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Cyflwyniad
Mae cael swydd yn werthfawr iawn. Mae’n rhoi teimlad o bwrpas, hyder a hunanbarch, yn ogystal â darparu sicrwydd a gallu i ddarparu ar eich cyfer eich hun ac
aelodau’r teulu. Mae cwrdd â chydweithwyr o wahanol gefndiroedd yn meithrin
dealltwriaeth, ehangu safbwyntiau ac yn cyfrannu i greu cymunedau cydlynol.
Efallai bod y teimladau positif hyn a’r ymdeimlad o les a pherthyn ar goll i’r rhai sydd
wedi eu heithrio o’r farchnad lafur neu nad ydynt yn teimlo’n gyfforddus neu wedi eu
gwerthfawrogi yn y gwaith.
Mae’n bwysig i’r rheini ohonom sydd yn credu mewn cyfle cyfartal i wybod pwy sydd
â gwaith a phwy sydd yn gwneud cynnydd yn eu gwaith. Mae’r un mor bwysig i
wybod pwy sydd heb waith a phaham.
Gwyddom fod cyfraddau cyflogaeth Mwslimiaid yng Nghymru yn isel iawn - nhw, o
bob grŵp ffydd, yw’r lleiaf tebygol o fod yn gweithio. Felly penderfynom ymchwilio
yn bellach i hyn, gan gasglu mwy o ffeithiau a siarad â Mwslimiaid sy’n gweithio
yn ogystal â rhai nad oes gwaith ganddyn nhw, ac â chyflogwyr ac academyddion
hefyd. Roeddem eisiau darganfod pam fod cyfraddau cyflogaeth Mwslimiaid mor
isel, pam fod hyn yn bwysig a beth allwn ni ei wneud i newid y darlun. Rydym eisiau
archwilio’r manteision i fusnes hefyd.
Rydym yn falch bod llawer o unigolion a sefydliadau o’r sectorau cyhoeddus, preifat
a gwirfoddol am weithio gyda ni. I rai, mae’n ymwneud â hyrwyddo cyfle cyfartal,
mae eraill wedi’u cymell i lenwi bylchau sgiliau a darganfod pobl ddawnus, waeth
beth yw eu cefndir.
Rydym yn diolch i’r rheini sydd wedi gweithio gyda ni eisoes ac yn gwahodd pawb
i gymryd rhan mewn trafodaethau gyda ni i leihau bylchau cyflogaeth ac annog
gweithleoedd mwy cyfeillgar i ffydd ledled Cymru.

June Milligan
Comisiynydd Cymru
Kate Bennett
Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cyrmu
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A yw Cymru’n Decach?
Yn Rhagfyr 2015, cyhoeddodd y
Comisiwn A yw Cymru’n Decach? Mae
hwn yn nodi’r prif heriau cydraddoldeb a
hawliau dynol mae’r genedl yn wynebu.
Mae un o’r heriau hyn yn ymwneud â
chyflogaeth. Fe welsom fod rhai grwpiau
o bobl yn llawer mwy tebygol nag
eraill i sicrhau gwaith, ac nad yw hyn
yn adlewyrchu gwybodaeth, sgiliau a
thalentau’r bobl dan sylw.
Amlygodd A yw Cymru’n Decach
gyfraddau cyflogaeth isel Mwslimiaid
yng Nghymru – nhw sydd lleiaf tebygol
o fod yn gweithio o’r holl grwpiau ffydd.
Mae hyn er gwaethaf y ffaith bod cyfran
oedolion Mwslimaidd â gradd ychydig yn
uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru.
Heddiw mae llawer o Fwslimiaid uchel
eu sgiliau sydd wedi’u haddysgu’n dda
a allai fod o fudd mawr i’r economi yng
Nghymru.
Mae pedwar deg naw y cant o’r
boblogaeth Fwslimaidd o dan ddau ddeg
pump oed. Dyma boblogaeth ifanc ac
adnodd gwerthfawr i’r farchnad lafur
yng Nghymru. Felly mae trafodaeth am
Fwslimiaid a chyflogaeth yn amserol.

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio
creu gweithfannau cyfeillgar i
ffydd i Fwslimiaid, gan y canfu’r
dystiolaeth yn A yw Cymru’n
Decach? fod gan Fwslimiaid
y cyfraddau gweithgaredd
economaidd isaf o bob un ffydd.
Bydd y Comisiwn yn cyhoeddi
canllaw Prydain eang ar Grefydd
neu Gred yn y gweithle yn
ddiweddarach yn 2016.

