
Cymryd camau ynghylch 
gwahaniaethu

Tribiwnlysoedd cyflogaeth
Os ydych yn dioddef gwahaniaethu yn y gwaith, 
ac nid ydych yn medru datrys y broblem gyda’ch 
cyflogwr, byddwch yn medru dwyn achos gerbron 
y tribiwnlys cyflogaeth. Os ydych yn ennill eich 
achos, efallai y cewch iawndal ac efallai y bydd y 
tribiwnlys yn argymell bod eich cyflogwr yn stopio 
gwahaniaethu yn eich erbyn. Os ydych wedi cael 
eich diswyddo oherwydd eich cyfrifoldebau gofalu, 
efallai y bydd y tribiwnlys yn argymell bod eich 
cyflogwr yn eich gadael chi i fynd yn ôl i’r gwaith.

Byddwch yn ofalus rhag ofn i chi golli’r 
dyddiadau terfyn ar gyfer mynd â’ch achos at 
dribiwnlys cyflogaeth.

Cofiwch gael cyngor gan eich canolfan 
Cyngor ar Bopeth leol ynglŷn â’r dyddiadau 
terfyn hyn, neu chwiliwch ar wefan Cyngor 
ar Bopeth yn: www.adviceguide.org.uk.

Mae tribiwnlysoedd cyflogaeth wedi cael pwerau 
ychwanegol o dan y ddeddf newydd. Byddant 
yn medru gwneud argymhellion mewn achosion 
o wahaniaethu sy’n gwneud pethau’n decach i 
weithwyr eraill yn ogystal â’r person sy’n gwneud 
yr honiad.

Honiadau yn y llys sirol yng Nghymru a 
Lloegr, a llys y siryf yn yr Alban
Os oes rhywun wedi gwahaniaethu yn eich erbyn 
wrth i chi brynu nwyddau neu gael gwasanaethau, 
efallai y byddwch yn medru dwyn achos gerbron 
y llys sirol yng Nghymru a Lloegr neu lys y siryf yn 
yr Alban.

Efallai y bydd arbenigwr ar wahaniaethu yn 
helpu’r beirniad i wrando ar yr achos, ac efallai y 
cewch gymorth cyfreithiol. Os byddwch yn ennill 
eich achos, efallai y cewch iawndal ac efallai y 
gorchmynnir i’r person sydd wedi gwahaniaethu yn 
eich erbyn i stopio gwneud hynny.

Byddwch yn ofalus rhag ofn i chi golli’r dyddiadau 
terfyn cyfreithiol ar gyfer dwyn achos.

Cofiwch gael cyngor gan eich canolfan 
Cyngor ar Bopeth leol ynglŷn â’r dyddiadau 
terfyn hyn a chymorth cyfreithiol, neu 
chwiliwch ar wefan Cyngor ar Bopeth yn: 
www.adviceguide.org.uk.

Os hoffech chi gael 
gwybod mwy

Taflenni newydd eraill
Deddf Cydraddoldeb 2010: Beth sydd angen i mi ei 
wybod? Canllaw cryno i’ch hawliau

Gwybodaeth arall
Age UK: www.ageuk.org.uk

Carers UK: www.carersuk.org

Directgov: www.direct.gov.uk

Mudiadau anabledd – mae yna nifer o fudiadau lleol 
a chenedlaethol sy’n medru eich helpu. Ewch at 
wefan Directgov, mae yna fanylion cyswllt defnyddiol. 
Ewch at: www.direct.gov.uk/en/DisabledPeople/
HealthAndSupport/DG_10037826

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: 
www.equalityhumanrights.com

Swyddfa Cydraddoldebau’r Llywodraeth: 
www.equalities.gov.uk

Mae croeso i chi ymweld â’ch canolfan Cyngor ar 
Bopeth leol hefyd.
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DEDDF CYDRADDOLDEB 
2010: BETH SYDD ANGEN  
I MI EI WYBOD FEL  
GOFALWR?



Rhagair

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cymryd lle’r 
deddfau gwrth-wahaniaethu sy’n bodoli ar hyn o 
bryd, gydag un Ddeddf. Mae’n symleiddio’r gyfraith, 
gan gael gwared ar unrhyw anghysondebau a 
sicrhau ei bod yn haws i bobl ddeall y gyfraith a 
chydymffurfio â hi. Mae hefyd yn cryfhau’r gyfraith 
mewn ffyrdd pwysig i helpu taclo gwahaniaethu 
ac anghydraddoldeb.

