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Rhagair gan y Cynghorydd Daniel De’Ath,  
Aelod Cabinet dros Sgiliau, Diogelwch ac 
Ymgysylltu 
 
 

Croeso i Gynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Caerdydd ar gyfer 2016 - 2020. 

Mae’r amcanion cydraddoldeb yn dangos uchelgais Cyngor Caerdydd i gydraddoldeb 

“wneud gwahaniaeth” wrth adeiladu cymdeithas decach ar gyfer holl ddinasyddion 

Caerdydd, a’n helpu i gyflawni ein gweledigaeth o sicrhau mai Caerdydd yw’r 

Brifddinas Orau yn Ewrop i Fyw Ynddi.  

 

Gwneir hyn drwy gyflawni’r saith nod y cytunwyd arnynt ar y cyd gan y gwasanaeth 

cyhoeddus a phartneriaid trydydd sector y ddinas, fel y nodir yng Nghynllun 

Integredig Sengl Caerdydd – “Beth sy’n Bwysig”. 

 

Caerdydd yw’r ddinas fwyaf yng Nghymru ac mae’n gartref i fwy na o bobl o ystod 

eang o gefndiroedd.   Mae gennym hanes hir ac anrhydeddus o groesawu pobl i'r 

ddinas a gweld gwerth yn yr amrywiaeth y mae hyn wedi’i gyfrannu ac yn parhau i 

gyfrannu i Gaerdydd a'r Ddinas-Ranbarth. 

 

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn dangos ymrwymiad y Cyngor i 

Gydraddoldeb, ac yn nodi nifer o amcanion cydraddoldeb allweddol (a luniwyd o 

ganlyniad i ymgynghori ac ymgysylltu) y byddwn yn canolbwyntio arnynt yn ystod y 

pedair blynedd nesaf ac a fydd yn ein galluogi i wella gwasanaethau a 

Chydraddoldeb yng Nghaerdydd. 

 

Mae’r Cynllun hwn yn cael ei gyflawni mewn hinsawdd economaidd heriol, lle bu 

rhaid i ni wneud arbedion sylweddol dros y tair blynedd olaf, a lle bydd rhaid i ni 

sicrhau tua £120m o arbedion pellach yn ystod y tair blynedd nesaf. Mae’r 

gostyngiad yn y gyllideb yn golygu y bydd rhaid ni fod yn glir o ran y meysydd 

blaenoriaeth sydd bwysicaf i ni, ac sy'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i bobl 

Caerdydd.  
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I wneud hyn mae’n rhaid i ni feddu ar ddealltwriaeth glir iawn o’r hyn y mae ei angen 

ar drigolion a sut maent yn rhyngweithio â'r gwasanaethau a ddarparwn. Bydd rhaid i 

ni weithio’n ddoethach i sicrhau ein bod yn gallu canolbwyntio ar eu blaenoriaethau. 

Mae ein Cynllun Corfforaethol yn nodi’r pedair blaenoriaeth bwysicaf i Gyngor 

Caerdydd.  Mae’r blaenoriaethau’n cynnwys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rydym ni’n credu y bydd yr amcanion cydraddoldeb a nodir yn ddiweddarach yn y 

Cynllun hwn yn cyd-fynd â blaenoriaethau ein Cynllun Corfforaethol ac y byddant yn 

ein helpu i gyflawni’r rhain mewn ffordd a fydd o fudd i holl aelodau ein cymuned. 

 

O ran cyflawni’r blaenoriaethau hyn byddwn yn parhau i gydweithio â'n partneriaid 

(statudol ac anstatudol), cymunedau lleol ac unigolion i sicrhau ein bod yn hyrwyddo 

ac yn sicrhau cydraddoldeb i Gaerdydd. Fel un o’r sefydliadau sector cyhoeddus 

mwyaf yng Nghymru, rydym yn cydnabod ein cyfrifoldebau helaeth fel cyflogwr a 

darparwr ystod eang o wasanaethau yn y ddinas.  Rydym yn cymryd y cyfrifoldebau 

hyn o ddifrif. 