Rydym wedi gweld cryn dipyn o
ddiddordeb yn y gwaith hwn – gan
Fwslimiaid a grwpiau sydd eisiau gweld
newid, gan gyflogwyr sy’n gwneud eu
gorau i ddenu staff Mwslimaidd ond sy’n
ei chael yn anodd, a gan nifer nad ydynt
wir wedi meddwl am y broblem hon o
gwbl. Mae ein hadroddiad yn cynnwys
ffeithiau, astudiaethau achos cyflogwyr
ac awgrymau da ar gyfer cyflogwyr
sydd am greu gweithle cyfeillgar i ffydd i
Fwslimiaid.
Rydym yn falch o gyhoeddi’r crynodeb
hwn o’n gwaith cyn belled ac rydym yn
galonogol iawn ac yn hyderus y gallwn,
drwy weithio gyda’n gilydd, ganfod
atebion sy’n elwa unigolion, busnes a
gwasanaeth cyhoeddus.
Y brif thema i godi o’n gwaith hyd yn hyn
yw bod yna fanteision mawr i fusnesau
o ran creu gweithfannau cyfeillgar
i ffydd sy’n cofleidio dealltwriaeth o
bwysigrwydd crefydd i fywydau rhai ac
sy’n sefydlu mesurau ymarferol i gefnogi
hyn.
Ochr yn ochr â’r stori ddigidol rydym yn
bwriadu defnyddio’r ddysg hwn i godi
ymwybyddiaeth ac i ehangu’r drafodaeth
i nodi’r camau nesaf i gynyddu cyfraddau
cyflogaeth Mwslimiaid.
Mae sefydliadau cyfeillgar i ffydd
yn mynd tu hwnt i ofynion isafswm ac
yn ceisio denu, croesawu, chefnogi a
chadw pobl o bob ffydd.
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Beth yw gweithle cyfeillgar i ffydd a ble ydych
chi nawr?
Mae Miller ac Ewest (2014)1 yn
darparu fframwaith i ddisgrifio sut y gall
sefydliadau gael eu nodweddu parthed
crefydd:
●● Osgoi ffydd - sefydliadau sy’n
ystyried cynnwys ffydd yn y
gweithle i fod yn broblematig a
gwrthgynhyrchiol
●● Seiliedig ar ffydd - sefydliadau sy’n
seiliedig ar un ffydd benodol
●● Diogel i ffydd – sefydliadau sy’n
cydymffurfio ag isafswm y gofynion
cyfreithiol
●● Yn gyfeillgar i ffydd – sefydliadau
sy’n mynd y tu hwnt i’r gofynion
cyfreithiol lleiaf, yn rhagweithiol wrth
groesawu a gwerthfawrogi buddion
busnes yn sgil gweld pob ffydd ar
waith.
Efallai y byddwch eisiau ystyried pa
ddisgrifiad sy’n nodweddu eich sefydliad
ar hyn o bryd ac a ydych yn hapus
gyda’r disgrifiad hwnnw.

Os mai’r nod yw denu staff o ystod
ehangach o ffydd grefyddol i gynyddu cyfle
neu am resymau busnes, gellir cymryd
camau i fod yn gyfeillgar i ffydd.
Gall creu sefydliad cyfeillgar i ffydd
gynnwys:
●● Datblygu a hyrwyddo polisi gweithle
ar gyfer crefydd a chred sy’n cofleidio
pob ffydd ac yn hyrwyddo diwylliant o
barch
●● Cael rhwydwaith staff pob ffydd sy’n
darparu fforwm ar gyfer cefnogaeth
cyfoedion ac yn dathlu amrywiaeth
●● Gweithredu hyfforddiant i’r staff i gyd
ar wahanol grefydd a chredo i helpu
creu newid diwylliant ac archwilio
ystrydebau a thybiaethau am wahanol
ffydd
●● Archwilio sut all cyflogeion gynnal eu
ffydd yn y gweithle
●● Hyrwyddo gwahanol ddigwyddiadau
crefyddol i annog integreiddiad ffydd a
gwaith ar gyfer pob crefydd a chred.

TUC Cymru
Mae TUC Cymru yn gweithio gydag Undebau Llafur i sicrhau bod gweithfannau
yng Nghymru yn ystyried ffydd. Weithiau, y pwynt cysylltu cyntaf i berson sy’n
dioddef gwahaniaethu yn y gweithle yw cynrychiolydd Undeb Llafur, neu dyna
yw’r ffigwr cyfrannol efallai wrth newid diwylliant y gweithle i sicrhau ei fod yn le
mwy cyfeillgar i ffydd.
Bu Undebau Llafur yn weithredol wrth greu mentrau gweithle positif sy’n ystyried
ffydd, gan godi ymwybyddiaeth a helpu i ddatblygu polisïau yn y gweithle, gyda
changhennau penodol gan rai i weithwyr ffydd. Mae Undebau Llafur wedi negodi
ar ran aelodau i drefnu amser i ffwrdd ar gyfer gwyliau crefyddol neu newidiadau i
batrymau gweithio at ddibenion crefyddol. Maen nhw wedi cyhoeddi canllawiau ar
wahaniaethu ar sail crefydd ac wedi llunio canllawiau polisi ar ddillad crefyddol yn
y gweithle.
Miller, D and Ewest, T (2014) The faith-friendly workplace: A contextual consideration of organisational frames in light
of increased religious opacity, diversity and expression at work.
1
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Manteision busnes
Mae gan Fwslimiaid y cyfraddau
clyflogaeth isaf o bob ffydd.
Mae yna lu o bobl alluog a thalentog
nad ydynt wedi ymgysylltu’n effeithiol
gyda’r gweithlu yng Nghymru. Gallai
sefydliadau a busnesau Cymreig elwa
o’r adran gynyddol hon o weithlu llafur
posibl.

