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Mae cyflwyno neu gyhoeddi hysbyseb sy’n gwahaniaethu yn anghyfreithlon o dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (‘y Ddeddf’). Mae’r Ddeddf yn diogelu unigolion rhag cael eu 
gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, anabledd, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, 
priodas a phartneriaeth sifil, crefydd a chred, cyfeiriadedd rhywiol ac oed (nodweddion 
gwarchodedig). 

Mae’r canllaw ar gyfer cyflogwyr sy’n cyflwyno neu’n cyhoeddi hysbysebion am swyddi, 
a phawb sy’n hysbysebu nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau. Mae cyflogwyr yn 
cynnwys: asiantaethau cyflogaeth a’r rhai sy’n hysbysebu am weithwyr contract; y rhai 
sy’n cynnig gwasanaethau hyfforddi galwedigaethol; undebau llafur; a phartneriaethau. 
Nwyddau, cyfleusterau a darparwyr gwasanaethau yn cynnwys: darparwyr addysg; y rhai 
sy’n gosod a gwerthu tir neu eiddo; tafarndai, clybiau a siopau.

Hysbysebwr yw rhywun sy’n targedu cyflogeion neu gwsmeriaid posib drwy ddefnyddio 
math o gyfrwng neilltuol i farchnata cyfleoedd cyflogaeth neu eu cynnyrch neu wasanaeth. 
Os ydych yn gyfrifol am greu hysbyseb sy’n cael ei weld gan y cyhoedd, yna rydych yn 
hysbysebwr, pa un ai’ch bod yn gyfrifol am ei ddosbarthu neu ei gyhoeddi neu beidio.

Cyflwyniad

Beth yw diben y canllaw?

Beth yw hysbysebwr?

Enghreifftiau:
Mae cyflogwr yn hysbysebu swydd wag mewn papur newydd. Y cyflogwr yw’r hysbysebwr. 
Os yw’r hysbyseb yn gwahaniaethu, bydd y cyflogwr yn gyfrifol yn ôl y gyfraith.

Mae siop yn hysbysebu am swydd yn ei ffenestr. Y siop yw’r hysbysebwr. Os yw’r hysbyseb 
yn gwahaniaethu, bydd y siop yn gyfrifol yn ôl y gyfraith.



Mae cyhoeddwyr yn cyhoeddi neu yn dosbarthu hysbysebion ar bapur neu yn electronig. 
Gall gyhoeddwr gyhoeddi hysbysebion pobl eraill. Os bydd yr hysbysebwr yn cyhoeddi ei 
hysbyseb ei hun, yna ef yw’r cyhoeddwr hefyd. 

Mae cyhoeddwyr yn cynnwys papurau newydd, gorsafoedd teledu a radio, sinemâu, 
tacsis, bysiau, asiantaethau cyflogaeth, canolfannau gwaith, asiantaethau hysbysebu, 
gwefannau ac unrhyw siopau, gwestai, tai bwyta neu unrhyw fusnesau bach eraill sy’n 
arddangos.

Mae’r cyhoeddwr a’r hysbysebwr o bosib yn gweithredu’n anghyfreithlon os cyhoeddir 
hysbyseb sy’n gwahaniaethu. 

Er na fyddai cyhoeddwyr yn gyfrifol am gynnwys yr hysbyseb o bosib, maent yn gyfrifol 
am ei ddosbarthu yn ôl y gyfraith. Fodd bynnag, nid yw cyhoeddwyr yn atebol os allant 
ddangos:

• eu bod wedi dibynnu ar ddatganiad gan yr hysbysebwr na fyddai cyhoeddiad o 
hysbyseb neilltuol yn anghyfreithlon, ac  

• y byddai’n rhesymol iddynt ddibynnu ar y datganiad hwnnw. 

Argymhellir y dylai cyhoeddwyr geisio cadarnhâd ysgrifenedig gan yr hysbysebwr ei fod 
yn ystyried yr hysbyseb yn un cyfreithiol. Mae unigolyn sy’n gwneud datganiad o’r fath 
gan wybod nad yw hynny’n wir neu’n gwneud hynny mewn ffordd anghyfrifol, yn cyflawni 
trosedd. 

Beth yw cyhoeddwr?

