid yw'r eithriadau hyn yn berthnasol i aflonyddu 

neu erledigaeth, sy'n anghyfreithlon mewn unrhyw achos. 

 

  Eithriad penodol i oed: gwyliau pecyn Sch. 3, Rhan 7 

para. 30(B) 

12.2  Mae'r Ddeddf yn darparu eithriad o'r darpariaethau 

gwahaniaethu ar sail oed ar gyfer ‘gwasanaeth gwyliau 

perthnasol’ a ddarperir i bobl o grŵp oedran penodol. 

 

12.3  Gall cwmnïau gwyliau, gwestyau, perchnogion/asiantau gosod 

bythynnod/hafotai gwyliau fod wedi eu cynnwys dan yr eithriad 

hwn os ydynt yn darparu ‘gwasanaethau gwyliau perthnasol’. 

 

12.4  Gallai awdurdod lleol sy'n darparu gwyliau i grwpiau oedran 

penodol hefyd fod o fewn yr eithriad hwn. 

 

 Cwmpas  

12.5  Dywed y Ddeddf nad fydd yn wahaniaethu ar sail oed os yw 

darparwr gwasanaeth yn darparu ‘gwasanaeth gwyliau 

perthnasol’ i bobl o grŵp oedran penodol.  

 

12.6  Mae'r eithriad hwn yn caniatáu gwahaniaethu uniongyrchol neu 

anuniongyrchol ar sail oed parthed penderfyniad ynghylch a 

ddylid caniatáu i rywun fwynhau profiad gwyliau perthnasol’. 

Nid yw'n ymestyn i faterion perthnasol eraill fel ar pa dermau y 

darperir y gwasanaeth neu benderfyniad i'w derfynu. 

 

 Enghraifft: Mae cwmni gwyliau sy'n darparu llety a theithio yn 

gofyn i gwsmeriaid 18 i 25 oed dalu blaendal difrod uwch am 

rentu hunan-ddarpar, gan gredu fod y grŵp oedran hwn yn llai 
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cyfrifol. Byddai'r arfer hwn tu allan i'r eithriad am wyliau pecyn 

gan ei fod yn berthnasol i'r amodau ar gyfer darparu'r llety'n 

unig. Gan ei fod yn golygu triniaeth lai ffafriol o grŵp oedran 

penodol, byddai'n gyfreithlon os gellir ei gyfiawnhau'n 

wrthrychol yn unig. 

   

 Diffiniad o ‘wasanaeth gwyliau perthnasol’  

12.7  Mae gwasanaeth ‘gwyliau perthnasol’ yn golygu gwasanaeth 

ble: 

• mae defnyddiwr gwasanaeth yn talu pris sengl am o leiaf 

ddau o'r canlynol: teithio; llety; mynediad at weithgareddau 

neu wasanaethau sy'n llunio rhan arwyddocaol o'r 

gwasanaeth neu ei gost; 

• mae'r gwyliau ar gyfer mwy na 24 awr neu'n cynnwys llety 

dros nos; 

• darperir y gwyliau i bobl mewn grŵp oedran penodol yn unig 

a; 

• nodwedd allweddol o'r gwyliau yw dod â phobl ynghyd yn y 

grŵp oedran hwnnw gyda'r bwriad o hwyluso eu mwynhad o 

gyfleusterau neu wasanaethau a gynlluniwyd gydag 

ystyriaeth benodol i bobl o'r grŵp oedran hwnnw. 

Eglurir y gwahanol elfennau o'r diffiniad hwn yn fanylach isod. 

 

 Hysbysiad ysgrifenedig  

12.8  Bydd yr eithriad hwn yn berthnasol os yw'r darparwr 

gwasanaeth yn darparu datganiad ysgrifenedig i ddefnyddiwr y 

gwasanaeth cyn dechrau'r gwyliau i esbonio bod y gwasanaeth 

gwyliau ar gael i bobl o grŵp oedran penodol yn unig. 
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 Detholusrwydd  

12.9  Rhaid i'r darparwr gwasanaeth ddarparu'r gwyliau i 

ddefnyddwyr gwasanaeth o grŵp oedran penodol yn unig. 