Mae sefydliadau sy’n hyrwyddo
amrywiaeth yn adrodd cynnydd mewn
boddhad, cynhyrchiant a dargadw
cyflogeion. Gall annog amrywiaeth
wneud i staff deimlo eu bod yn cael eu
gwerthfawrogi a’u parchu. Mae gan y
sefydliad gyfle i hyrwyddo ei werthoedd.

Dywedodd cyflogwyr wrthym eu bod
eisiau canfod ffyrdd i alluogi cyflogeion
Gall menywod a dynion Mwslimaidd
Mwslimaidd i ymarfer eu ffydd yn y
gynnig sgiliau gwerthfawr i economi
gweithle. Fe adroddon nhw fod hyn yn
Cymru. Maen nhw’n ifancach, ac yn
fuddiol o ran denu cronfa ehangach o
hytrach na bod yn ddiddysg, maen nhw’n dalent a sicrhau fod eu gweithfannau
ychydig yn fwy tebygol o fod â gradd na’r yn cynrychioli’r gymuned ehangach a
cyfartaledd yng Nghymru.
sylfaen cwsmeriaid.
Roedd gan y Mwslimiaid y buom yn
sgwrsio gyda nhw agweddau positif i
waith. Roedd yna awydd cryf i chwilio
am waith ac i allu cyfrannu i economi
Cymru.
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Y boblogaeth Fwslimaidd yng Nghymru
Mae Cyfrifiad 2011 yn rhoi cipolwg i ni
o boblogaeth Cymru. Yn y ddegawd ers
2001, mae’r boblogaeth Fwslimaidd wedi
dyblu i 46,000 o bobl. Islam yw’r ail fwyaf
o holl grwpiau ffydd Cymru.

Ethnigrwydd
Mae’r boblogaeth Fwslimaidd yng
Nghymru yn un amrywiol – mae ychydig
dros hanner y Mwslimiaid yng Nghymru
(55 y cant) yn datgan bod eu cefndir yn
Asiaidd / Asiaidd Prydeinig.
Mae’r hanner arall yn cynnwys Du/
Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig (10
y cant), Gwyn (8 y cant), Grŵp ethnig
Cymysg/Lluosog (5 y cant) neu Grŵp
ethnig arall (22 y cant).

Oed
Mae 49% o’r boblogaeth Fwslimaidd yng
Nghymru dan 25 oed.
Mae 30% o’r boblogaeth gyffredinol yng
Nghymru dan 25 oed.
Mae’n boblogaeth ifanc gyda 4% o
Fwslimiaid yng Nghymru dros 65 oed, o
gymharu â 18% o bawb yng Nghymru.

Cymwysterau
Mae gan 27% o Fwslimiaid yng Nghymru
radd o gymharu â 25% o’r holl bobl sy’n
byw yng Nghymru.
Nid oes gan 23% o Fwslimiaid Cymreig
gymwysterau o gymharu â 26% o’r holl
bobl sy’n byw yng Nghymru.

Y farchnad lafur
Mae 69% o Fwslimiaid 16 i 24 oed yng
Nghymru yn economaidd weithgar.
Mae 86% o’r holl bobl 16 i 24 oed yng
Nghymru yn economaidd weithgar.
Mae 67% o Fwslimiaid 25 i 49 oed yng
Nghymru yn economaidd weithgar.
Mae 85% o’r holl bobl 25 i 49 oed yng
Nghymru yn economaidd weithgar2.

Dyma’r cyfraddau gweithgarwch
economaidd isaf o bob ffydd.

