Rhanbarth y Gorllewin: Cydraddoldeb (Polisi Diwygiedig Tachwedd 2021)
1. Amcanion Polisi
1.1. Mae Rhanbarth y Gorllewin yn gwbl ymroddedig i egwyddorion cyfle cyfartal ac mae'n gyfrifol am sicrhau nad oes
unrhyw ymgeiswyr, deiliaid swyddi, gwirfoddolwyr, cyfranogwyr neu aelodau (ynghyd "Rhanddeiliaid") wahaniaethir yn
anghyfreithlon yn erbyn oherwydd oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a
mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol (ynghyd y "Nodweddion a Ddiogelir").
2. Diben y Polisi
2.1. Mae Rhanbarth y Gorllewin yn cydnabod nad yw unigolion (a / neu grwpiau penodol yn ein cymdeithas sy'n rhannu
un neu fwy o ddiogelir Nodweddion) wedi gallu cymryd rhan yn gyfartal ac yn llawn mewn gweithgareddau sy'n
gysylltiedig â hobi yn y gorffennol. Mewn rhai achosion, efallai y bydd hyn wedi bod o ganlyniad i wahaniaethu
anghyfreithlon.
2.2. Mae'r Polisi hwn wedi cael ei gynhyrchu i geisio atal a mynd i'r afael ag unrhyw wahaniaethu anghyfreithlon neu
driniaeth annheg eraill, boed yn fwriadol neu'n anfwriadol, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn erbyn Rhanddeiliaid
y gall eu hatal rhag cymryd rhan yn llawn mewn gweithgareddau sy'n gysylltiedig â hobi.
3. Gofynion Cyfreithiol
3.1. Mae angen y Rhanbarth Gorllewinol yn ôl y gyfraith i beidio â gwahaniaethu'n anghyfreithlon yn erbyn ei
Rhanddeiliaid ac yn cydnabod ei rwymedigaethau cyfreithiol o dan, a bydd yn cadw at ofynion y Ddeddf Cydraddoldeb
2010, ac unrhyw ddeddfwriaeth gyfatebol (fel y'i diwygiwyd) mewn unrhyw awdurdodaeth y DU, Jersey, Guernsey neu
Ynys Manaw ac unrhyw ddiwygiadau diweddarach i ddeddfwriaeth o'r fath neu ddeddfwriaeth ddilynol gysylltiedig
gydraddoldeb all fod yn berthnasol.
3.2. Bydd y Rhanbarth Gorllewinol geisio cyngor bob tro y Polisi hwn yn cael ei adolygu er mwyn sicrhau ei fod yn
parhau i adlewyrchu'r fframwaith cyfreithiol presennol ac arfer da.
4. Gwahaniaethu, aflonyddu, bwlio ac erledigaeth
Mae Rhanbarth y Gorllewin yn cydnabod y canlynol fel rhai annerbyniol:
4.1. gwahaniaethu anghyfreithlon a all gymryd y ffurfiau canlynol:
4.1.1. Gwahaniaethu uniongyrchol: trin rhywun yn llai ffafriol nag y byddech yn trin eraill oherwydd nodwedd
warchodedig.
4.1.2. Gwahaniaethu anuniongyrchol: cymhwyso darpariaeth, maen prawf neu arfer sydd, ar yr olwg gyntaf, yr un mor
berthnasol i bawb, ond sydd, yn ymarferol anfantais gall unigolion sydd â nodwedd warchodedig benodol. gofynion neu
amodau o'r fath yn gyfreithlon dim ond os gellir eu cyfiawnhau yn wrthrychol.
4.2. Aflonyddu: cymryd rhan mewn ymddygiad digroeso sy'n ymwneud â ymddygiad Nodweddiadol neu digroeso
Gwarchodedig perthnasol o natur rywiol lle mae'r ymddygiad sydd â'r diben neu'r effaith o darfu ar urddas y derbynnydd
neu greu amgylchedd bygythiol, gelyniaethus, diraddiol, bychanol neu dramgwyddus i'r derbynnydd, neu unrhyw
unigolyn arall yr effeithir arnynt gan ymddygiad o'r fath. Mae Rhanbarth y Gorllewin wedi ymrwymo i sicrhau bod ei
rhanddeiliaid yn gallu cynnal eu gweithgareddau rhydd o aflonyddwch.
4.3. Bwlio: camddefnyddio grym neu sefyllfa i feirniadu yn gyson neu i fychanu ac yn tanseilio hyder unigolyn.
4.4. Erledigaeth: subjecting rhywun i niwed oherwydd ei fod wedi yn ddidwyll cymryd camau o dan Ddeddf Cydraddoldeb
2010 (neu ddeddfwriaeth gyfatebol) drwy ddod achos, rhoi tystiolaeth neu wybodaeth mewn perthynas ag achos,
gwneud honiad bod person wedi mynd yn groes i'r Cydraddoldeb Ddeddf 2010 (neu ddeddfwriaeth gyfatebol) neu
wneud unrhyw beth arall at ddibenion neu mewn cysylltiad â Deddf Cydraddoldeb 2010 (neu unrhyw ddeddfwriaeth
gyfatebol).
4.5. Mae Rhanbarth y Gorllewin yn ystyried gwahaniaethu, aflonyddu, bwlio neu erledigaeth, fel y disgrifiwyd uchod, fel
camymddwyn difrifol. Bydd pob cwyn yn cael eu cymryd o ddifrif a gall mesurau priodol gan gynnwys camau disgyblu
yn cael eu dwyn yn erbyn unrhyw Rhanddeiliaid sydd yn anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn, aflonyddu ar, bwlis neu
erlid unrhyw berson arall.
5. Y Drefn y
5.1 Er mwyn diogelu hawliau unigol o dan y Polisi hwn ar Gydraddoldeb, unrhyw Rhanddeiliaid sy'n credu eu bod wedi
dioddef triniaeth anghyfartal o fewn cwmpas y Polisi Cydraddoldeb gall godi'r mater drwy'r pwyllgor rhanbarthol drwy
gysylltu â'r Ysgrifennydd.
5.2 Bydd camau disgyblu priodol yn erbyn unrhyw Rhanddeiliaid Rhanbarth y Gorllewin sy'n torri Polisi Cydraddoldeb
hwn.
5.3 Ni fydd Unigolyn codi achwyniad yn cael ei gosbi am wneud hynny oni bai ei fod yn wir ac nid ei wneud yn ddidwyll.
5.4 Fel gyda holl weithdrefnau cwyno a disgyblu, mae'r pwynt olaf apêl sy'n ymwneud â'r polisi hwn yw pwyllgor
Rhanbarth y Gorllewin.