 

 Enghraifft: Mae gweithredwr teithiau wedi hyrwyddo 

penwythnos o deithiau cerdded tywysedig trwy'r wlad i bobl 

dros 55 oed yn unig. Mae'r gweithredwr yn ymestyn y gwyliau 

i ferch 21 oed un o'r teithwyr yn y grŵp teithio. Bythefnos yn 

ddiweddarach, mae aelod arall o'r daith yn gofyn os caiff ei 

fab 30 oed ymuno â'r daith ond mae'r gweithredwr yn 

gwrthod. Os yw'r gŵr a'i fab yn cwyno, ni fyddai gweithredwr y 

daith yn gallu dibynnu ar yr eithriad ar gyfer gwasanaethau 

gwyliau oherwydd nad yw wedi darparu'r detholusrwydd 

gwyliau ar gyfer un grŵp oedran. 

 

   

 Dod â phobl o fewn yr un grŵp oedran ynghyd  

12.10  Rhaid i elfen allweddol o'r gwyliau gynnwys fod pobl yn yr un 

grŵp oedran yn dod ynghyd:  

• gyda'r bwriad o'u helpu i fwynhau cyfleusterau neu 

wasanaethau, a 

• dan amgylchiadau ble mae'r cyfleusterau neu wasanaethau 

hynny wedi eu cynllunio gyda'r grŵp oedran penodol hwnnw 

dan sylw. 

 

 Enghraifft: Mae gweithredwr yn agor cyrchfan gwyliau pecyn 

i bobl dros 60 oed yn unig. Fodd bynnag, nid yw'r 

gwasanaethau a chyfleusterau a gynigir yn y gyrchfan wedi eu 

teilwra ar gyfer y grŵp oedran hwn. Yn wir, maent yn union yr 

un fath â chyfleusterau a gwasanaethau yng nghyrchfannau 

eraill y cwmni, a gynlluniwyd ar gyfer oedolion iau a'u plant. Ni 

all y gweithredwr ddangos fod y cyfleusterau a gwasanaethau 

a gynigir wedi eu cynllunio gyda'r grŵp oedran targed penodol 

dan sylw, ac felly ni allai ddibynnu ar yr eithriad ar gyfer 

gwasanaethau gwyliau. 
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 Cyfansoddiad y gwyliau  

12.11  Rhaid i'r gwyliau gynnwys o leiaf dau o’r canlynol: 

• teithio (hyd yn oed os oes dewis i'r defnyddiwr gwasanaeth 

wneud trefniadau teithio amgen) 

• llety, neu 

• mynediad at weithgareddau neu gyfleusterau nad ydynt yn 

atodol i deithio neu lety, sy'n llunio rhan arwyddocaol o'r 

gwasanaeth neu ei gost. 

 

 Enghraifft: Mae gwesty'n darparu llety sy'n gyfyngedig i bobl 

dan 35 oed, ynghyd â gwersi marchogaeth dewisol. Ni 

ddarperir unrhyw wasanaethau na chyfleusterau eraill. Nid 

yw'r gwersi'n ategol i'r teithio na'r llety. Fodd bynnag, ni allai'r 

gwesty ddibynnu ar yr eithriad ar gyfer gwasanaethau gwyliau 

oherwydd nad yw'r gwersi yn rhan arwyddocaol o'r 

gwasanaeth na'i gost. 

 

   

 Pris unigol  

12.12  I fod o fewn yr eithriad hwn, rhaid i'r defnyddiwr gwasanaeth 

dalu un pris unigol am y gwyliau fel pecyn. 