2

Llywodraeth Cymru (2015). Ffocws ystadegol
ar grefydd yng Nghymru, Cyfrifiad 2011
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Cael gwaith
Roedd gan y bobl Fwslimaidd y buom
yn sgwrsio gyda nhw agweddau positif
i waith. Roedd yna awydd cryf i chwilio
am waith a gallu cyfrannu i economi
Cymru – gan bobl oedd wedi eu cyflogi
a’r rhai nad oeddynt wedi gallu dod o
hyd i waith â thâl.
Efallai eich bod am ystyried sut rydych
yn recriwtio staff newydd. Allech chi
wneud pethau’n wahanol i ddenu ac
annog fwy o ymgeiswyr Mwslimaidd?
Gofynnom i’r rheini a siaradom â nhw
am yr hyn y gellid ei wneud yn wahanol.
Roedd yr awgrymiadau a gawsom yn
cynnwys annog cyflogwyr i:

●● Fynychu diwrnodau agored mosgiau
a chytuno i gynnal ffeiriau swydd
gyda nhw
●● Meithrin perthynas ag ysgolion a
phobl ifanc o gymunedau Mwslimaidd
a darparu cyfleoedd profiad gwaith
●● Annog a darparu opsiynau
gwirfoddoli i fenywod a dynion
Mwslimaidd
●● Darparu mentoriaid yn ystod
ymgyrchoedd recriwtio
●● Meithrin perthynas â sefydliadau
a grwpiau sy’n gweithio gyda
chymunedau Mwslimaidd e.e.
Rhaglen Arweinyddiaeth Ieuenctid
iArweiniol Cyngor Mwslimiaid Cymru

Beth sy’n bwysig yn y gwaith?
Y sail i bobl yn ffynnu yn y gwaith
yw teimlo eu bod wedi eu croesawu,
gwerthfawrogi a’u trin yn deg, yn
debyg i’w cydweithwyr. Yn aml, teimlai
Mwslimiaid nad oedd hyn yn wir, a
oedd yn ergyd i’w hyder a phan fyddai
pethau’n mynd o’i le, roedd yn haws
cerdded i ffwrdd na cheisio datrys y
mater.
Ni chaiff ymddygiad pob Mwslimiaid ei
lywio gan ei ffydd ac ni fydd pob Mwslim
yn arfer ei grefydd yn yr un modd. Mae’r
ffydd Fwslimaidd yn gymysgedd eclectig
a bydd eu tras genedlaethol, diwylliant
a dewisiadau personol i gyd yn chwarae
rhan, yn ogystal â pha mor selog yw
person.
Nodwyd rhestr gyson o bynciau gan
y fenywod a dynion Mwslimaidd y
siaradom â nhw fel rhai sy’n bwysig wrth
ddatblygu gweithle sy’n gyfeillgar i ffydd.
Roedd hyn yn cynnwys:

Gwerth cymdeithasu
Y gweithle - ynghyd ag ysgol, coleg a
phrifysgol - yw un o’r mannau mwyaf
tebygol i ni oll o gwrdd â phobl sydd o
gefndiroedd gwahanol i ni ein hunain.
Canfu ymchwil cynharach (Pwy rydych
yn ei weld? Hydref 2008) a gomisiynwyd
gan y Comisiwn yng Nghymru mai’r rheini
sydd â’r rhwydweithiau cymdeithasol
ehangach yw’r rhai lleiaf tebygol o goleddu
agweddau gwahaniaethol. Gwyddys fod
gweithlu ymrwymedig yn fwy cynhyrchiol
a chyflawnir lefelau uchel o ymrwymiad yn
aml drwy feithrin cylymau cryf rhwng staff
drwy ryngweithio anffurfiol a chymdeithasol.
Mae’n arbennig o bwysig bod gan bob
aelod staff y cyfle i gymryd rhan mewn
gweithgarwch cymdeithasol o amgylch
gweithle os mai’r nod yw cyflawni buddion
cynhyrchiant uwch a mwy cydlynol. Bydd
amrywiaeth o weithgareddau yn cynyddu’r
siawns o apelio at bawb.
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Cyswllt llygad ac ysgwyd llaw
Gall fod gwahaniaethau diwylliannol
ynghylch ysgwyd llaw a chyswllt llygad
uniongyrchol. Nid anghwrteisi mohono,
ac yn aml gall fod yn ddefnyddiol i aros
a gweld os caiff llaw ei chynnig ar gyfer
ysgwyd llaw.

