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Byddwn yn dilyn y gyfraith ynghylch trin pobl yn de g. 

Byddwn yn gwneud yn siŵr bod y pethau rydyn ni’n eu gwneud 
yn deg. 

Byddwn yn defnyddio ffurflenni i wneud 
yn siŵr bod pethau’n deg. 

Bydd y bobl sy’n rhedeg gwasanaethau 
yn defnyddio’r ffurflenni i weld sut gallan 
nhw wella. 

Byddwn yn hyfforddi gweithwyr y cyngor 
ynghylch trin pobl yn deg. 

 

Byddwn yn gwneud yn si ŵr bod pobl yn gallu gweld beth 
rydyn ni’n ei wneud 

Byddwn yn gwneud yn siŵr bod ein 
gwybodaeth yn hawdd ei deall 

Byddwn yn gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu 
defnyddio pob un o’n hadeiladau, ein parciau 
a’n mannau eraill. 

Byddwn yn dweud wrth bobl beth rydyn ni’n ei 
wneud a sut y gallant ddefnyddio ein 

gwasanaethau. 

 

Rydyn ni am i bobl yng Nghaerdydd gael eu trin yn deg.  

Rydyn ni am i bobl Caerdydd gael eu cynnwys. 

Dyma beth fyddwn ni’n ei wneud i gyflawni hyn. 
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Byddwn yn gofyn i fwy o bobl am eu barn arnom ni 

Byddwn yn rhoi’r cyfle i fwy o bobl leisio eu barn ac yn 
gadael iddyn nhw ein helpu i wneud 
cynlluniau. 

Byddwn yn gofyn i bobl beth maen nhw’n ei 
feddwl mewn ffordd y gallant ei deall. 

 

 

 

Byddwn yn helpu pobl i gwyno pan fo 
rhywbeth yn annheg 

Byddwn yn gwneud yn siŵr bod pawb sy’n byw 
yng Nghaerdydd yn gwybod beth sy’n annheg. 

Byddwn yn dweud wrth bawb sy’n byw yng 
Nghaerdydd lle y gallant gwyno os yw rhywbeth 
yn annheg. 

Bydd llai o annhegwch yng Nghaerdydd. 
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Byddwn yn gweithio i helpu pobl i fwynhau’r bywyd g orau 
posibl 

Rydyn ni am i bawb sy’n rhedeg 
gwasanaethau’r Cyngor wybod pa 
broblemau mae pobl yn eu cael wrth 
ddefnyddio gwasanaethau. Rydyn ni am 
iddynt brofi y gall mwy o bobl ddefnyddio eu 
gwasanaethau. 

Rydyn ni am i bawb sy’n byw yng Nghaerdydd fod mor 
annibynnol â phosibl. 

Rydyn ni am i bawb sy’n byw yng Nghaerdydd wybod pa 
gymorth y gallant ei gael. 

Rydyn ni am wybod os yw pobl yn cael eu trin yn annheg yn yr 
ysgol. Byddwn yn gwneud rhywbeth am y broblem. 

Rydyn ni am weld tystiolaeth bod llai o annhegwch mewn 
ysgolion. 

Rydyn ni am i bawb gael eu helpu i wneud eu gorau yn yr 
ysgol. 

Rydyn ni am i fwy o bobl gymryd rhan mewn cyrsiau. 

Rydyn ni am weld mwy o bobl mewn swyddi. 

Rydyn ni am i bawb yng Nghaerdydd gael lle ar gwrs neu gael 
swydd pan fyddant yn 16. 

 

  



5 

 

Byddwn yn stopio talu llai i bobl sy’n gweithio i’r  cyngor 
oherwydd pwy ydyn nhw 

Byddwn yn dod o hyd i unrhyw un sy’n cael cyflog annheg. 
Byddwn yn ceisio gwneud yn siŵr 
bod mwy ohonyn nhw’n cael eu 
talu’n well. 

Byddwn ni’n gwneud cynlluniau. 
Bydd y cynlluniau’n sicrhau bod pobl 
sy’n gweithio i’r cyngor yn cael cyfle i 

gael swyddi gwell. 

 

 

Byddwn yn gwneud yn si ŵr bod pobl yn teimlo’n ddiogel 
yn eu croen eu hunain yn eu cymunedau 

Byddwn yn rhoi gwybod i bobl am 
sefydliadau sy’n helpu pobl sydd wedi cael 
eu cam-drin. 

Bydd pobl yn teimlo’n ddigon diogel i roi 
gwybod i rywun eu bod wedi cael eu niweidio. 

Byddwn yn dangos llawer o luniau i bobl sy’n dangos pa mor 
bwysig yw cynnwys pawb. 

Byddwn yn gwneud calendr sy’n rhestru holl ddigwyddiadau 
diwylliannol Caerdydd. 
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Ar ddiwedd pob blwyddyn byddwn yn dweud wrth bawb sut 
aeth pethau. 

Bob blwyddyn byddwn yn rhoi gwybod i chi faint o bobl o 
gefndiroedd gwahanol sy’n gweithio i’r cyngor. 

 

 

 

 

Ffoniwch Cysylltu â Chaerdydd. 

Y rhif ffôn yw 029 20 872 088. Gofynnwch am y Tîm 
Cydraddoldeb. 

Siaradwch â’ch Cynghorydd lleol. 

Gallwch lenwi arolwg Holi Caerdydd!  

Gwnewch gŵyn. 