Pwy sy’n atebol os yw’r hysbyseb yn gwahaniaethu?
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Enghraifft:
Mae papur newydd rhad ac am ddim yn cyhoeddi hysbyseb am yrrwr wagen fforch godi 
gwrywaidd.  Byddai hynny yn wahaniaethu ar sail rhyw. Byddai’r papur newydd yn atebol fel 
cyhoeddwr yr hysbyseb, tra byddai’r cyflogwr yn atebol hefyd fel yr hysbysebwr.
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Rhaid i ISSPs (sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau drwy wefan) sydd wedi’u lleoli 
ym Mhrydain Fawr gydymffurfio â deddfwriaeth gydraddoldeb a’r Rheoliadau Masnach 
Electronig. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cwmpasu pob math o hysbysebu dros y 
rhyngrwyd, yn cynnwys rhwydweithiau hysbysebu ffurfiol a ddarperir drwy chwilotwyr 
rhyngrwyd neu wefannau cyfryngau cymdeithasol a phob math o restrau a hysbysebion 
sy’n cael eu creu gan ddefnyddwyr. 

Efallai mai hwyluso cyhoeddi hysbysebion yn unig fydd llwyfannau cyhoeddi, ond os na 
fyddant yn llwyddo i dynnu unrhyw hysbysebion sy’n gwahaniaethu unwaith y byddant yn 
ymwybodol o hynny, gallant fod yn atebol fel cyhoeddwr.

Fel gyda chyhoeddwyr eraill, efallai na fyddai ISSPs yn gyfrifol am gynnwys yr hysbyseb o 
bosib, ond maent yn atebol am ei ddosbarthu. Fodd bynnag, nid yw ISSP sy’n croesawu 
gwybodaeth a ddarperir gan ddefnyddwyr gwasanaeth yn atebol os:

• Gall ddangos nad oedd yn ymwybodol pa bryd y cyhoeddwyd yr hysbyseb a’i fod yn 
gwahaniaethu.  

• Wedi iddo ddod yn ymwybodol bod y wybodaeth yn gwahaniaethu, mae’n tynnu’r 
hysbyseb neu’n atal mynediad ato.

A yw Darparwyr Gwasanaeth Cymdeithas 
Wybodaeth (ISSP) yn atebol?

Examples:
Mae cwmni teithio sy’n deillio o’r DU yn hysbysebu gwesty yn Ffrainc ar ei wefan. Dywed 
yr hysbyseb nad yw’n derbyn archebion gan grwpiau o ddynion ifanc. Mae’r hysbyseb yn 
gwahaniaethu ar sail oed a rhyw. Gan fod y cwmni teithio yn deillio o’r DU, er bod y gwesty 
mewn gwladwriaeth Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA), byddai’r cwmni teithio’n atebol yn 
ôl y gyfraith am yr hysbyseb. 

Mae cwmni yng Ngwlad Groeg yn hysbysebu ar ei wefan am yrrwyr craen gwrywaidd i 
weithio yn Lloegr. Er bod hyn yn gwahaniaethu yn erbyn merched, ni fyddai’r cwmni o Wlad 
Groeg yn atebol yn ôl y gyfraith am yr hysbyseb gan nad yw’r cwmni’n deillio o’r DU ac felly 
ddim dan awdurdod cyfraith y DU.
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Mae’n anghyfreithlon i helpu rhywun yn fwriadol i naill ai cyflawni gweithred wahaniaethol 
neu helpu rhywun arall i’w wneud. Byddai hyn yn cynnwys gorchymyn cyhoeddwr i gyhoeddi 
hysbyseb gwahaniaethol.

Mae’n anghyfreithlon hefyd i helpu rhywun yn fwriadol i wahaniaethu yn erbyn rhywun arall, er 
enghraifft drwy gytuno i gyhoeddi hysbyseb sydd yn amlwg yn gwahaniaethu. Ystyrir unigolyn 
sydd wedi helpu rhywun yn y fath fodd fel person a gyflawnodd y weithred o wahaniaethu ei 
hunan. 

Rhaid i gyflogwyr beidio â gwahaniaethu yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol 
oherwydd nodwedd warchodedig wrth hysbysebu am gyflogeion. Ystyrir hysbyseb fel rhan 
o’r trefniadau ar gyfer recriwtio. Mae hysbysebion sy’n cyfyngu cyflogaeth i grŵp penodol 
oherwydd nodwedd warchodedig yn anghyfreithlon ac eithrio amgylchiadau cyfyngedig 
iawn. Gweler isod am fanylion pellach.  