BT
Mae BT yn cydnabod ac yn dathlu pwysigrwydd creu amgylchedd waith
gynhwysol. Mae ei rwydweithiau staff, yn cynnwys y Rhwydwaith Mwslimaidd,
yn cael eu hyrwyddo mewn ymgyrchoedd recriwtio ac yn galluogi cyflogeion
posibl i weld y gallant gyfuno gwaith gydag ymarfer eu ffydd. Mae hyn wedi helpu
datblygu gweithlu mwy amrywiol ac mae dod â thalent newydd i mewn wedi
llenwi bylchau sgiliau.
Mae gan y Rhwydwaith Mwslimaidd dros 400 o aelodau. Mae’n dod â phobl
ynghyd, yn cefnogi datblygiad staff ac wedi ei gefnogi gan uwch arweinwyr.
Mae’r Rhwydwaith Mwslimaidd yn cynnal gweithdai mewnol a sesiynau dialog
agored i staff Mwslimaidd ac nad ydynt yn Fwslimaidd i gynyddu ymwybyddiaeth
a dealltwriaeth. Mae’r pynciau wedi cynnwys bwyd ac ymprydio, a gwyliau
Mwslimaidd, ac wedi galluogi i wahaniaethau diwylliannol gael eu harchwilio’n
ddiogel. Mae hefyd wedi gweithio’n glos gyda’r busnes i gynyddu nifer
ystafelloedd tawel yn adeiladau’r BT; mae hyn wedi cael effaith positif i’r rhai
sydd am rywle i weddïo ac hefyd i eraill sydd dim ond angen lle tawel am ychydig
funudau.
Mae pob un o’r mentrau hyn wedi helpu dileu camsyniadau a gwella
dealltwriaeth rhwng cyflogeion ffydd gwahanol o fewn y gweithle – yn ogystal
â’r rhai sydd heb yr un ffydd. Mae’r dull hwn o fynd ati wedi rhoi cipolwg a
dealltwriaeth well o’i sylfaen cwsmeriaid.

“Mae gweithio i gwmni ble gallaf arfer fy ffydd a theimlo wedi fy
ngwerthfawrogi a pharchu tra’n gwneud hynny wedi bod yn allweddol o
ran sicrhau fy mod yn aros yn BT – mae’n golygu fy mod eisiau cyfrannu
yn ôl.” Cyflogai BT.
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Dillad a phryd a gwedd
Mae gwisgo’n wylaidd yn bwysig i nifer o
Fwslimiaid.

Gall menywod wisgo sgarff pen (a elwir
yn hijab) sy’n gorchuddio eu gwallt a
gwddf. Mae nifer fechan yn gorchuddio
Ar gyfer rhai dynion Mwslimaidd, mae
eu hwyneb a chorff i gyd, heblaw am
hyn yn aml yn golygu cael eu gorchuddio draed a dwylo, fel mynegiant o’u ffydd
o’r bogail i’r ben-glin, gwisgo barf ac/neu (niqab).
gap corun bychan.
Gall cael sgwrs am wisgo hijab byrrach
Efallai y bydd menywod Mwslimaidd
neu eu clymu mewn ffordd wahanol
eisiau gorchuddio eu gwallt a gwisgo
liniaru pryderon am iechyd a diogelwch.
dillad llac, nad yw’n datgelu ffurf y corff.

Heddlu De Cymru
Lansiodd Heddlu De Cymru’r rhaglen gweithlu cynrychiadol ym Mai 2015. Fe
ddatblygodd yn dilyn adolygiad thematig Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
gan nodi pedair elfen allweddol:
●● denu
●● cefnogi
●● cyflogi
●● dargadw/cynnydd
Cynlluniwyd strategaeth “ddenu” hefyd i hyrwyddo gyrfaoedd mewn plismona
ymysg grwpiau difreintiedig, yn cynnwys Mwslimaidd. Yn rhan o’u hymagwedd
e-farchnata, fe drafodir nifer o fythau ynghylch yr Heddlu. Efallai bod y mythau
wedi achosi i’r heddlu beidio cael eu hystyried fel cyflogwr posibl gan rai grwpiau.
Er enghraifft, mae lluniau ar-lein ac mewn cyflwyniadau nawr yn dangos
swyddogion yr heddlu benywaidd yn gwisgo sgarffiau pen, yn ogystal â thopiau
hirach a llacach. Mae hyn wedi cynorthwyo i drechu rhwystrau deongledig i
fenywod Mwslimaidd sydd eisiau ymuno â’r Heddlu.
Mae Heddlu De Cymru wedi gweld cynnydd yn y nifer o ymgeiswyr Pobl Dduon
a Lleiafrifoedd Ethnig o 2.9% i 6.1%.