Mae gan y Cyngor weithdrefn gwyno. Gallwch gael 
gwybodaeth amdani drwy ffonio Cysylltu â Chaerdydd. Y 
rhif ffôn yw 029 20 872 088. 

Dywedwch wrth eich Tîm Partneriaeth Cymdogaeth. 

 Ffoniwch 029 20 872 088. 

 

  

 

 

Sut byddwch chi’n gwneud yn siŵr bod y 
Cyngor yn gwneud ei waith? 

Beth os nad ydych chi’n credu bod y Cyngor 
yn gwneud pethau’n iawn? 
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Ysgrifennwch at Dîm Cydraddoldeb Cyngor Caerdydd, 
Ystafell 263d, Neuadd y Sir, Caerdydd CF10 4UW  

Ffoniwch 029 20 872 088 a gofynnwch am y Tîm Cydraddoldeb 

E-bostiwch tîmcydraddoldeb@caerdydd.gov.uk  

 

 

 

 

Gan fod tegwch yn gyfraith. 

 

 

 

 

Mae rhai pobl yn cael eu trin yn annheg oherwydd pwy ydyn 
nhw. 

Diben y cynllun hwn yw sicrhau bod pawb yn cael eu trin yn 
deg. 

 

  

 

 

Beth yw eich barn chi ar y cynllun hwn? 

 Pam ydyn ni wedi llunio’r cynllun hwn? 

Ar gyfer pwy mae’r cynllun? 
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Pobl rydych chi’n pleidleisio drostynt 

 

 Y Cynghorydd Phil Bale, Arweinydd y Cyngor, sy’n 
rheoli’r cynllun. 

 Y Cynghorydd Daniel De’Ath sy’n gyfrifol am wneud 
pethau’n deg. 

 

Rhaid i’r Cynghorwyr sy’n gyfrifol am bethau eraill 
wneud pethau’n deg hefyd. 

 

 Mae’r Cynghorydd Ali Ahmed yn helpu’r 
Cynghorwyr eraill i ddod o hyd i bobl sy’n cael eu trin yn 
annheg. 

 

 

 

Pwy sy’n rheoli’r cynllun? 
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Pobl sy’n gweithio i’r Cyngor 

 

Y Prif Weithredwr Paul Orders yw’r rheolwr.  

 

Y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol, Davina Fiore sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr 
bod y cynllun yn gweithio. 

 

Y Tîm Cydraddoldeb sy’n gyfrifol am helpu gweddill y 
Cyngor i wneud i’r cynllun weithio. Byddant yn edrych i 
weld a yw’r cynllun yn gweithio. Byddant yn llunio 

adroddiadau bob blwyddyn. 

 

Mae pob Cyfarwyddwr yn gyfrifol am sicrhau bod ei 
adran yn defnyddio’r cynllun. Bydd y Cyfarwyddwyr yn 
rhoi gwybod i weddill y Cyngor amdano. 

 

Rhaid i bawb sy’n gweithio i’r Cyngor drin pobl yn 
deg. 
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Mae Deddf Cydraddoldeb 2010  yn gyfraith sy’n nodi y dylai 
pawb gael eu trin yn deg. Mae’n dweud bod rhai pobl yn cael 
eu trin yn annheg am y rhesymau canlynol: 

Oedran 

Anabledd 

Trawsryweddol. Mae hyn yn golygu menyw sy’n dod yn ddyn 
neu ddyn sy’n dod yn fenyw. 

Priodas a Phartneriaeth Sifil 

Beichiogrwydd a Mamolaeth 

Hil 

Crefydd, Cred neu Ddiffyg Cred  

Rhyw 

Hoyw, syth, lesbiaidd neu ddeurywiol 

Mae Mesur y Gymraeg  2011 yn nodi y dylai’r Gymraeg a’r 
Saesneg gael eu trin yn gyfartal. 

 

 

 

 

 

 

Beth mae’r gyfraith yn ei ddweud. 
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• Nododd y Cyngor yr hyn yr oedd eisoes yn ei wneud i drin 
pobl yn deg. 

 
• Gofynnwyd i rai pobl sy’n gweithio i’r cyngor. 

 
• Gofynnwyd i rai pobl sy’n arbenigwyr ar elusennau. 

 
• Cynhaliwyd rhai digwyddiadau i ofyn i bobl sy’n byw yng 

Nghaerdydd. 
 

• Dangoswyd y cynllun i bobl ar y rhyngrwyd. 
 

• Rhoddwyd y cynllun mewn llyfrgelloedd a hybiau 
cymunedol. 

 
• Rhoddwyd y cynllun i sefydliadau eraill. 

 
• Dangosodd sefydliadau eraill y cynllun i bobl ar y 

rhyngrwyd. 
 

• Anfonwyd y cynllun i bobl sy’n gweithio i’r cyngor. 
 

• Gofynnwyd i bobl ateb cwestiynau am y cynllun. 
 
 
 
 
 
 

Sut y gwnaethom benderfynu beth i’w 
gynnwys yn y cynllun? 
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Mae Pobl yn Gyntaf Caerdydd yn cael ei 
redeg gan bobl sydd ag anabledd dysgu. 
 
Rydyn ni’n siarad dros ein hunain. 

 
Rydyn ni’n sefyll dros ein hawliau ac yn ymgyrchu i newid 
agweddau, gwella gwasanaethau a mwynhau mwy o 
gyfleoedd. 
 
Gwnaethom helpu Cyngor Dinas Caerdydd i wneud 
y ddogfen hon yn Hawdd ei Darllen fel bod pawb yn 
ei deall. 