Mae darparwyr gwasanaeth cyflogaeth, fel asiantaethau cyflogaeth fel Canolfan Byd 
Gwaith, yn helpu pobl i ddod o hyd i swyddi. Mae gan y darparwyr gwasanaeth cyflogaeth 
yr un rhwymedigaethau â chyflogwr. Mae’n anghyfreithlon i ddarparwyr gwasanaeth 
cyflogaeth wahaniaethu yn erbyn rhywun mewn perthynas â threfniadau a wneir i recriwtio 
pobl ar gyfer swyddi gwag.  

Mae gwahaniaethu uniongyrchol yn golygu trin rhywun yn waeth na rhywun arall 
oherwydd nodwedd warchodedig. Er enghraifft, peidio â phenodi rhywun oherwydd ei fod 
yn Ddu neu hoyw.

A yw hi’n anghyfreithlon gorchymyn rhywun i 
wahaniaethu? 

Dan ba amgylchiadau mae hysbyseb am 
swydd yn gwahaniaethu?

Enghraifft:
Mae cyflogwr yn gorchymyn asiantaeth gyflogi i hysbysebu am unigolyn graddedig ifanc. 
Mae hyn yn wahaniaethu ar sail oed. Byddai’r cyflogwr yn atebol, ac felly hefyd yr asiantaeth 
gyflogaeth petai’n cytuno i weithredu’r cais hwn.  
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Enghreifftiau:
Mae asiantaeth recriwtio yn cyhoeddi hysbyseb swydd ar gyfer cwmni arall ar ei wefan sy’n 
datgan na ddylai rhai dros 45 oed ymgeisio. Mae hyn yn wahaniaethu uniongyrchol ar sail oed 
ac mae’n anghyfreithlon oni bai y gellir ei gyfiawnhau’n wrthrychol. Byddai’r asiantaeth recriwtio 
yn atebol ac felly hefyd yr hysbysebwr a’r cyhoeddwr. 

Mae clwb yn cyhoeddi ar ei wefan bod ‘gŵr neu wraig’ yn cael aelodaeth am ddim ond nid yw 
hyn yn cynnwys partneriaid sifil. Mae hyn yn gwahaniaethu’n anuniongyrchol yn erbyn lesbiaid 
a dynion hoyw mewn partneriaeth sifil ar sail eu cyfeiriadedd rhywiol. Byddai’r clwb yn atebol ac 
felly hefyd yr hysbysebwr a’r cyhoeddwr.

Mae’r Ddeddf yn trin pobl anabl yn wahanol i’r rheiny â nodweddion gwarchodedig eraill. 
Nid yw’n anghyfreithlon oherwydd anabledd i drin rhywun anabl yn fwy ffafriol na rhywun 
nad yw’n anabl. Er enghraifft, mae’n gyfreithiol i drin pobl anabl yn fwy ffafriol mewn 
proses recriwtio drwy weithredu cynllun gwarantu cyfweliad i’r rheini sy’n enwi eu hunain 
yn anabl ac sy’n bodloni’r lleiafswm gofynion ar gyfer y swydd. Ni fyddai hysbyseb sy’n 
cyhoeddi hyn yn un anghyfreithlon.  

Gallai gwahaniaethu anuniongyrchol ddigwydd pan fo sefydliad yn cymhwyso arfer 
neu reol sydd ar yr wyneb yn trin pawb yr un fath ond mewn gwirionedd yn rhoi pobl â 
nodwedd warchodedig benodol o dan anfantais o’u cymharu â phobl eraill. Er enghraifft, 
gallai hysbyseb ar gyfer cyfrif banc sy’n nodi bod rhaid i ymgeiswyr fod â chyfeiriad 
sefydlog wahaniaethu’n anuniongyrchol yn erbyn ceisiwr lloches o Syria na fyddai o’r 
herwydd yn gallu agor cyfrif banc. Byddai’r gofyniad cymhwyster hwn yn anghyfreithlon oni 
bai y gellid ei gyfiawnhau’n wrthrychol. Er mwyn gallu ei gyfiawnhau’n wrthrychol byddai 
rhaid bod â nod cyfreithlon i’r arfer neu reol, sydd yn ei dro yn ffordd gymesur o gyflawni’r 
nod hwnnw.    