 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi ymrwymo i gydraddoldeb, ac mae’n croesawu’r 

dyletswyddau sydd wedi’u cynnwys yn Neddf Cydraddoldeb 2010.  Byddwn yn 

parhau i roi blaenoriaeth i gydraddoldeb a sicrhau ei fod wrth wraidd popeth a 

wnawn. Rydym yn cydnabod fod gennym rôl bwysig i’w chwarae o ran helpu pobl o  

  

Blaenoriaeth 1: 

Addysg a  

sgiliau gwell i 

bawb 

Blaenoriaeth 2: 

Cefnogi pobl 

sy’n agored i 

niwed 

Blaenoriaeth 3: 

Creu mwy o 

swyddi a 

swyddi sy’n 

talu’n dda 

Blaenoriaeth 4: 

Gweithio 

gyda’n gilydd i 

weddnewid 

gwasanaethau 
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bob cefndir i fanteisio ar y gwasanaethau a gynigiwn.  A byddwn yn parhau i weithio i 

sicrhau bod trigolion yn gallu manteisio, dylanwadu a chynllunio ein gwasanaethau, a 

bod y gwasanaethau hynny yn diwallu anghenion pawb. 

 
 
Y Cynghorydd Daniel De’Ath  
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Pam ydym ni wedi paratoi'r Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol hwn? 
 
 
Paratowyd y Cynllun i fodloni ein dyletswyddau fel y nodwyd yn Rheoliadau Deddf 

Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru), a ddaeth i rym a 6 Ebrill 2011.  

 

Mae'r Cynllun yn adolygu ac yn diweddaru ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol cyntaf 

(a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2012) ac yn dangos ein hymrwymiad parhaus i 

gydraddoldeb. Mae'n nodi i ddefnyddwyr gwasanaeth, aelodau etholedig, cyflogeion 

a sefydliadau partner ein hamcanion cydraddoldeb strategol, ein rheswm dros eu 

dewis a sut rydym yn bwriadu eu cyflawni. 

 

Wrth lunio'r Cynllun hwn ac wrth nodi ein hamcanion cydraddoldeb newydd 

gwnaethom adolygu ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol blaenorol a’i amcanion. 

Rydym wedi rhoi ystyriaeth i Amcanion Cydraddoldeb Drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 

2016-2020 ac adroddiadau Pa Mor Deg yw Cymru? ac A  yw Cymru’n Decach y Comisiwn 

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, a’n Hadolygiadau Cydraddoldeb blynyddol diweddar.  Rydym 

wedi ymgysylltu â’r cyhoedd, cyflogeion, cyfarwyddiaethau'r cyngor ac aelodau, 

sefydliadau cydraddoldeb a thrydydd sector. 

 

O ganlyniad i’r adolygiad hwn a’r gwaith ymgysylltu a gyflawnwyd rydym wedi llunio 

amcanion newydd yr ydym ni’n credu a fydd yn sicrhau canlyniadau cydraddoldeb 

gwell i Gaerdydd. Wrth gynnal yr adolygiad hwn a thrwy weithio mewn partneriaeth 

gyda’n rhanddeiliaid rydym wedi gallu dod i ddeall yr ystod o faterion cydraddoldeb 

llawn sy’n bodoli yn y ddinas ac wedi gallu llunio cynllun gweithredu a fydd yn ein 

helpu i fynd i'r afael a'r materion hyn. 

Fel sefydliad rydym ni’n cael ein sbarduno gan ein gwerthoedd sefydliadol sef: 
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Rydym ni’n credu bod y Cynllun Cydraddoldeb hwn yn cwmpasu pob un o’r 

gwerthoedd hyn ac y bydd yn sicrhau ein bod yn parhau i gynnig gwasanaethau sy’n 

diwallu anghenion ein trigolion.  

 

 

 

 

 

  

Tegwch 

Rydym o blaid 

tegwch ac yn 

cydnabod, gyda 

llai o adnoddau, 

Gyda’n gilydd 

Rydym yn 

gweithio gyda’n 

cymunedau a 

phartneriaid 

Agored 

Rydym yn 

agored ac yn 

onest ynghylch y 

dewisiadau 
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Ar gyfer pwy mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol? 
 

Mae’r Cynllun ar eich cyfer CHI! 

 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn defnyddio’r term “Nodwedd a Ddiogelir” sy’n 

cyfeirio at oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, 

beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd, cred neu ddiffyg cred, rhyw a chyfeiriadedd 

rhywiol pobl.  