 

 Enghraifft: Mae cwmni gwyliau yn darparu llety gwyliau rhad 

yn unig ac nid yw'n darparu unrhyw wasanaethau eraill. Mae'n 

dilyn nad yw'r un o'i wyliau o fewn yr eithriad am wasanaethau 

gwyliau. Unwaith yn y gwesty, gall cwsmer ddewis talu am 

deithiau ychwanegol o bentrefi lleol a throsglwyddiad yn ôl i'r 

maes awyr. Mae'r eithriad yn dal i fod yn amherthnasol 

oherwydd ar adeg archebu, fe dalodd y cwsmer am y llety'n 

unig. 

 

   

 Gwyliau sydd tu allan i gwmpas yr eithriad hwn  

12.13  Os yw gwyliau tu allan i'r eithriad hwn, bydd y darparwr yn dal i 

allu cyfiawnhau unrhyw driniaeth lai ffafriol oherwydd oed o 

bosibl. Gan nad yw'r gwaharddiad ar wahaniaethu ar sail oed o 

ran darparu gwasanaethau yn ymestyn i rai dan 18, mae eithrio 
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plant o wyliau yn gyfreithlon. 

 Eithriad penodol i oed: gwasanaethau gyda chyfyngiad 

oed  

 

12.14  Mae'r Ddeddf yn darparu eithriad i'r gwaharddiad ar 

wahaniaethu ar sail oed ar gyfer gwasanaethau a ddarperir i'r 

cyhoedd sydd gyda chyfyngiad oed trwy ddeddfwriaeth, er 

enghraifft, gwerthu alcohol, sigarennau a thân gwyllt ble 

bodlonir amodau penodol. 

Sch. 3  

Rhan 7  

para. 30C 

12.15  Gall fod yn anodd asesu oed cwsmeriaid yn gywir. Oherwydd 

hyn, dylai holl ddarparwyr gwasanaethau gyda chyfyngiad oed 

sicrhau eu bod yn bodloni'r Ddeddf trwy ofyn i wirio oedran pan 

yr ymddengys y gall cwsmer fod dan y terfyn oedran 

cyfreithlon.  

 

 Natur gwirio oedran  

12.16  Ni fydd yn wahaniaethu ar sail oed os gwrthodir gwasanaeth 

gyda chyfyngiad oed dan yr amgylchiadau canlynol: 

• mae'n ymddangos i ddarparwr y gwasanaeth, ei gyflogeion 

neu asiantau fod y defnyddiwr gwasanaeth dan oed ar gyfer 

y gwasanaeth 

• nid yw'r defnyddiwr gwasanaeth yn gallu darparu prawf 

hunaniaeth boddhaol i brofi fel arall ac 

• fe gafwyd rhybudd oed. 

 

12.17  Golyga ‘rhybudd oed’ fod y darparwr gwasanaeth wedi gwneud 

y canlynol: 

• arddangos datganiad yn yr eiddo ble darperir y gwasanaeth 

gyda chyfyngiad oed ac 

• mae'r datganiad yn esbonio, yn absenoldeb prawf 

hunaniaeth boddhaol, na fydd y gwasanaeth gyda 

chyfyngiad oed yn cael ei ddarparu i unigolion sy'n 

ymddangos i'r darparwr gwasanaeth, ei gyflogeion neu 

asiantau i fod dan 18 oed neu unrhyw oedran uwch a 

ddynodir ym mholisi gwirio oedran y darparwr gwasanaeth. 

Sch. 3  

Rhan 7  

para.  

30C (1) (b) 
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12.18  Rhaid i'r hysbysiad hwn fod yn amlwg a hawdd i'w ddarllen i 

ddefnyddwyr gwasanaeth mewn ardal gyhoeddus. 