I fedru cael nod cyfreithiol rhaid i’r rheol neu’r polisi gynrychioli ystyriaeth wirioneddol 
a gwrthrychol. I ddangos cymesuredd, rhaid i gyflogwr neu ddarparwr gwasanaeth 
ddangos bod y nod yn cael ei gyflawni (neu mi fydd) drwy’r dulliau a fabwysiadwyd ac 
nad oes ffordd amgenach mwy cyfartal a rhesymol i’w cymryd i gyrraedd y nod hwnnw. Er 
enghraifft, er mwyn gwrthod cyfrifon banc yn gyfreithlon i unigolion heb gyfeiriad sefydlog, 
byddai rhaid i fanc ddangos fod ei bolisi yn angenrheidiol am reswm cyfreithlon (megis i 
atal twyll) ac nad oedd dewis amgenach ymarferol arall ganddo.  

 was necessary for a legitimate reason (such as to prevent fraud) and that there was no 
practical alternative.
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Mae’r Ddeddf yn caniatau cyflogwr i fynnu bod gan ymgeisydd am swydd neu gyflogai 
nodwedd warchodedig benodol pan fydd wirioneddol angen hynny ar gyfer y swydd, a 
elwir yn ‘ofyniad galwedigaethol’. Rhaid i’r gofyniad fod yn hanfodol ar gyfer y swydd, nid 
dim ond un o nifer o ffactorau pwysig. Pan fydd gofyniad galwedigaethol yn berthnasol, 
bydd gofyn i’r cyflogwr sicrhau bod yna ‘nod cyfreithlon’ i’w weithred a bod y gwahaniaethu 
a gynigir yn fodd cyfiawn a gwrthrychol o fodloni’r nod hwnnw. 

Gall gofynion galwedigaethol fod yn berthnasol pan fydd rhyw, hil, anabledd, crefydd neu 
gredoau, cyfeiriadedd rhywiol, oed, heb fod yn briod nac yn bartner sifil nac yn unigolyn 
trawsrywiol, yn ofyniad ar gyfer y gwaith. 

Mae yna ‘eithriadau’ yn y Ddeddf hefyd, sy’n caniatáu i swyddi gael eu cyfyngu i rai 
grwpiau neilltuol, er enghraifft, ar sail grefydd neu gredoau, mewn amgylchiadau 
cyfyngedig iawn. Yn gyffredinol rhaid cyfiawnhau eithriadau yn wrthrychol.

Wrth hawlio eithriad neu ofyniad galwedigaethol, neu geisio defnyddio cyfiawnhad 
gwrthrychol ar gyfer hysbyseb sy’n gwahaniaethu, dylai’r hysbysebwr roi datganiad 
ysgrifenedig i’r cyhoeddwyr yn egluro’i gyfiawnhad a’r sail dros ddibynnu arno. 

Os bydd cyhoeddwr yn pryderu am gyfreithlondeb unrhyw hysbyseb, dylai geisio gwell 
eglurdeb gan yr hysbysebwr ynglŷn ag a yw’r hysbysebwr yn dibynnu ar eithriad. 

A all yr hysbysebwr ofyn am fath arbennig o 
unigolyn mewn hysbyseb swydd? 

Enghreifftiau:
Mae hysbyseb am ddiffoddwyr tân yn nodi y bydd ymgeiswyr yn gorfod ymgymryd â phrofion 
corfforol. Er y gallai’r gofyniad hwn ddiystyru rhai pobl anabl nid yw hyn yn anghyfreithlon os gall 
y gwasanaeth tân ddangos ei fod yn cyfiawnhau hyn yn wrthrychol. Cyfiawnhad y gwasanaeth 
tân ar gyfer y prawf yw sicrhau bod ymgeiswyr yn ddigon ffit i wneud y swydd. Mae hwn yn 
nod cyfreithlon ac mae gorfodi ymgeiswyr i ymgymryd â phrofion corfforol yn ffordd gymesur o 
gyflawni’r nod hwn.

Mae cwmni adeiladu yn hysbysebu am adeiladwyr o Wlad Pwyl i weithio ar ei safle adeiladu ar 
y sail bod y cwmni o’r farn y bydd y gweithwyr yn aros yn eu swydd am gyfnod hirach. Ni fydd  y 
gred hon, yn seiliedig ar ystrydeb hiliol, yn gymwys fel cyfiawnhad o ofyniad galwedigaethol a 
byddai’n anghyfreithlon wrth wahaniaethu ar sail hil.
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Fodd bynnag, mae yna ‘eithriadau’ cyfyngedig dan Ddeddf Gydraddoldeb 2010, sy’n caniatau’r 
ddarpariaeth o nwyddau, cyfleusterau neu wasanaethau gael eu cyfyngu i grwpiau neilltuol 
mewn amgylchiadau penodol. Pan ddefnyddir eithriad, bydd gofyn i ddarparwr y nwyddau, 
cyfleusterau neu wasanaethau sicrhau bod yna ‘nod cyfreithlon’ i’w weithred a bod y 
gwahaniaethu arfaethedig yn fodd cyfiawn a gwrthrychol o fodloni’r nod hwnnw. 