 

Gallwn weld cyn bwysiced ydyw i gynorthwyo grwpiau o bobl y mae ein profiad ni'n 

dangos y gallant wynebu rhwystrau penodol o ran eu gallu i fanteisio ar wasanaethau 

cyhoeddus, neu a all wynebu rhagfarn neu unrhyw anfantais arall.  Yn yr un modd, 

rydym am osgoi stigmateiddio pobl heb fod rhaid, a'u rhoi pobl o’r neilltu. 

 

Felly er y byddwn yn ceisio cydymffurfio â’r Ddeddf Cydraddoldeb i ddileu 

gwahaniaethau, hyrwyddo cydraddoldeb a hyrwyddo cydberthnasau da o ran y 

Nodweddion a Ddiogelir, yn y bôn ein nod yw darparu gwasanaethau sy'n diwallu 

anghenion pobl, ac sy'n mawrygu ein dinas amrywiol hynod wych. 

 

Mae Atodiad 6 yn cynnwys rhagor o wybodaeth ynghylch Proffil Nodweddion a 

Ddiogelir Caerdydd. 
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Arweinyddiaeth a Chyfrifoldeb am y Cynllun  

 
 
Mae’r Cyngor yn gweithio i wneud cydraddoldeb yn flaenoriaeth, a bydd y gwaith o 

reoli'r sefydliad yn aseinio cyfrifoldeb am y Cynllun fel a ganlyn: 

 
Gwleidyddol 
 
Caiff y cynllun ei arwain gan y Cynghorydd Phil Bale, Arweinydd y Cyngor. Yr Aelod 

Cabinet sy’n gyfrifol am arwain y Portffolio Cydraddoldeb yw’r Cynghorydd Daniel 

De’Ath ac mae gan bob Aelod Cabinet gyfrifoldeb unigol o ran prif-ffrydio amrywiaeth 

yn eu portffolio o gyfrifoldebau.  Yn cynnig cymorth cyffredinol o ran amrywiaeth yn y 

Cyngor mae ein Hyrwyddwr Amrywiaeth Aelodau y Cynghorydd Ali Ahmed.  

 
Lefel Swyddog 
 
Ar lefel swyddog, y Prif Weithredwr Paul Orders, gyda chymorth yr Uwch Dîm Rheoli, 

fydd yn gyfrifol am y Cynllun.  Bydd y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 

Cyfreithiol, Marie Rosenthal, yn goruchwylio cydlyniant y Cynllun. 

 

Bydd Tîm Cydraddoldeb y Cyngor yn cynnig cyfarwyddyd i Gyfarwyddiaethau a 

thimau rheng flaen unigol i’w helpu i ddeall sut gallant weithredu a chynorthwyo â’r 

gwaith o gyflawni Amcanion Cydraddoldeb y Cyngor.  Bydd y Tîm Cydraddoldeb 

hefyd yn gyfrifol am fonitro’r cynllun gweithredu, ac am baratoi adolygiadau 

blynyddol. 

 

Bydd gan bob Cyfarwyddwr gyfrifoldeb am gyflawni camau gweithredu yn y Cynllun, 

a gaiff eu cynnwys yng Nghynllun Cyflawni blynyddol eu Cyfarwyddiaeth ac y rhoddir 

gwybod amdanynt drwy drefniadau rheoli perfformiad corfforaethol y Cyngor. 

 

Mae holl gyflogeion y Cyngor dan rwymedigaeth i Siarter Cyflogeion y Cyngor, sy’n 

sicrhau 'y caiff gwasanaethau eu cyflawni mewn ffordd sy'n adlewyrchu gwerthoedd 

ac ymddygiadau'r Cyngor'. 
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Deddf Cydraddoldeb 2010 

 
 
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn dwyn gwahanol ddarnau o ddeddfwriaeth ynghyd 

yn yr un man er mwyn darparu fframwaith gyfreithiol sengl i fynd i'r afael ag anfantais 

a gwahaniaethau yn fwy effeithiol. Mae’r Ddeddf yn nodi grwpiau sydd wedi’u 

rhestru’n benodol fel bod â 'nodweddion a ddiogelir' ac maent yn cynnwys: 

 

• Oedran  

• Anabledd 

• Ailbennu Rhywedd 

• Priodasau a Phartneriaethau Sifil  

• Beichiogrwydd a Mamolaeth 

• Hil 

• Crefydd, Cred neu Ddiffyg Cred 

• Rhyw 

• Cyfeiriadedd Rhywiol 

 
Nid yw hyrwyddo a defnyddio’r Gymraeg wedi’u cynnwys yn y Ddeddf Cydraddoldeb, 

yn hytrach mae’r rhain yn dod o dan y gofynion a nodwyd ym Mesur y Gymraeg 

2011.  Mae’n bwysig cynnwys yr agwedd hon ochr yn ochr â’r nodweddion a 

ddiogelir ehangach er mwyn annog dull holistig o ddiwallu anghenion yr holl 

gymunedau wrth gynllunio a darparu gwasanaethau.  