 

 Enghraifft: Mae siop drwyddedig yn mabwysiadu polisi gwirio 

oed sy'n gofyn i unigolion sy'n ymddangos i fod dan 25 i 

gynhyrchu prawf hunaniaeth boddhaol cyn gwerthu alcohol 

iddynt. Mae'n arddangos arwydd yn rhybuddio y gofynnir i 

gwsmeriaid sy'n ymddangos i fod dan 25 i ddangos prawf 

hunaniaeth priodol i brofi eu bod yn ddigon hen i brynu 

alcohol. Byddai hyn yn gymwys fel ‘rhybudd oed’ dan yr 

eithriad am wasanaethau gyda chyfyngiad oed. Ar y llaw arall, 

pe byddai'r arwydd bron wedi ei guddio'n llwyr gan res o boteli 

gwin, ni fyddai'r siop drwyddedig yn gallu dibynnu ar yr 

eithriad gan nad yw'r rhybudd oed i'w weld yn amlwg ac yn 

hawdd mewn ardal gyhoeddus. 

 

   

 Prawf hunaniaeth ac eiddo trwyddedig  

12.19  Os yw gwasanaeth gyda rhwystr oed yn ymwneud ag eiddo 

trwyddedig o fewn ystyr s.19A Deddf Drwyddedu 2003, yna 

mae prawf hunaniaeth boddhaol yn golygu dogfen sy'n 

cynnwys manylion canlynol y defnyddiwr gwasanaeth: 

• llun,  

• dyddiad geni, a  

• nod holograffig 

Byddai pasbort neu drwydded yrru o fewn y categori hwn. 

19A Deddf 

Drwyddedu 

2003  

Atodlen 

Gorchymyn 

Deddf 

Drwyddedu 

2003 (Amodau 

Trwyddedu 

Gofynnol) 2010 

 Prawf hunaniaeth mewn achosion eraill  

12.20  Ym mhob achos arall, mae prawf hunaniaeth boddhaol yn 

golygu dogfen sy'n cynnwys llun o'r defnyddiwr gwasanaeth ac 

sy'n profi nad yw dan oed. Byddai Cerdyn Dinesydd o fewn y 

categori hwn. 

Sch. 3  

Rhan 7  

para.  

30C (4) (b) (ii) 

12.21  Bydd dogfen hunaniaeth yn foddhaol os byddai person 

rhesymol yn ei ystyried i fod yn rhesymol dan yr amgylchiadau. 
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12.22  Mae'r eithriad yn berthnasol i'r wir ddarpariaeth neu wrthod 

gwasanaeth ond nid yw'n ymestyn i faterion cysylltiedig eraill fel 

y modd y darperir y gwasanaeth. 

 

 Enghraifft: Mae perchennog siop bapur yn gwneud gofynion 

ymosodol am wiriad oed ar bob cwsmer sy'n ymddangos i fod 

dan oed pan fyddant yn ceisio prynu alcohol. Mae hyn yn 

berthnasol i'r modd o ddarparu'r gwasanaeth ac felly'n mynd 

tu hwnt i'r hyn a ganiateir gan yr eithriad hwn. Gallai hefyd 

gyfateb i aflonyddu. 

 

   

 Gweithgareddau sydd tu allan i gwmpas yr eithriad hwn  

12.23  Os yw darparwr gwasanaeth yn gofyn am wiriad oedran dan 

amgylchiadau sydd tu allan i'r eithriad hwn, efallai y bydd dal yn 

bosibl iddynt gyfiawnhau unrhyw driniaeth lai ffafriol oherwydd 

oed.  

 

 Eithriad penodol i oed: cartrefi symudol preswyl  

12.24  Mae'r Ddeddf yn darparu eithriad i'r gwaharddiad ar 

wahaniaethu ar sail oed parthed cartrefi symudol preswyl.  

Sch. 3  

Rhan 7  

para. 30D 

 Pryd mae'r eithriad yn weithredol?  

12.25  Mae'r eithriad yn berthnasol parthed perchnogion ‘safleoedd 

gwarchodedig’ o fewn ystyr Deddf Cartrefi Symudol 1983, ble 

mae'r rheolau ar gyfer y safle penodol yn dynodi unrhyw 

gyfyngiad oed. Mae'n cwmpasu sefyllfaoedd ble bydd cartrefi 

symudol yn cael eu symud i, neu eu prynu ar, safle 

gwarchodedig neu'n cael eu gosod ar rent gan berchennog y 

safle gwarchodedig.  