Cyn belled bod rhai amodau penodol a amlinellir yn y Ddeddf yn cael eu bodloni, mae rhai 
eithriadau neilltuol eraill sy’n caniatáu cyfyngiadau o ran darparu nwyddau, cyfleusterau a 
gwasanaethau ar sail nodweddion gwarchodedig. 

Enghraifft:
Mae clwb yn hysbysebu dosbarthiadau salsa ‘nad ydynt yn addas i bobl dros 60 oed’ mewn 
papur newydd am ddim lleol. Mae’r clwb yn tybio nad yw pobl dros 60 oed yn ddigon ffit. 
Mae hyn yn wahaniaethu ar sail oed ac mae’n anghyfreithlon. Byddai’r clwb salsa yn atebol 
fel darparwr gwasanaeth, a byddai’r papur newydd am ddim yn atebol fel y cyhoeddwr.

Er enghraifft:  

• Gall clybiau aelodau preifat hysbysebu aelodaeth i bobl sy’n rhannu’r un nodweddion 
gwarchodedig, cyn belled nad ydynt yn cyfyngu aelodaeth ar sail lliw.

• Caniateir hysbysebu digwyddiadau chwaraeon cystadleuol fel rhai dynion yn unig neu 
ferched yn unig os, oherwydd cryfder corfforol, stamina, corffolaeth, byddai gan un rhyw 
fantais dros y llall. 

Rhaid i bobl neu sefydliadau sy’n darparu nwyddau, cyfleusterau neu wasanaethau i’r 
cyhoedd beidio â gwahaniaethu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yn erbyn unigolyn 
a allai fod eisiau eu prynu neu eu defnyddio. Mae hyn yn berthnasol i ddarparwyr 
yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ac ar gyfer nwyddau, cyfleusterau a 
gwasanaethau am ddim neu a delir amdanynt.   

A all hysbyseb gyfyngu’r ddarpariaeth o 
nwyddau, cyfleusterau neu wasanaethau i 
grŵp penodol? 
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Mae’n anghyfreithlon cyhoeddi hysbyseb sy’n gwahaniaethu ar gyfer gwerthu neu rentu 
eiddo. Mae ‘eiddo’ yn cynnwys tir, tai, fflatiau a safleoedd busnes. Mae’n berthnasol i 
dai cyhoeddus, yn cynnwys cymdeithasau tai, ac i gymdeithasau preifat, i lety wedi ei 
ddodrefnu neu fel arall, ac i’r drefn o isosod eiddo.

Mae rhai eithriadau ar gyfer rhentu mewn ‘eiddo bach’ pan fydd yr unigolyn (neu aelod 
agos o’r teulu) sy’n gosod y llety hefyd yn byw yno a cheir cyfleusterau a rennir fel ystafell 
ymolchi a/neu gegin. Ystyrir eiddo yn fach os nad yw fel arfer yn medru dal mwy na dau 
grŵp arall o bobl (neu ddim mwy na chwech o bobl) yn ogystal â’r unigolyn sy’n gosod yr 
eiddo a/neu ei deulu agos sy’n byw yno.  

Mae eithriadau hefyd ar gyfer llety cymunol, fel noswylfeydd a llety a ddarperir ar gyfer un 
rhyw.

Waeth sut fath o lety a gynigir, nid oes eithriad sy’n caniatáu gwahaniaethu ar sail hil, sy’n 
cynnwys lliw neu genedligrwydd.

• Gall darparwr hysbysebu gwasanaeth un rhyw yn unig i ddynion a merched lle byddai 
gwasanaeth ar y cyd yn llai effeithiol a phan na fyddai’n ymarferol darparu’r gwasanaeth i’r ddau 
ryw, neu pan mai un rhyw yn unig fyddai angen y gwasanaeth hwnnw. Ym mhob achos, rhaid i’r 
darparwr gyfiawnhau’r cyfyngiad ar y gwasanaeth.