 

Mae'r Mesur yn cynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â statws swyddogol y 

Gymraeg ac yn sefydlu swyddfa Comisiynydd yr Iaith Gymraeg. Bydd gan y 

Comisiynydd swyddogaethau eang o ran hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y Gymraeg 

a’r Saesneg. Mae’r Mesur hefyd yn galluogi llunio ‘safonau’ gyda golwg ar 

integreiddio'r Gymraeg yn y gwaith o lunio a datblygu gwasanaethau i'r cyhoedd. 

 

Mae Atodiad 4 yn cynnwys rhagor o wybodaeth am Nodweddion a Ddiogelir.  
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Cydymffurfio â Dyletswyddau Cyffredinol y Ddeddf  
 
 
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn rhoi Dyletswydd Gyffredinol ar awdurdodau 

cyhoeddus i roi sylw dyledus i’r canlynol wrth iddynt gyflawni eu swyddogaethau:  

 

• Dileu gwahaniaethau, aflonyddu a phoenydio anghyfreithlon ac ymddygiadau eraill a 

waherddir dan y Ddeddf. 

 

• Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd a ddiogelir a’r rheiny nad 

ydynt yn rhannu nodweddion felly. 

 

• Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd a ddiogelir a’r rheiny nad 

ydynt yn rhannu nodweddion felly drwy fynd i’r afael â rhagfarn a hyrwyddo 

dealltwriaeth. 

 

 

Cydymffurfio â Dyletswyddau Penodol  
 

Rhoddwyd cyfrifoldeb ar Lywodraeth Cymru i bennu Dyletswyddau Penodol ar gyrff 

cyhoeddus yng Nghymru, megis Cyngor Caerdydd.   

 

Mae Atodiad 7 yn cynnwys gwybodaeth am y Dyletswyddau Penodol. 
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Ymgynghori, Ymgysylltu a Chasglu Tystiolaeth 
 
Er mwyn llunio cynnwys y Cynllun Cydraddoldeb Strategol drafft a dewis yr 

Amcanion Cydraddoldeb drafft cyflawnodd y Cyngor ystod o weithgareddau casglu 

gwybodaeth ac ymgynghori cyn bwrw ati i gynnal yr ymgynghoriad swyddogol.  

Roedd y prif gamau yn y broses hon yn cynnwys: 

 
• Dadansoddi’r Gofynion Deddfwriaethol 

 
• Dadansoddi’r hyn sy'n Sbarduno Polisi 

 
• Dadansoddi Polisi Cydraddoldeb presennol y Cyngor 

 
• Dadansoddi setiau data cenedlaethol a lleol 

 
• Dadansoddi ymgynghoriadau blaenorol y Cyngor ar faterion cydraddoldeb  

 
• Dadansoddi cynlluniau cydraddoldeb cyfatebol 

 
• Dadansoddiad o flaenoriaethau'r trydydd sector a chymunedau lleol 

 
• Ymgysylltu â Rhwydweithiau Cydraddoldeb Cyflogeion y Cyngor a chael 

cyngor ganddynt  
 

• Ymgysylltu ag arbenigwyr trydydd sector allweddol lleol a chael cyngor 
ganddynt 
 

• Ymgysylltu â Phwyllgor Craffu Cyngor Dinas Caerdydd a chael cyngor 
ganddynt 
 

• Digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd 
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Trefniadau Ymgysylltu ac Ymgynghori 
 
Hyrwyddwyd y Cynllun drafft (gyda’r amcanion drafft) yn allanol ar wefan y Cyngor; 

drwy gyfrif Twitter y Cyngor a thudalen Facebook y Cyngor. Roedd ar gael hefyd yn 

Neuadd y Sir, Neuadd y Ddinas ac mewn Llyfrgelloedd a Hybiau Cymunedol. Cafodd 

hefyd ei ddosbarthu’n helaeth i sefydliadau trydydd sector, partneriaethau 

cymdogaethau a sefydliadau partner y sector cyhoeddus. 