“Yn sgil mwy o weithio allanol gwelais ystod eang y cyfleoedd o weithio
roedd y gwasanaeth Heddlu yn ei gynnig. Cafodd fy ffydd ei chydnabod
fel cryfder i alluogi dealltwriaeth fanylach o’r gymuned mae Heddlu De
Cymru yn ei gwasanaethu. Ers dod yn PCSO mae gen i yrfa dda lle gallaf
wneud gwahaniaeth. Mae pobl yn fy nghymuned yn hapus i weld swyddog
Mwslimaidd fel rhywun y gallan nhw ymwneud ag ef.” Cyflogai Heddlu De
Cymru.
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Gweddïau
Mae nifer o Fwslimiaid yn gweddïo pum
gwaith y dydd. Mae ei bwysigrwydd i
Fwslimiaid wedi ei ddynodi gan ei statws
fel un o bum colofn Islam.
Yn ystod diwrnod gwaith arferol (h.y.
9am - 5pm) gall cyflogwyr ddisgwyl
i gyflogeion Mwslimaidd weddïo
ddwywaith. Bydd hyn oddeutu hanner
dydd ac yn hwyr yn y prynhawn, er bod
hyn yn hyblyg a gall fod yn bosibl i staff
gyfuno’r gweddïau hyn.
Mae pob amser gweddi yn cymryd
uchafswm o 15 munud, yn cynnwys yr
amser sydd angen i ymolchi wynebau,
dwylo a thraed gyda dŵr glân.
Dylai gweddïau ddigwydd yn rhywle sy’n
lân a thawel. Gall hyn fod yn ystafell
weddi neu’n le penodedig, fel swyddfa
nad yw’n cael ei defnyddio neu ystafell
gyfarfod. Mae darparu lle yn golygu nad
oes rhaid i gyflogeion Mwslimaidd boeni
am chwilio am le i weddïo, nac esbonio
eu hunain neu gael rhywun yn torri ar eu
traws neu deimlo embaras.

Mae gweddïau dydd Gwener yn
arbennig o bwysig a gall gymryd mwy o
amser nag amserau gweddi eraill. Mae’r
gweddïau hyn yn digwydd am ganol
dydd ac yn cynnwys anerchiad neu
bregeth. Rhaid i weddïau dydd Gwener
gael eu dweud mewn cynulliad ac efallai
y bydd angen teithio i’r mosg agosaf.
Gall gweddïau dydd Gwener ddigwydd
yn ystod awr ginio estynedig. Gellir
gwneud iawn am yr amser yma trwy naill
ddod i mewn yn gynharach neu aros yn
hwyr.

Cyfleusterau ymolchi
Cyn gweddïo bydd Mwslimiaid yn
Ymolchi sy’n cynnwys ymolchi’r dwylo,
breichiau a thraed. I rai mae basn
ymolchi yn ddigonol ar gyfer ymolchi.
Gallai eraill ddefnyddio basn a jwg fach
blastig.
Wrth ddefnyddio’r toiled gallai fod yn well
gan staff Mwslimaidd lanhau eu hunain â
dŵr glân rhedegog. Mae jwg fach, y gellir
ei chadw mewn cuddygl, yn ddigonol ar
gyfer hyn.
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Coleg Caerdydd a’r Fro
Wrth ddatblygu ei gampws £45 miliwn gyda’r dechnoleg ddiweddaraf, mae Coleg
Caerdydd a’r Fro wedi cynllunio lle cynhwysol i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr.
Mae’r coleg wedi sicrhau fod yna le penodedig ar gyfer gweddi. Mae’r ddwy
ystafell weddi yn darparu lle tawel a pharchus i staff a myfyrwyr ei ddefnyddio.
Mae yna lefydd ymolchi ar wahân i ddynion a menywod.
Mae’r lle wedi ei rannu ac mae croeso i bobl o bob ffydd ei ddefnyddio.
Mae’n creu teimlad o gydberchnogaeth a balchder cyfunol yn yr ardal. Mae’r
cyfleusterau ystafell weddi wedi helpu’r Coleg i feithrin cysylltiadau gyda’r
gymuned leol a gyda sefydliadau eraill sy’n llogi lle ar gyfer cyfarfodydd a
digwyddiadau. Mae’r ystafell weddi yn rheswm atodol dros ddewis defnyddio’r
Coleg.
Mae gan gyflogeion y Coleg drefniadau gwaith hyblyg sy’n caniatáu ar gyfer
cynnwys amser gweddïo yn y diwrnod gwaith. Mae staff yn gwerthfawrogi’r fath
gefnogaeth er mwyn gallu ymarfer eu ffydd. Mae’n cael ei weld fel arddangosiad
o ymroddiad cryf i gydraddoldeb.

“Bu Coleg Caerdydd a’r Fro yn rhagweithiol wrth gymryd amser i ddeall
fy angen sylfaenol. Mae hyn wedi helpu creu amgylchedd a diwylliant
sy’n gwbl gynhwysol a bu’n gyfrannol i mi aros yn y Coleg.” Cyflogai
Coleg Caerdydd a’r Fro.
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Ramadan

Bwyd ac alcohol

Gall staff Mwslimaidd arsylwi Ramadan
(ymprydio) am un mis o’r flwyddyn. Mae’r
dyddiadau cychwyn a gorffen yn seiliedig
ar y calendr lleuad Islamaidd ac yn
newid o flwyddyn i flwyddyn o tua deng
niwrnod. Fel gyda’r Pasg, gellir rhagweld
pryd fydd Ramadan ymhell ymlaen llaw.