• Oni bai mai pwrpas masnachol yw eu hunig neu brif bwrpas, gall sefydliadau crefyddol 
hysbysebu bod eu darpariaeth o nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau, cymryd rhan yn eu 
digwyddiadau, y defnydd neu rentu eu heiddo a’u haelodaeth, wedi ei gyfyngu mewn perthynas 
â chyfeiriadedd rhywiol a chrefydd neu gred. Lle bydd angen gwneud hynny am resymau 
crefyddol, gall gweinidogion hysbysebu gwasanaethau ar wahân i ddynion a merched hefyd 
mewn lleoedd a ddefnyddir er dibenion crefydd gyfundrefnol.

A yw hi’n gyfreithlon hysbysebu llety a gyfyngir 
i grwpiau neilltuol?

Enghraifft:
Mae’r awdurdod iechyd lleol yn hysbysebu am ‘grŵp cymorth tadau newydd’. Os gall yr 
awdurdod iechyd ddangos nad yw tadau yn aml yn mynychu grŵp cymorth cymysg ar gyfer 
‘rhieni newydd’, gall fedru cyfiawnhau darparu grŵp dynion yn unig fel modd cymesurol o 
gyflawni’r gwasanaeth yn fwy effeithiol. 
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Enghraifft:
Mae cwmni peirianneg yn cyhoeddi hysbyseb swydd am beiriannydd dan hyfforddiant gan nodi 
y croesawir merched ac ymgeiswyr o leiafrifoedd ethnig. Y rheswm am hyn yw nad yw’r grwpiau 
hyn wedi’u cynrychioli’n ddigonol yn y diwydiant peirianneg ac mae’n debygol o fod yn weithredu 
cadarnhaol o ganlyniad. 

Nid yw’n anghyfreithlon i annog grwpiau sy’n rhannu nodwedd warchodedig benodol  i 
ymgeisio am swyddi er mwyn mynd i’r afael ag anfantais neu dangynrychiolaeth. Gelwir 
hyn yn weithredu cadarnhaol ac mae’n gyfreithlon os yw’n rhesymol ystyried bod pobl 
sydd â nodwedd warchodedig benodol heb eu cynrychioli’n ddigonol neu’n wynebu bod 
dan anfantais a bod y camau a gymerwyd yn gymesur.

Os bydd cyflogwr yn dymuno gweithredu’n gadarnhaol fel hyn, dylai’r hysbyseb nodi’n glir 
bod y cyflogwr yn dymuno cael ceisiadau gan bawb ond ei fod hefyd yn dymuno ceisiadau 
gan grŵp sydd â nodwedd warchodedig benodol ar y sail nad yw wedi ei chynrychioli’n 
ddigonol neu’n wynebu bod dan anfantais. Gellir defnyddio gweithredu cadarnhaol mewn 
cyflogaeth i annog pobl i ymgeisio am swydd yn unig. Ni ellir ei ddefnyddio i gyfyngu’r 
swydd i rywun sydd â nodwedd warchodedig neu i drin ymgeisydd yn fwy ffafriol yn ystod 
y broses recriwtio oherwydd bod nodwedd warchodedig ganddo. Fodd bynnag, os yw’r 
ddau ymgeisydd gorau i swydd yn gyfartal o ran cymwysterau, gellir rhoi blaenoriaeth i’r 
ymgeisydd o grŵp sydd dan anfantais neu heb gynrychiolaeth ddigonol os yw’n ffordd 
gymesur o helpu taclo anfantais y grŵp neu gynyddu ei gyfranogiad.     

Yn gyffredinol nid yw’r Ddeddf yn caniatáu cyflogwr i drin rhywun yn fwy ffafriol yn ystod 
y broses recriwtio oherwydd bod nodwedd warchodedig ganddo, oni bai fod yr unigolyn 
yn anabl (fel y’i crybwyllwyd yn gynharach yn y canllaw hwn). Fodd bynnag, mewn 
amgylchiadau cyfyngedig iawn, mae’r Ddeddf yn caniatau cyflogwyr, wrth benderfynu 
rhwng dau ymgeisydd a ddyfarnwyd yn gyfartal o ran gallu, i ddewis yr ymgeisydd sydd â 
nodwedd warchodedig nad yw wedi ei gynrychioli’n ddigonol neu sy’n wynebu anfantais 
yn y sefydliad neu’r sector. 