 

Roedd partneriaid allweddol, gan gynnwys Cyngor Trydydd Sector Caerdydd, Race 

Equality First a Diverse Cymru hefyd yn hyrwyddo’r Cynllun drafft a’r ymgynghoriad 

drwy eu gwefannau a’u cyfrifon Twitter eu hunain. 

Hyrwyddwyd y Cynllun yn fewnol ymhlith aelodau a chyflogeion y cyngor drwy 

negeseuon e-byst, y fewnrwyd a'r Core Brief. Cafodd ei anfon at yr undebau llafur, 

rhwydweithiau cydraddoldeb cyflogeion a Llysgenhadon staff.  

 

Yn cyd-fynd â’r Cynllun drafft roedd ffurflen ymgynghori electronig a phapur, a oedd 

yn gofyn i'r ymatebwyr: 

 

• Ddweud eu barn am werth a phwysigrwydd pob amcan, a’r flaenoriaeth y 

dylai’r Cyngor ei rhoi i’r gwaith o gyflawni bob amcan. 

 

• Awgrymu unrhyw gamau yr hoffent i’r Cyngor eu cymryd i gyflawni pob 

amcan, neu ganlyniadau yr hoffent eu gweld. 

 

• Unrhyw sylwadau eraill ynghylch y camau yr hoffent i’r Cyngor eu cymryd. 

 

I ategu ymatebion yr ymgynghoriad electronig a phapur, sicrhaodd y Cyngor ei fod 

yn rhoi cyfle i randdeiliaid allweddol roi adborth manwl.  O ganlyniad, trefnwyd i 

gysylltu’n uniongyrchol â nifer o randdeiliaid mewnol ac allanol. 

 

Yn olaf, cynhaliwyd diwrnod digwyddiadau ymgysylltu ar 1 Rhagfyr 2015 yn Neuadd 

y Ddinas, fel y gallai pobl ddweud eu barn yn uniongyrchol i’r Cyngor.   

Mae Atodiad 2 yn cynnwys rhagor o wybodaeth ar ein gweithgareddau ymgynghori 

ac ymgysylltu 
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YR AMCANION CYDRADDOLDEB  
AR GYFER 

CYNLLUN CYDRADDOLDEB STRATEGOL Y 

CYNGOR 2016 -20 
Yn ystod yr ymgynghoriad ar ein Hamcanion Cydraddoldeb drafft, cafwyd llawer o 

adborth defnyddiol, o ganlyniad mae nifer yr amcanion terfynol wedi cael eu cwtogi o 

10 i saith amcan.  Mae ein hamcanion drafft yn dal i fod yn perthyn i’r grŵp 

"Canlyniadau i Gaerdydd" cyffredinol ac mae'r holl bartneriaid allweddol ym Mwrdd 

Partneriaeth Caerdydd wedi cytuno arnynt.  Drwy eu grwpiau fel hyn bydd yn bosibl 

adrodd arnynt drwy’r BDLl a gweithio mewn partneriaeth â chyrff megis Bwrdd 

Iechyd y Brifysgol, gwasanaeth yr Heddlu, Tân ac Achub a Chyngor Trydydd Sector 

Caerdydd.  Mae ein hamcanion yn cynnwys: 

 

Mae Caerdydd yn gymdeithas deg, gyfiawn a chynhwysol  

• Cyflawni ein Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol a chynnwys cydraddoldeb 

ym mhopeth a wnawn 

• Cefnogi mynediad eang i wybodaeth ac amgylcheddau’r Cyngor, a chyfraniad 

at Wasanaethau’r Cyngor 

• Sicrhau bod y Cyngor yn cynnwys dinasyddion yn fwy yn ei benderfyniadau, 

gan ymgynghori â nhw 

• Cefnogi pobl i herio triniaeth annheg 

 

 

Mae pobl Caerdydd yn iach ac yn cael eu cefnogi i gyrraedd eu llawn 

botensial  

• Cynnig cymorth i’r rheiny sy’n wynebu rhwystrau i gyrraedd eu llawn botensial. 