 

12.26  Mae ‘safle gwarchodedig’ yn unrhyw safle sy'n gofyn am 

drwydded safle ar wahân i un ble mae'r caniatâd cynllunio neu 

drwydded safle yn caniatáu defnydd gwyliau yn unig, neu'n 

gwahardd gosod cartrefi gwyliau ar gyfer defnydd preswyl trwy'r 

flwyddyn. Yn ogystal, mae safleoedd awdurdod lleol a 
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safleoedd Sipsiwn a Theithwyr penodol sydd ar gyfer defnydd 

preswyl trwy'r flwyddyn o fewn y diffiniad o ‘safle gwarchodedig’ 

(er nad yw safleoedd o'r fath angen trwydded). 

12.27  Dywed y Ddeddf na fydd yn wahaniaethu ar sail oed i 

berchennog safle gwarchodedig (y perchennog) fynd i 

gytundeb cartref symudol gyda rhywun, ble mae rheol parc yn y 

cytundeb hwnnw yn caniatáu i bobl sydd wedi cyrraedd oed 

penodol i osod a meddiannu cartref symudol ar y safle yn unig. 

Sch. 3  

Rhan 7  

para. 30D (1) 

 

12.28  Golyga ‘cytundeb cartref symudol’ gytundeb y mae Deddf 

Cartrefi Symudol 1983 yn berthnasol iddi yn unig. Mae hyn yn 

cynnwys unrhyw gytundeb yn caniatáu i rywun osod cartref 

symudol ar ‘safle gwarchodedig’ ac i feddiannu'r cartref 

symudol fel ei unig neu brif breswylfa.  

Sch. 3  

Rhan 7 

para. 30D (5) 

12.29  Mae hefyd yn eithriad i'r gwaharddiad ar wahaniaethu ar sail 

oed i'r perchennog: 

• fynd i gytundeb rhentu cartref symudol gyda rhywun sy'n 

creu gofyniad i'r cartref symudol dan sylw gael ei feddiannu 

gan bobl sydd wedi cyrraedd oed penodol yn unig, neu  

• wrthod unigolyn nad yw wedi cyrraedd oed penodol i rentu'r 

cartref, ble mae'r rheolau ar gyfer y safle hwnnw yn dynodi 

cyfyngiad oed. 

Sch. 3  

para. 30D (3) 

 

12.30  Golyga ‘cytundeb rhentu cartref symudol’ gytundeb sy'n 

galluogi i rywun feddiannu cartref symudol ar y ‘safle 

gwarchodedig’ fel prif breswylfa yn gyfnewid am dalu arian a 

chyflawni rhwymedigaethau eraill. Gallai'r cytundeb fod am 

gyfnod penodedig neu am gyfnodau olynol o hyd penodedig. 

Nid yw cytundeb i feddiannu cartref symudol ar gyfer gwyliau 

yn gymwys fel cytundeb rhentu cartref symudol. 

Sch. 3  

Rhan 7  

para. 30D (5) 

12.31  Fodd bynnag, os yw'r perchennog eisiau dibynnu ar y naill neu'r 

llall o'r ddwy ddarpariaeth yma, rhaid iddo ddarparu'r unigolyn 

dan sylw gyda datganiad ysgrifenedig sy'n dynodi y gall y 

cartref symudol gael ei feddiannu gan bobl sydd wedi cyrraedd 

yr oed perthnasol yn unig.  

Sch. 3  

Rhan 7  

para. 30D (4) 

12.32  Mae'r eithriad yn berthnasol mewn sefyllfaoedd ble mae'r 

perchennog yn gosod gofyniad yn rheolau'r parc y gall cartrefi 

Sch. 3  

Rhan 7  
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symudol sydd wedi eu gosod ar y safle a'u meddiannu dan 

gytundebau cartrefi symudol gael eu meddiannu gan bobl sydd 

wedi cyrraedd oed penodol yn unig. 

para. 30D (2) 

12.33  Mae ‘rheolau'r parc’ yn cyfeirio at reolau (a wneir fel eu bod yn 

cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol) sy'n berthnasol i 

breswylwyr cartrefi symudol ar y safle gwarchodedig, y mae'n 

rhaid, dan y cytundeb cartref symudol neu gytundeb rhentu 

cartref symudol, eu dilyn. 