A allaf hysbysebu y croesawir ceisiadau am 
swydd gan grwpiau neilltuol?
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Enghraifft:
Mae canolfan chwaraeon yn sylweddoli bod merched Tsieinïaidd yn defnyddio’r cyfleusterau 
yno yn llawer llai aml na grwpiau eraill er bod y ganolfan yng nghanol cymuned Dsieinïaidd 
fawr. I annog merched Tsieinïaidd i ddefnyddio’r ganolfan, mae’n hysbysebu diwrnod agored a 
sesiynau cychwynnol yn y gampfa i ferched Tsieinïaidd yn unig.

Mae gweithredu cadarnhaol yn caniatáu sefydliadau sy’n darparu cyfleusterau neu 
wasanaethau i drin un grŵp yn fwy ffafriol, i helpu aelodau o’r grŵp hwnnw i oroesi 
anfantais neu gymryd rhan yn fwy amlwg, neu i fodloni anghenion arbennig cymunedau 
neilltuol. Os bydd darparwr gwasanaeth yn dymuno annog cyfranogiad gan grŵp 
gwarchodedig penodol nad yw’n cael ei gynrychioli’n ddigonol neu sy’n wynebu bod dan 
anfantais, dylid nodi hynny yn yr hysbyseb).

A allaf hysbysebu bod gwasanaeth yn croesawu 
cyfranogaeth gan grwpiau neilltuol? 



Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol wedi cyhoeddi cyfres o ddogfennau 
arweiniol yn rhad ac am ddim:  

Deddf Gydraddoldeb 2010 - 
Hysbysebu
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•	 Hysbysebu	–	Cwestiynau	cyffredin	ynglŷn	â	beth	sy’n	hysbysebu	cyfreithlon	ar	

gyfer:	swyddi;	nwyddau,	cyfleusterau	a	gwasanaethau;	a	llety

• Hysbysebu -   Rhestr wirio o arfer da i hysbysebwyr a chyhoeddwyr

• Hysbysebu – Ymholi am hysbyseb sy’n gwahaniaethu

Gallwch gael rhagor o wybodaeth fanwl hefyd yng Nghod	Ymarfer	Cyflogaeth	Statudol 
neu God	Ymarfer	Statudol	y	Gwasanaethau,	Swyddogaethau	Cyhoeddus	a	
Sefydliadau	sydd ar gael ar wefan y Comisiwn.

Dylid cyflwyno cwynion ynglŷn â hysbysebu anonest neu ddifrïol i’r Advertising 
Standards	Authority, Mid City Place, 71 High Holborn, London, WC1V 6QT

http://www.equalityhumanrights.com/publication/services-public-functions-and-associations-statutory-code-practice
http://www.equalityhumanrights.com/publication/services-public-functions-and-associations-statutory-code-practice
http://www.equalityhumanrights.com/cy/hafan
http://www.equalityhumanrights.com/publication/employment-statutory-code-practice


Mae’r cyhoeddiad hwn ac adnoddau cydraddoldeb a hawliau dynol 
cysylltiedig ar gael o wefan y Comisiwn.

Am gyngor, gwybodaeth neu arweiniad ar faterion cydraddoldeb, 
gwahaniaethu neu hawliau dynol, cysylltwch ag EASS, gwasanaeth 
annibynnol ac yn rhad ac am ddim. 

Website www.equalityadvisoryservice.com

Ffôn:  0808 800 0082

Ffôn Testun:  0808 800 0084

Oriau agor:  09:00 to 20:00 (Dydd Llun i ddydd Gwener)
 10:00 to 14:00 (Dydd	Sadwrn)

Drwy’r post:  FREEPOST	Equality	Advisory	Support	Service	FPN4431

Anfonwch unrhyw gwestiynau neu sylwadau ynglŷn â’r cyhoeddiad hwn i: 
correspondence@equalityhumanrights.com.  
Bydd y Comisiwn yn croesawu eich adborth

 © 2016 Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Cyhoeddwyd Chwefror 2016

ISBN: 978-1-84206-662-1

Manylion Cyswllt

Mae’r canllaw hwn ar gael fel ffeil PDF o wefan y Comisiwn. Am 
wybodaeth ar gael cyhoeddiad Comisiwn mewn fformat gwahanol, 
cysylltwch â: correspondence@equalityhumanrights.com	.

Fformatau amgenach 
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