 

Mae gan Gaerdydd economi sy'n ffynnu ac yn llewyrchus  

• Mynd i'r afael â bylchau cyflog mewn perthynas â Nodweddion Gwarchodedig 

yn ein gweithlu. 
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Mae pobl Caerdydd yn ddiogel ac yn teimlo’n ddiogel, ac mae Caerdydd 

yn lle gwych i fyw, gweithio a chwarae ynddo 

 

• Adeiladu cymunedau cryf a chydlynol lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel, a gallu 

dathlu amrywiaeth Caerdydd 

 

 

Mae Atodiad 1  yn cynnwys crynodeb o’r cynllun gweithredu ar gyfer y flwyddyn 

gyntaf sef 2016/17.  Mae hwn yn dangos nifer o weithgareddau craidd y bwriadwn eu 

cyflawni i hyrwyddo ein hamcanion yn ystod y flwyddyn.  Byddwn, fodd bynnag, fel 

rhan o broses cynllunio busnes y Cyngor yn gweithio gyda phob un o 

Gyfarwyddiaethau'r Cyngor fel y gallant lunio Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb 

Cyfarwyddiaeth, a gaiff ei fonitro drwy drefniadau rheoli perfformiad y Cyngor. 
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YR AMCANION CYDRADDOLDEB YN FANWL 
GYWIR 

 
1. Cyflawni ein Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol a  

chynnwys cydraddoldeb ym mhopeth a wnawn. 
 
 
Pam ydym ni wedi dewis yr amcan hwn? 
 
 

• Mae’n ein galluogi i fodloni’r dyletswyddau cyffredinol a phenodol sydd wedi’u 

cynnwys yn y Ddeddf Cydraddoldeb 

 

• Mae'n cyfrannu at Flaenoriaeth 4 y Cynllun Corfforaethol (gweithio gyda phobl a 

phartneriaid i gynllunio, cyflawni a gwella gwasanaethau) 

 

• Bydd monitro defnyddwyr gwasanaethau yn well ac asesiadau o’r effaith ar 

gydraddoldeb yn galluogi’r Cyngor i ddeall pwy yw’n cwsmeriaid a pha wasanaethau 

a ddefnyddir ganddynt, gan lywio gwasanaethau’r dyfodol 

 
 
Os caiff ei weithredu sut fyddwn yn gwybod ei fod y n llwyddo? 

 

• Mae Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn cael eu cynnal yn rheolaidd a’u 

cyflawni i safon uchel  

 

• Mae ffurflen monitro cydraddoldeb corfforaethol yn cael ei defnyddio'n rheolaidd i 

gasglu ac adrodd ar wybodaeth monitro mewn cysylltiad â chyflogeion a defnyddwyr 

gwasanaeth.    

 

• Mae tystiolaeth o’r ffynonellau uchod yn llywio'r gwaith o ddarparu ac adolygu 

gwasanaethau 

 

• Mae cyflogeion Cyngor Caerdydd yn gallu manteisio ar hyfforddiant cydraddoldeb â’r 

nod o wella'r gwaith o ddarparu gwasanaethau 
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2. Cefnogi mynediad ehangach i wybodaeth ac 
amgylcheddau’r Cyngor, a chyfraniad at 
Wasanaethau’r Cyngor. 
 
 
Pam ydym ni wedi dewis yr amcan hwn? 
 
 

• Mae'n ein galluogi i fodloni dyletswyddau penodol y Ddeddf Cydraddoldeb mewn 

perthynas â defnyddio dulliau cyfathrebu hygyrch 

 

• Mae'n cyfrannu at Flaenoriaeth 4 y Cynllun Corfforaethol (gweithio gyda phobl a 

phartneriaid i gynllunio, cyflawni a gwella gwasanaethau) 

 

• Nodwyd yn arolwg Holi Caerdydd 2014 nad yw bron chwarter yr ymatebwr (24.9%) 

yn teimlo ei bod yn hawdd iawn neu'n weddol hawdd i gael gafael ar wasanaethau 

Cyngor pan fod angen hynny arnynt, gyda 11.5% o bobl yn dweud ei bod yn eithaf 

anodd neu’n anodd iawn i gael gafael ar wasanaethau.  

 

• Roedd ymatebwyr arolwg Holi Caerdydd a oedd yn ystyried eu hunain yn anabl 

neu’n dod o gefndir lleiafrifoedd ethnig yn fwyaf tebygol o’i chael yn anodd cael 

gafael ar wasanaethau Cyngor (15.6% a 15.3% yn y drefn honno). 