Sch. 3  

Rhan 7  

para. 30D (5) 

 Enghreifftiau: 

 Mae cwpl yn eu 60au yn rhoi eu cartref symudol ar werth. 

Mae cwpl arall yn eu 30au eisiau ei brynu. Mae'r cartref ar 

barc cartrefi symudol ble mae rheolau'r parc yn gwahardd 

deiliaid dan 60 oed. Byddai'r gwaharddiad hwn yn 

gyfreithiol a gellid ei gynnwys fel term penodol o gytundeb y 

cartref gwyliau. Pe byddai'r cwpl iau yn meddiannu'r cartref 

symudol ar y safle hwnnw, byddent yn torri eu cytundeb a 

byddai gan berchennog y safle hawl i'w derfynu. 

 Mae cwpl yn eu 70au eisiau gosod eu cartref symudol ar 

safle. Mae'r perchennog yn mynd i gytundeb gyda'r cwpl, 

sy'n datgan y gallant osod eu cartref symudol ar ei safle ar 

yr amod y byddan nhw ac unrhyw ddeiliaid y cartref 

symudol yn y dyfodol dros 65 oed. Mae'n rhoi datganiad 

ysgrifenedig iddynt o flaen llaw i ddatgan hyn. Byddai hyn 

yn gyfreithlon gan ei fod o fewn yr eithriad cartrefi symudol. 

 

12.34 

 

Mae'r eithriad yn cwmpasu defnydd o isafswm oedrannau 

mewn cytundebau cartrefi symudol a rheolau parc yn unig. Nid 

yw'n caniatáu triniaeth a fyddai'n cyfateb i aflonyddu ar sail oed. 

 

 Enghraifft: Mae gan y cwpwl yn yr enghraifft flaenorol ddau 

fab, y ddau yn eu hugeiniau, sy'n defnyddio bar y safle wrth 

ymweld â'u rhieni. Mae staff y bar yn anwybyddu ceisiadau'r 

meibion i gael gwasanaeth ac yn gwneud sylwadau mynych 

iddynt am fod yn rhy ifanc i fod ar y safle, gan wneud iddynt 

deimlo'n anghyfforddus a digroeso. Mae hyn yn debygol o 

gyfateb i aflonyddu cysylltiedig ag oed ac, os felly, bydd yn 

anghyfreithlon gan fod aflonyddu tu allan i'r holl eithriadau 
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penodol i oed. 

   

 Eithriad penodol i oed: chwaraeon a gweithgareddau 

cystadleuol  

 

12.35 Mae'r Ddeddf yn darparu eithriad i'r gwaharddiad ar 

wahaniaethu ar sail oed ar gyfer darparwyr gwasanaeth yn 

gwneud unrhyw beth parthed cyfranogiad rhywun mewn 

gweithgareddau cystadleuol sydd wedi eu ‘bandio yn ôl oed’. 

s.195 (7) 

 

12.36 Gellir defnyddio'r eithriad gan unrhyw unigolyn neu gorff sy'n 

ymwneud ag unrhyw agwedd o'r gweithgaredd cystadleuol, er 

enghraifft hyfforddi, dyfarnu, canoli, trefnu neu ymarfer. 

 

12.37 Rhaid i'r camau a gymerir gan yr unigolyn neu gorff parthed 

cyfranogiad cystadleuwr fod yn angenrheidiol er mwyn: 

• sicrhau cystadleuaeth deg 

• sicrhau diogelwch cystadleuwyr 

• cydymffurfio gyda rheolau cystadleuaeth genedlaethol, neu 

ryngwladol, neu 

• gynyddu cyfranogiad yn y gweithgaredd hwnnw. 