Mae nifer o Fwslimiaid yn dilyn rheolau
go gaeth ynghylch beth i’w fwyta ac yfed.
Gall gynnwys peidio bwyta porc nac yfed
alcohol na dod i gysylltiad â nhw. Gallai
gynnwys dilyn safonau penodol wrth
baratoi cig i sicrhau ei fod yn Halal.

Yn ystod Ramadan, ni fydd nifer o bobl
Fwslimaidd yn bwyta nac yfed o’r wawr
tan y machlud. Bydd yr ympryd yn cael
ei dorri gyda phryd wrth i’r haul fachlud.
Bydd y rhan fwyaf o gyflogeion
Mwslimaidd yn gweithio yn ystod
Ramadan.

Gwyliau Mwslimaidd
Mae yna ddwy ŵyl arwyddocaol (Eid)
pan fydd cyflogeion Mwslimaidd yn
debygol o ofyn am wyliau blynyddol.
Mae Eid ul-Fitr ar ddiwedd Ramadan
ac ymprydio. Mae hyn yn achlysur
o ddathlu. Efallai y bydd teuluoedd
estynedig yn dod ynghyd ac yn rhoi
anrhegion i blant.
Mae Eid ul-Adha ar ddiwedd yr Hajj
(pererindod) ac fel arfer dau fis wedi Eid
ul-Fitr.
Mae’r bererindod yn un o ‘bum colofn
Islam’ ac fe ddisgwylir i Fwslimiaid
gyflawni’r bererindod o leiaf unwaith yn
ystod eu hoes.

Gall hyn ei gwneud yn anodd i
Fwslimiaid weithio yn gweini alcohol a
chynnyrch porc.

14

Creu gweithle cyfeillgar i ffydd ar
gyfer Mwslimiaid
Roedd y Mwslimiaid a’r cyflogwyr
y siaradom ni â nhw yn gallu nodi
amrywiaeth o gamau ymarferol i alluogi
Mwslimiaid i deimlo wedi eu croesawu
ac yn hyderus ynghylch gwaith. Mae
hyn yn golygu gallu cyfuno ffydd gyda
bod yn gyflogai da ac effeithiol.

Ar sail ein trafodaethau a chanllaw a
gyhoeddodd eraill, dyma rhai syniadau
i ystyried. Mae deialog yn arbennig
o bwysig ac yn galluogi cyflogwyr i
ddatgan fod croeso i Fwslimiaid ac
y byddan nhw’n cael eu cefnogi yn y
gwaith.

Mae cydnabod rôl ganolog ffydd ym
mywydau rhai o’r cyflogeion cyfredol
a phosibl yn allweddol wrth ddatblygu
gweithle sy’n gyfeillgar i ffydd.

Rydym yn gwahodd cyflogwyr i ystyried
y rhain. A fyddent yn gweithio i chi? A
oes yna syniadau eraill i’w hystyried?
Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw
adborth gan bawb.
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Rhai awgrymiadau
Gadewch i ymgeiswyr a chyflogeion wybod fod eich gweithle yn
cydnabod gwahanol grefyddau a chredoau.
Gwerthfawrogwch gyfleoedd cymdeithasu i feithrin cwlwm cryf rhwng
staff. Byddwch ag amrywiaeth o weithgareddau i gynyddu’r siawns o
apelio at bawb.
Byddwch yn ymwybodol o wahaniaethau diwylliannol o ran ysgwyd
llaw a chyswllt llygaid uniongyrchol. Nid yw hyn yn golygu bod yn
anghwrtais.
Ystyriwch sut y gallai cod gwisg staff a lifrai gynnwys sgarffiau pen
ble fo’n briodol. Darparwch rwydi gwallt neu fygydau os oes unrhyw
bryderon iechyd a diogelwch parthed barfau dynion.
Archwilio’r posibilrwydd o addasu amserau egwyliau i ganiatáu ar
gyfer amser gweddïo. Gallai egwyl ginio estynedig ar ddydd Gwener
er mwyn gallu mynychu gweddïau – gan weithio amser ychwanegol
yn gynharach yn yr wythnos – fod yn bosibl?
Chwilio am le glân a thawel ar gyfer gweddi – gall man sydd yn cael
ei rannu gan bob ffydd fod yn fantais
Siaradwch â staff ynglŷn ag ymprydio yn ystod Ramadan. Trafodwch
a fyddai’n ddefnyddiol i gynnal cyfarfodydd yn y bore neu’n gynnar yn
y prynhawn a gadael i staff orffen yn gynharach os na chymerir egwyl
cinio.
Pan fo’n bosibl cynhwyswch bwyd halal ac/neu brydau llysieuol mewn
ffreuturau neu pryd bynnag y darperir bwyd neu fyrbrydau i staff.