 
 
Os caiff ei weithredu sut fyddwn yn gwybod ei fod y n llwyddo? 

 

• Mae’r wybodaeth a ddarperir gan y Cyngor yn hawdd ei deall ac yn rhoi ystyriaeth i 

anghenion unigolion 

 

• Mae lleoliadau, amgylchedd adeiledig a mannau agored yn hygyrch i bawb eu 

mwynhau 

 

• Mae trigolion Caerdydd yn gwybod am y gwasanaethau a ddarparwn, ac maent yn 

gallu cael gafael ar y gwasanaethau hynny yn hawdd 
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3. Sicrhau bod y Cyngor yn cynnwys dinasyddion yn 
fwy yn ei benderfyniadau. 
 
 
 
Pam ydym ni wedi dewis yr amcan hwn? 
 
 

• Mae’n ein galluogi i fodloni’r dyletswyddau cyffredinol a phenodol sydd wedi’u 

cynnwys yn y Ddeddf Cydraddoldeb 

 

• Mae'n cyfrannu at Flaenoriaeth 4 y Cynllun Corfforaethol (gweithio gyda phobl a 

phartneriaid i gynllunio, cyflawni a gwella gwasanaethau) 

 

• Mae canlyniadau Sgwrs Caerdydd yn nodi bod y cyhoedd yn croesawu'r cyfle i 

gymryd rhan mewn trafodaethau gyda'r Cyngor a'i bartneriaid mewn cysylltiad â 

chynllunio gwasanaethau a darpariaeth ar gyfer y dyfodol. 

 

• Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn nodi bod cynnwys pobl sydd â 

diddordeb mewn cyflawni’r nodau lles yn bwysig, yn ogystal â sicrhau bod y bobl 

hynny yn adlewyrchu amrywiaeth yr ardal a wasanaethir gan y corff. 

 

 

Os caiff ei weithredu sut fyddwn yn gwybod ei fod y n llwyddo? 

 

• Mae pobl yn cael eu cynrychioli'n briodol yn nigwyddiadau ymgynghori ac 

ymgysylltu'r Cyngor, ac yn gallu cyfrannu at gynllunio gwasanaethau Cyngor ar gyfer 

y dyfodol 

 

• Mae digwyddiadau ymgynghori ac ymgysylltu'r Cyngor yn hygyrch i bawb 
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4. Cefnogi pobl i herio triniaeth annheg. 

 
 
 
Pam ydym ni wedi dewis yr amcan hwn? 
 
 

• Mae’n ein galluogi i fodloni’r rhan o’r ddyletswydd gyffredinol yn y Ddeddf 

Cydraddoldeb sy’n ymwneud â dileu gwahaniaethu, aflonyddu a phoenydio 

 

• Mae tystiolaeth gan ein partneriaid yn Race Equality First yn dangos bod 162 o 

geisiadau wedi dod i law gan ddefnyddwyr gwasanaeth i’w gwasanaeth gwaith 

achos gwahaniaethu a bod bwlio yn broblem mewn rhai ysgolion yng Nghaerdydd. 

 

• Mae tystiolaeth yn dangos bod trosedd casineb, pan fo dioddefwyr yn cael eu 

targedu oherwydd eu haelodaeth ganfyddedig o grŵp cymdeithasol penodol, wedi 

cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae’r cynnydd hwn yn amlwg mewn 

troseddau sy’n gysylltiedig â hil, homoffobia ac anabledd. 

 

• Mae tystiolaeth o grwpiau cydraddoldeb cyflogeion y Cyngor yn awgrymu nad yw 

polisïau a gweithdrefnau yn cael eu cymhwyso'n gyson ledled Cyngor. 

 
 
 
Os caiff ei weithredu sut fyddwn yn gwybod ei fod y n llwyddo? 
 

• Mae trigolion Caerdydd yn deall yn glir yr hyn a olygir gan wahaniaethu 

. 

• Mae trigolion Caerdydd yn gwybod ble i roi gwybod am achosion o wahaniaethu 

 

• Mae gwasanaethau gwrth-wahaniaethu yng Nghaerdydd yn effeithiol, ac mae 

gwahaniaethu yn gostwng 
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5. Cynnig cymorth i’r rheini sy’n wynebu rhwystrau i 

gyrraedd eu llawn botensial. 
 