 

12.38 Mae'r gofyniad ei fod yn angenrheidiol ar gyfer un o'r pedwar 

diben yma yn ganolog i weithrediad yr eithriad hwn.  

 

 Diffiniad o ‘weithgaredd gyda band oed’  

12.39 Golyga ‘gweithgaredd band oed’ weithgareddau cystadleuol ble 

byddai cryfder corfforol neu feddyliol, ystwythder, stamina, 

corffoledd, symudedd, aeddfedrwydd neu fedrusrwydd corfforol 

personau cyfartalog o grŵp oedran penodol yn eu rhoi dan 

anfantais o gymharu â phersonau cyfartalog o grŵp oedran 

arall fel cystadleuwyr mewn digwyddiadau yn cynnwys y 

gweithgaredd. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau fel bridge 

neu wyddbwyll. 
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 Enghraifft: Mae clwb rhedeg eisiau cynyddu cyfranogiad 

dynion a menywod lleol dros 50 oed mewn digwyddiadau 10 

kilometr. I gyflawni'r nod honno, mae'n trefnu rasys wedi eu 

bandio fel a ganlyn: dan 18, 19 i 49, 50 plws. Byddai bandio 

oed y rasys hyn o fewn yr eithriad ac felly'n gyfreithlon. 

 

   

 Eithriad penodol i oed: mewnfudo  

12.40 Mae'r Ddeddf yn darparu eithriad i'r gwaharddiad ar 

wahaniaethu ar gyfer darparwyr gwasanaeth yn cyflawni 

swyddogaethau mewnfudo penodol.  

Sch. 3  

Rhan 4  

Para. 15A  

Cod 13.91 

12.41 Mae'r eithriad o ran gwahaniaethu ar sail oed yn adlewyrchu'r 

eithriad yn y Ddeddf yn ymwneud â Chenedligrwydd a 

tharddiadau ethnig a chenedlaethol. Mae'n berthnasol i unrhyw 

beth a wneir: 

• gan Weinidog yn gweithredu'n bersonol, neu  

• rywun yn gweithredu dan awdurdodiad perthnasol 

• wrth arfer swyddogaethau dan ‘ymddeddfiad perthnasol’: 

mae'r rhain yn cynnwys deddfwriaeth mewnfudo'r Deyrnas 

Unedig a'r UE (ac eithrio darpariaethau yn darparu 

grymoedd arestio, mynediad, chwilio ac ati) a restrir yn y 

Ddeddf ac yn y Cod. 

 

Cod  

13.95-13.97 

12.42 Mae awdurdodiad perthnasol yn ofyniad a osodir neu'n 

awdurdodiad penodol parthed achos penodol neu ddosbarth o 

achosion a roddir gan Weinidog y Goron yn gweithredu'n 

bersonol neu gan ymddeddfiad perthnasol neu offeryn statudol 

a wneir dan ymddeddfiad perthnasol. 

Sch. 3  

Rhan 4  

para. 15A (4) 

 

 Enghraifft: Mae swyddog clirio mynediad yn Awstralia yn 

cyfweld menyw 28 oed sydd eisiau teitheb i ganiatáu 

mynediad iddi i'r Deyrnas Unedig dan y Cynllun Mudoledd 

Ieuenctid. Gall ymgeiswyr fod yn gymwys ar gyfer y cynllun os 

ydynt rhwng 18 a 30 oed yn unig. Gan weithredu'r Rheolau 

Mewnfudo, mae'r swyddog yn cwestiynu'r fenyw ifanc i 

gadarnhau ei hoed. Bydd y cwestiynu hwn o fewn yr eithriad; 

ni fydd yn wahaniaethu ar sail oed oherwydd bod gofynion y 
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cynllun wedi eu sefydlu yn y Rheolau. Felly hefyd, ni fydd rhoi 