Nod y canllaw cyflym hwn yw helpu gofalwyr i 
ddeall sut mae’r ddeddf newydd, sy’n dod i rym ym 
mis Hydref 2010, yn medru eu helpu. Mae gofalwyr 
yn bobl sy’n gofalu, heb dâl, am bobl eraill sy’n 
oedrannus neu’n anabl.

Cyflwyniad

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ddeddf 
newydd sy’n anelu at atal gwahaniaethu ac annog 
cydraddoldeb. Efallai y bydd yn eich helpu chi os 
ydych yn gofalu am rywun sy’n oedrannus neu’n anabl; 
yn y canllaw cyflym hwn defnyddir y gair ‘gofalwr’ i 
gyfeirio at berson sydd â’r math hwn o gyfrifoldebau. 

Bydd mwyafrif y Ddeddf Cydraddoldeb yn 
berthnasol o fis Hydref 2010. Mae’r Llywodraeth yn 
edrych i weld sut i weithredu gweddill y Ddeddf yn 
y ffordd orau i fusnesau. Bydd yn rhoi cyhoeddiad 
ynglŷn â hyn yn nes ymlaen.

Cofiwch gael cyngor gan eich canolfan 
Cyngor ar Bopeth leol ynglŷn â’r dyddiadau 
y bydd y ddeddf newydd yn dod i rym, neu 
chwiliwch ar wefan Cyngor ar Bopeth yn: 
www.adviceguide.org.uk.

Mae’r canllaw cyflym hwn yn dweud wrthych am rai 
o’r pwyntiau pwysicaf yn y Ddeddf Cydraddoldeb, 
ond, nid yw’n sôn am eich holl hawliau fel gofalwr. 
Cofiwch, os ydych yn ofalwr, eich bod yn cael 
cyngor os ydych yn credu bod rhywun yn eich trin 
yn annheg neu os nad yw’ch anghenion yn cael eu 
diwallu, hyd yn oed os nad ydym yn trafod eich 
sefyllfa chi yn y canllaw hwn.

Cofiwch gael cyngor ar eich hawliau fel 
gofalwr gan eich canolfan Cyngor ar Bopeth 
leol, neu chwiliwch ar wefan Cyngor ar 
Bopeth yn: www.adviceguide.org.uk.

Neu ewch at wefan Carers UK:  
www.carersuk.org.

Mae’r canllaw cyflym hwn yn berthnasol i bobl yng 
Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Rydych hefyd wedi’ch amddiffyn tu allan i’r 
gwaith rhag gwahaniaethu uniongyrchol, sy’n 
medru cynnwys:

• eich annog i beidio â defnyddio gwasanaeth am 
eich bod yn gofalu am rywun sy’n anabl

• ei gwneud yn amhosib i chi ddefnyddio cyfleuster 
am eich bod yn gofalu am rywun sy’n anabl

• rhoi gwasanaeth gwaeth i chi na rhywun arall 
sydd ddim yn gofalu am berson anabl.

Enghraifft
Mae Ms Battle yn ceisio am swydd sy’n 
golygu llawer o deithio. Hi sydd â’r sgiliau 
a’r profiad gorau ar gyfer y swydd ond 
mae’r cwmni’n gwybod bod Ms Battle 
yn gofalu am ei mab sy’n anabl. Mae’r 
cwmni’n tybio na fydd yn medru ymdopi 
am fod mab anabl ganddi ac felly nid 
yw’n cynnig y swydd iddi. Mae hyn yn 
wahaniaethu uniongyrchol oherwydd 
cysylltiad Ms Battle gyda pherson anabl. 
Mae yn erbyn y gyfraith i wrthod cynnig 
y swydd iddi am y rheswm yma.

Erledigaeth
Os ydych yn cwyno am wahaniaethu uniongyrchol 
neu aflonyddu, bydd y ddeddf yn eich amddiffyn os 
ydych yn cael eich trin yn anffafriol oherwydd eich 
cwyn. Rhaid i chi gredu bod eich cwyn yn wir er 
mwyn i hyn fod yn berthnasol.