Edrych ar sut gall staff ddefnyddio dau ddiwrnod o wyliau blynyddol i
ddathlu gwyliau Eid a gynhelir ddwywaith y flwyddyn.
Archwilio cyfleoedd, fel gwyliau di-dâl, ar gyfer staff sydd eisiau
cymryd rhan yn y ddefod o bererindod.
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Camau nesaf
Mae’r Comisiwn yn ymroddedig i weithio
gydag eraill i wella gweithfannau a
hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth gynyddol
ar gyfer pobl o bob cefndir a hunaniaeth.
Rydym yn arbennig yn gofidio am y
grwpiau hynny sydd leiaf tebygol o fod
mewn cyflogaeth ar hyn o bryd.

Rydym wedi nodi’r angen ar gyfer
ffocws cryf ar gyflogaeth Mwslimiaid yng
Nghymru. Yn gyntaf, oherwydd y nhw
yw’r lleiaf tebygol o fod yn gweithio er
eu bod wedi’u haddysgu’n hynod o dda,
darn bach o’r boblogaeth gyda llawer i
gynnig i gyflogwyr. Yn ail, mae’r gweithle
yn fan pwysig iawn ar gyfer adeiladu
cydlyniad rhwng pobl o gefndiroedd a
chredoau gwahanol.

Cael rhagor o wybodaeth
Ymchwil a chanllaw’r
Comisiwn
Mae gan y Comisiwn adroddiadau
ymchwil a chanllaw ar grefydd a chred.
Mae hyn yn cynnwys yr adroddiad o’n
galwad am dystiolaeth a gasglodd ystod
eang o brofiadau positif a negyddol o
grefydd a chred yn y gweithle a chyflenwi
gwasanaethau. Ceir rhagor o wybodaeth
ar ein gwefan.

Canolfan
Islam y
Deyrnas Unedig
Mae Canolfan Islam y Deyrnas Unedig
wedi ei lleoli yn yr Adran Astudiaethau
Crefyddol a Diwinyddol ym Mhrifysgol
Caerdydd. Mae’r Ganolfan yn darparu
canolbwynt hygyrch, bywiog a
chynhwysol o ddysgu ynghylch Islam
yng Nghaerdydd, De Cymru a’r Deyrnas
Unedig ar gyfer Mwslimiaid a rhai nad
ydynt yn Fwslimiaid.

Mae’r Ganolfan wedi datblygu CAEA
(Cwrs Ar-lein Enfawr Agored) cyntaf
Prifysgol Caerdydd o’r enw ‘Mwslimiaid
ym Mhrydain: newid a heriau.’ Gellir ei
ddefnyddio i ddatblygu dealltwriaeth
o Fwslimiaid a’u ffydd trwy archwilio
cymunedau yng Nghymru. Mae rhagor o
wybodaeth ar gael ar wefan y Ganolfan
Islam y Deyrnas Unedig.

Cyngor Mwslimiaid
Cymru
Mae’r Cyngor Mwslimiaid yn cynnal
cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu â’r
gymuned yn cynnwys dyddiau agored
mewn mosgiau ac arddangosiadau
Islam. Mae eu rhaglen iLead yn ceisio
datblygu arweinwyr Mwslimaidd ifanc.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar
wefan Cyngor Mwslimiaid Cymru.
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Ein mandad
Rhoddodd y Senedd fandad i’r Comisiwn herio gwahaniaethu, hybu cyfle cyfartal a
diogelu a hyrwyddo hawliau dynol.

Ein cenhadaeth
Catalydd ar gyfer newid a gwelliant mewn cydraddoldeb a hawliau dynol.

Cysylltwch â ni
Mae’r adroddiad hwn a rhagor o wybodaeth ar gael yn:
www.equalityhumanrights.com/wales
neu gallwch gysylltu â ni ar
02920 447710
wales@equalityhumanrights.com
© Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Medi 2016
ISBN: 978-1-84206-679-9
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Y boblogaeth Fwslimaidd yng Nghymru
46,000

23,000

2001

Ethnigrwydd

Ers 2001,
mae’r
boblogaeth
Fwslimaidd
yng Nghymru
wedi dyblu.

Canran Mwslimiaid yng Nghymru yn
datgan eu cefndir fel:

2011

Islam yw’r ail grŵp
ffydd fwyaf yng
Nghymru.
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Fwslimaidd yng
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yng Nghymru
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gradd yng Nghymru o’i
gymharu â 25% o’r bobl
oll yn byw yng Nghymru.

gyfan Cymru 65
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oed neu fwy.

Marchnad lafur

23%

o Fwslimiaid
Pobl Fwslimaidd yng Nghymru sy’n weithredol yn
Cymreig heb
economaidd
Y bobl oll yng Nghymru sy’n weithredol yn economaidd gymwysterau
o’i gymharu â
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