teitheb iddi dan y cynllun yn cyfateb i wahaniaethu ar sail oed, 

er na fyddai menyw dros 30 oed mewn amgylchiadau tebyg 

yn gymwys. 
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13 Gorfodaeth  

13.1  Mae Pennod 14 y Cod yn esbonio sut mae'r Ddeddf yn cael ei 

gorfodi. Gall unrhyw un sy'n credu eu bod wedi profi 

gwahaniaethu ar sail oed, aflonyddu cysylltiedig ag oed, 

erledigaeth neu unrhyw weithred arall anghyfreithlon mewn 

gwasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus neu gymdeithasau 

fynd ar drywydd hawliad trwy'r llysoedd sifil yn defnyddio'r 

mecanweithiau a amlinellir yn y Cod.  

s.114 

 Llysoedd sifil  

13.2  Cynhelir achosion sifil yn y llys sirol yng Nghymru a Lloegr ac 

yn llys y siryf yn yr Alban (y llys sifil) a dylid dilyn rheolau'r 

weithdrefn sifil yn ymwneud â'r llys sifil cyn ac yn ystod achos. 

s.114 

Cod 14.2 

  Terfynau amser  

13.3  Rhaid cychwyn achos llys o fewn chwe mis (llai un diwrnod) o'r 

weithred anghyfreithlon honedig. Mae gan y llysoedd sifil 

ddoethineb i wrando achos tu allan i'r terfynau amser hyn os 

ydynt yn ystyried ei bod yn deg a chyfiawn i wneud hynny.  

s.118 

Cod  

14.16-14.18 

13.4  Mae'r Cod yn trafod pryd fydd y cyfnod amser yn dechrau, sydd 

gan amlaf y dyddiad pan ddigwyddodd y weithred 

anghyfreithlon – er enghraifft, y diwrnod pan wrthododd y 

darparwr gwasanaeth ddarparu gwasanaeth i rywun o grŵp 

oedran penodol.  

Cod 14.19 

13.5  Mae'r Cod yn esbonio sut y diffinnir y cyfnod amser pan mae'r 

weithred anghyfreithlon yn cynnwys methiant i weithredu, os 

oes sefyllfa barhaus neu os cyflawnir y weithred anghyfreithlon 

dan bolisi parhaus. 

Cod 

14.20-14.23 



Canllawiau technegol ar wahaniaethu ar sail oed mewn gwasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus a chymdeithasau 

 
 
 
 

 

 

 

 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  |  Diweddarwyd ddiwethaf 4/04/16  Tudalen 70 

 Baich prawf  

13.6  Fel yr esbonia'r Cod, mae'r baich prawf cychwynnol yn 

gyfrifoldeb i'r hawliwr neu erlynydd i brofi'r ffeithiau y gallai'r llys 

ddod i gasgliad arnynt fod gwahaniaethu, erledigaeth neu 

aflonyddu ar sail oed wedi digwydd. Os gall yr hawliwr neu 

erlynydd wneud hyn, yna mae'r baich prawf yn symud i'r 

diffynnydd neu amddiffyn. 

s.136 

Cod  

14.32-14.36 

13.7  Esbonnir y defnydd o weithdrefnau adolygiad barnwrol, y 

rheolau arbennig o ran achosion mewnfudo a materion 

diogelwch cenedlaethol yn y Cod. 

s.115, s.117 

Cod  

14.38-14.49 

13.8  Esbonnir unioniadau y gall y llys sifil ddyfarnu yn y Cod.  s.119 

Cod  

14.50-14.58 

13.9  Mae gan y Comisiwn rymoedd gorfodi parthed gweithredoedd 

anghyfreithlon dan y Ddeddf, a drafodir yn y Cod. 

s. 20-32 

Deddf 

Cydraddoldeb 

2006  

Cod  

14.60–14.64 
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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 20:00 (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 fel ffeil PDF ac 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. 

 

http://www.equalityhumanrights.com/
mailto:correspondence@equalityhumanrights.com
http://www.equalityhumanrights.com/
mailto:correspondence@equalityhumanrights.com
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