
ATODIAD 1 – Prifysgol Bangor – Polisi Urddas yn y Gwaith ac wrth Astudio  

 
Beth a olygir wrth Aflonyddu, Bwlio, Erlid a Gwahaniaethu?  

 
Arweiniad yw’r diffiniadau a’r enghreifftiau a roddir, ac nid ydynt yn rhestr gynhwysfawr.  
Os ydych yn dioddef gan ymddygiad sydd, yn ôl eich tyb, yn amhriodol, efallai y byddwch 
yn awyddus i rannu’ch profiad gyda rhywun, er enghraifft, eich rheolwr atebol, 
cynrychiolydd undeb llafur, rhywun o Adnoddau Dynol neu Ymgynghorydd Urddas. 
 

1. Aflonyddu 
 
Un diffiniad o aflonyddu a geir yn Neddf Cydraddoldeb 2010, i gynnwys nodweddion 
gwarchodedig: 
 

Mae aflonyddu’n golygu “ymddygiad di-groeso yng nghyswllt nodwedd 
warchodedig berthnasol ac sydd â’r bwriad o sathru ar urddas pobl neu greu 
amgylchedd brawychus, gelyniaethus, diraddiol, bychanol neu dramgwyddus 
i’r unigolyn hwnnw.” 
 

Mae aflonyddu’n cwmpasu llawer o wahanol fathau o ymddygiad corfforol, geiriol a 
di-eiriau. Gall ddigwydd trwy un digwyddiad penodol neu gall fod yn achlysurol 
neu’n barhaus. Dyma’r nodweddion sy’n diffinio’r ymddygiad hwnnw: 
 

• ni ofynnir amdano na’i groesawu; 
• mae’n golygu bod unigolyn neu grŵp yn cael eu brawychu, eu bychanu, eu 

gwawdio, eu tramgwyddo neu’n colli preifatrwydd, neu mae’n creu 
amgylchedd sy’n elyniaethus, yn frawychus neu’n dramgwyddus i’r unigolyn 
neu’r grŵp dan sylw. 

• nid yw’r berthynas waith, astudio na chymdeithasol rhwng y rhai dan sylw’n 
ei gyfiawnhau, a byddai unrhyw berson rhesymol yn yr un sefyllfa yn cyd-
weld ynglŷn â hynny. 
 

Gall aflonyddu sy’n ymwneud â rhyw, beichiogrwydd, hunaniaeth gender, hil, lliw, 
ethnigrwydd, gwreiddiau cenedlaethol, anabledd, tueddiadau rhywiol crefydd neu 
gredoau, neu oedran olygu gwahaniaethu anghyfreithlon y gellir dal staff yn 
bersonol gyfrifol amdano. Mae aflonyddu ar sail statws, iaith, perthynas gytundebol 
neu hyd gwasanaeth hefyd yn annerbyniol.  
 
Enghreifftiau o aflonyddu:   
 

• Trais neu fygythiad o drais; 
• cyffwrdd, cynigion rhywiol neu ensyniadau di-groeso; 
• sarhad geiriol, yn cynnwys bygythiadau, galw enwau difrïol, sarhau, 

gwaradwyddo neu fychanu unigolyn; 
• anfon negeseuon testun tramgwyddus; 
• diarddel neu eithrio o sgyrsiau arferol yn y gweithle neu’r man astudio, neu o 

ddigwyddiadau cymdeithasol; tarfu trwy aflonyddu, sbïo neu stelcian; 
• gorfodi, megis dwyn pwysau ar rywun i arddel daliadau gwleidyddol neu 

grefyddol penodol.   
 

 
 
  



2. Bwlio 
 
Mae bwlio’n golygu camddefnyddio grym personol neu swydd o awdurdod, p’un a 
fyddo hynny mewn modd ymosodol neu drwy ddulliau mwy cynnil, fel bod y sawl 
sy’n dioddef yr ymddygiad hwnnw’n teimlo’n drist, dan fygythiad, wedi’i b/fychanu 
neu’n fregus, ac yn tanseilio ei hunan-hyder. 

 
Gall ymddygiad bwlio ddigwydd mewn sawl math gwahanol o berthynas. Er 
enghraifft, mae’n bosibl i gydweithiwr iau fwlio rhywun sydd mewn swydd uwch, i 
fyfyriwr fwlio aelod staff, neu i fenyw fwlio dyn. 
 
Ni fernir bod beirniadaeth ddilys, adeiladol a theg ar berfformiad neu ymddygiad 
staff neu fyfyrwyr yn fwlio nac yn aflonyddu, ar yr amod fod y rhai dan sylw’n cael 
eu trin gydag urddas, cwrteisi a pharch. 
 
Enghreifftiau o fwlio:   

 
• brawychu seicolegol, bychanu, beirniadaeth ormodol a/neu afresymol neu 

ganfod beiau ar unrhyw gydweithiwr neu gymar; 
• atal unigolyn rhag symud ymlaen trwy fynd ati’n unswydd i’w (h)atal rhag 

cael dyrchafiad neu gyfleoedd i hyfforddi; 
• dynodi baich gwaith a chyfrifoldebau’n annheg, neu bennu amcanion neu 

dargedau afresymol yn y gwaith; 
• honni sefyllfa o ragoriaeth ddeallusol mewn modd ymosodol, difrïol neu 

dramgwyddus, boed ar lafar neu ar bapur, yn gyhoeddus neu’n breifat. 
 

3. Erlid 
 
Caiff pobl eu herlid os cânt eu trin yn llai ffafriol am iddynt wneud cwyn ynglŷn â 
gwahaniaethu (a all fod yn gŵyn ynglŷn ag aflonyddu neu fwlio), neu gefnogi 
rhywun arall i wneud neu gyflwyno cwyn. Gall erlid fod yn wahaniaethu 
anghyfreithlon ac arwain at gamau disgyblu, beth bynnag a fo canlyniad y gŵyn 
wreiddiol. 
 

4. Gwahaniaethu Uniongyrchol ac Anuniongyrchol 
 
Mae gwahaniaethu uniongyrchol yn digwydd pan drinnir rhywun yn llai ffafriol na 
rhywun arall, a hynny ar sail eu hunaniaeth yn unig, er enghraifft, wrth beidio â 
phenodi rhywun oherwydd gender, cefndir ethnig, oedran neu anabledd.  

 
Mae gwahaniaethu anuniongyrchol yn digwydd pan fo darpariaethau, meini prawf 
neu ddulliau gweithredu ar waith sy’n cael effaith wahaniaethol ar rai grwpiau 
arbennig o bobl. Er enghraifft, gallai polisi gwisgo lle mae angen i ferched wisgo sgert 
at y pen-glin wahaniaethu’n anuniongyrchol yn erbyn merched o rai grwpiau 
diwylliannol neu grefyddol. 



 


