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Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ymrwymo i fodloni ei ddyletswyddau o 
dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a thrin pawb yn gyfartal, yn deg a gyda 
pharch ym mhob agwedd ar fywyd Coleg. 

Cyfrifoldebau 
Mae myfyrwyr, staff, partneriaid a defnyddwyr gwasanaeth yn gyfrifol 
am sicrhau bod eu hymddygiad yn gyson â hyrwyddo cydraddoldeb a 
gwerthfawrogi amrywiaeth, a disgwylir iddynt adrodd am arferion neu 
ymddygiad gwahaniaethol.  

Bydd staff y Coleg yn helpu i hyrwyddo cydraddoldeb ar draws y 
sefydliad a sicrhau bod y Coleg yn bodloni ei amcanion cydraddoldeb 
trwy: 

• drin myfyrwyr, cydweithwyr, partneriaid a defnyddwyr gwasanaeth â 
pharch a pheidio ag aflonyddu neu wahaniaethu yn erbyn unrhyw un ar 
sail nodwedd warchodedig; 

• meithrin perthnasoedd da ac ymagweddau cadarnhaol at gydraddoldeb ac 
amrywiaeth a herio stereoteipio a rhagfarn; 

• delio'n briodol ag ymddygiad gwahaniaethol, aflonyddu a fictimeiddio;  
• gwneud gwasanaethau, cyfleusterau ac addysg yn hygyrch a rhoi cyfle i 

bawb wireddu eu potensial a chymryd rhan ym mywyd Coleg; 
• cymryd camau i ateb anghenion pobl o grwpiau gwarchodedig os ydynt yn 

wahanol i anghenion pobl eraill a dileu neu gadw i'r lleiaf posibl yr 
anfanteision a wynebir gan bobl oherwydd eu nodweddion gwarchodedig;  

• annog pobl â nodweddion gwarchodedig i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau lle mae eu cyfranogiad yn anghymesur o isel. 

Rydym yn disgwyl i ddysgwyr: 

• drin myfyrwyr a staff eraill â pharch; 
• adrodd am arferion neu ymddygiad gwahaniaethol; 
• peidio â gwahaniaethu yn erbyn neu aflonyddu myfyrwyr, staff neu 

ddefnyddwyr gwasanaeth eraill.  Gall hyn gynnwys sarhau, eithrio neu 
frawychu eraill.  

Cwynion a Thorri'r Polisi  
Caiff cwynion ac achosion o dorri'r datganiad polisi hwn eu trin yn brydlon ac 
mewn modd sensitif yn unol â'n gweithdrefn gwyno, cwyn gyflogaeth neu 
ddisgyblu.  



Datganiad Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  
Coleg Gŵyr Abertawe  

2 
 

Cyd-destun Deddfwriaethol 
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cynnwys dyletswydd cydraddoldeb sector 
cyhoeddus i: 

• ddileu gwahaniaethu, aflonyddu a fictimeiddio anghyfreithlon;  
• hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig 

berthnasol ag eraill; 
• meithrin perthnasoedd da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd 

warchodedig berthnasol a'r rhai nad ydynt yn ei rhannu. 

Mae'r ddyletswydd gyffredinol hon yn cwmpasu'r nodweddion 
gwarchodedig canlynol: oedran; anabledd; hil; crefydd neu gred; rhyw; 
cyfeiriadedd rhywiol; ailbennu rhywedd; beichiogrwydd a mamolaeth a 
phriodas a phartneriaeth sifil. 

Dyletswyddau Penodol 
Dyma'r camau y mae'n rhaid i sefydliadau eu cymryd i ddangos eu bod yn 
bodloni'r ddyletswydd gyffredinol.  Mae'r rhain yn cynnwys: 

• cynlluniau ac amcanion cydraddoldeb strategol;  
• ymgysylltu; 
• asesu effaith; 
• gwybodaeth cydraddoldeb; 
• gwybodaeth am gyflogaeth, gwahaniaethau tâl a hyfforddiant staff; 
• caffael; 
• adrodd a chyhoeddi blynyddol; 
• adolygu; 
• hygyrchedd. 

Hyrwyddo Cydraddoldeb a Monitro ein Cynnydd 
Mae ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Strategol yn amlinellu ein 
hamcanion cydraddoldeb a'r camau gweithredu y bwriadwn eu cymryd i'w 
rhoi ar waith.  Mae cynnydd o ran gweithredu ein hamcanion yn cael ei 
adolygu'n rheolaidd gan Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Coleg, wedi'i 
gadeirio gan y Pennaeth.  Mae ein Hadroddiadau Cynnydd Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth blynyddol yn amlinellu'r cynnydd y mae'r Coleg wedi'i 
wneud o ran bodloni ei amcanion cydraddoldeb a hyrwyddo cydraddoldeb ac yn 
cynnwys y data a'r wybodaeth berthnasol am gydraddoldeb sy'n ofynnol o dan y 
Ddeddf Cydraddoldeb.  Mae'r dogfennau hyn ar gael ar wefan y 
Coleg www.gcs.ac.uk o dan Amdanom Ni/Polisïau a Gweithdrefnau.  

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad polisi hwn neu i gael y 
ddogfen hon yn Saesneg neu mewn fformat arall cysylltwch ag 
Arweinydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Coleg Gŵyr: 
jane.john@gcs.ac.uk 
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