Eithriadau

Petaech yn anabl eich hun, byddai gennych yr hawl 
i gael newidiadau rhesymol wedi eu gwneud fel 
eich bod yn medru defnyddio gwasanaethau a 
chyfleusterau neu’n medru mynd i’r gwaith. Nid yw 
hyn yn berthnasol i bobl sy’n gysylltiedig â phobl 
anabl ac felly ni fydd yn berthnasol i chi fel gofalwr. 
Cofiwch, fel gofalwr, mae gennych yr hawl i ofyn 
am oriau gwaith hyblyg yn barod, fel eich bod yn 
medru cyflawni’ch cyfrifoldebau gofalu a gwneud 
eich gwaith.

Sut allai’r ddeddf newydd eich 
helpu os ydych yn ofalwr

Os ydych yn gofalu am rywun sy’n oedrannus 
neu’n anabl, bydd y gyfraith yn eich amddiffyn yn 
erbyn gwahaniaethu uniongyrchol neu aflonyddu 
oherwydd eich cyfrifoldebau gofalu. Mae hyn am 
eich bod yn cael eich gweld fel rhywun sydd â 
‘chysylltiad’ â pherson sy’n cael ei amddiffyn gan 
y gyfraith am resymau sy’n ymwneud ag oed neu 
anabledd. Rydych eisoes yn cael eich amddiffyn rhag 
gwahaniaethu ac aflonyddu os ydynt yn digwydd yn 
y gwaith, ond bydd y ddeddf newydd hefyd yn eich 
amddiffyn os ydych yn gofalu am berson anabl yn yr 
achosion canlynol:

• pan fyddwch yn siopa am nwyddau
• pan fyddwch yn gofyn am wasanaethau
• pan fyddwch yn cael gwasanaethau
• pan fyddwch yn defnyddio cyfleusterau fel 

trafnidiaeth gyhoeddus.

Os ydych yn gofalu am berson oedrannus, bydd y 
ddeddf newydd yn eich amddiffyn yn y gwaith ond 
dim ond hyd nes i rannau mwy newydd o’r ddeddf 
ddod i rym yn nes ymlaen.

Gwahaniaethu uniongyrchol
Mae hyn yn digwydd pan fyddwch yn cael eich 
trin yn llai ffafriol na rhywun arall am eich bod 
yn gofalu am berson oedrannus neu anabl. Yn y 
gwaith, mae hyn yn medru cynnwys achosion ble 
mae’ch cyflogwr:

• yn gwrthod cynnig swydd i chi oherwydd eich 
cyfrifoldebau gofalu

• yn eich trin yn llai ffafriol oherwydd eich 
cyfrifoldebau gofalu.

Aflonyddu
Bydd y ddeddf newydd yn eich amddiffyn rhag 
aflonyddu am eich bod yn gofalu am berson 
oedrannus neu anabl. Mae aflonyddu yn ymddygiad 
digroeso sy’n gysylltiedig, er enghraifft, ag oed 
neu anabledd. Mae’n brifo’ch balchder neu’n creu 
amgylchedd brawychus neu dramgwyddus i chi, 
neu’n gwneud i chi deimlo wedi’ch diraddio. Efallai 
ei fod yn fwriadol, ond nid oes rhaid iddo fod yn 
fwriadol. Efallai bod rhywun yn aflonyddu arnoch 
hyd yn oed os nad yw’n bwriadu gwneud hynny neu 
os nad yw’n sylweddoli ei fod yn gwneud hynny.

Mae eisoes yn erbyn y gyfraith i aflonyddu arnoch 
yn y gwaith, ond mi fydd hefyd yn erbyn y gyfraith 
i aflonyddu arnoch pan fyddwch chi’n prynu 
nwyddau neu’n cael gwasanaethau os ydych yn 
gofalu am berson anabl. Os ydych yn gofalu am 
berson oedrannus, bydd y ddeddf newydd yn eich 
amddiffyn yn y gwaith ond dim ond hyd nes i rannau 
newydd o’r ddeddf ddod i rym yn nes ymlaen.

Enghraifft
Rydych yn gofalu am eich gŵr sy’n anabl 
ac sy’n defnyddio cadair olwyn. Pan 
fyddwch chi’n ceisio prynu rhywbeth 
mewn siop, mae’r gynorthwywraig yn 
y siop yn dweud pethau anfoesgar am 
ddefnyddwyr cadeiriau olwyn wrth ei 
chydweithiwr, ac mae hyn yn brifo eich 
teimladau ac yn eich ypsetio. Efallai y 
byddwch yn medru dwyn honiad o 
aflonyddu sy’n gysylltiedig ag anabledd, 
er nad ydych yn anabl.
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