 
 
Pam ydym ni wedi dewis yr amcan hwn? 
 

• Mae’n ein galluogi i fodloni’r rhan o’r ddyletswydd gyffredinol yn y Ddeddf 

Cydraddoldeb sy’n ymwneud â chyfle cyfartal  

 

• Mae amddifadedd incwm yn gyfrifol am tua 90% o’r amrywiad a difrifoldeb yr holl 

fathau gwahanol o amddifadedd, gan gynnwys mesurau iechyd a lles, tlodi plant a 

rhai agweddau ar ddiogelwch cymunedol. 

 
• Mae gan bobl o grwpiau economaidd-gymdeithasol is ragolygon gwaelach gyda 

disgwyliad oes byrrach ac mae mwy ohonynt yn marw cyn eu hamser o’u cymharu 

â’r rheiny sy’n perthyn i grwpiau uwch. 

 

• Mae tystiolaeth yn dangos bod plant sy’n cael eu magu mewn tlodi yn fwy tebygol o 

gael iechyd gwael, cyrhaeddiad addysgol gwael, cael uchelgeisiau isel a bod yn 

ddibynnol ar les fel oedolion. 

 
 

 
Os caiff ei weithredu sut fyddwn yn gwybod ei fod y n llwyddo? 
 
 

• Mae dealltwriaeth glir ymhlith darparwyr gwasanaethau Cyngor o'r rhwystrau sy'n 

wynebu pobl o ran cael gafael ar wasanaethau Cyngor, ac mae tystiolaeth glir bod y 

ddealltwriaeth hon yn ehangu'r gallu i gael gwasanaethau 

 

• Mae pobl yng Nghaerdydd yn gallu byw mor annibynnol â phosibl 

 
• Mae pobl yng Nghaerdydd yn gwybod mwy am y gwasanaethau a’r cymorth sydd ar 

gael iddynt 
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• Mae tystiolaeth glir y gall nodwedd a ddiogelir fod yn ffactor yng nghyrhaeddiad 

addysgol disgyblion ysgol, ac mae rhaglenni’n cael eu llunio i fynd i’r afael â’r 

ffactorau hynny 

 

• Mae tystiolaeth bod y bylchau o ran cyrhaeddiad sy’n gysylltiedig â nodweddion a 

ddiogelir yn lleihau  

 

• Mae pob dysgwr yn gallu gwireddu eu potensial 

 

• Mae rhaglenni a luniwyd i leihau nifer y bobl nad ydynt mewn addysg neu 

hyfforddiant yn gweithio 

 

• Mae ffigurau diweithdra ymysg pobl Caerdydd yn lleihau 

 

• Mae pobl ifanc yng Nghaerdydd yn gallu cael addysg neu hyfforddiant addas ar ôl 

gadael ysgol yn 16 oed 
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6. Mynd i'r afael â bylchau cyflog mewn perthynas â   
Nodweddion Gwarchodedig yn ein gweithlu. 

 
 
 
Pam ydym ni wedi dewis yr amcan hwn? 
 
 

• Mae’n ein galluogi i fodloni’r dyletswyddau cyffredinol a phenodol yn y Ddeddf 

Cydraddoldeb  

 

• Mae ein data blynyddol ar y gweithlu yn nodi bod gweithlu’r Cyngor wedi'i rhannu 

gan 69% merched / 31% dynion ond bod y rhan fwyaf o'r merched yn perthyn i’r 

categori cyflog isaf (is na £16,000) 

 

• Nid oes gan ferched gynrychiolaeth ddigonol yn y categorïau cyflog uwch 

 

• Mae data blaenorol ar y gweithlu yn nodi bod pobl anabl heb gynrychiolaeth ddigonol 

ymhlith gweithlu'r Cyngor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os caiff ei weithredu sut fyddwn yn gwybod ei fod y n llwyddo?  

 

 

• Mae’r Cyngor yn casglu ac yn defnyddio data monitro cyflogeion ar yr holl grwpiau â 

nodweddion a ddiogelir er mwyn nodi a lleihau bylchau o ran y cyflog. 

 

• Bydd cynlluniau ar waith i alluogi grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i wneud 

cynnydd yn y Cyngor.  
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7. Adeiladu cymunedau cryf a chydlynol lle mae pobl  
yn teimlo’n ddiogel, a gallu dathlu amrywiaeth 
Caerdydd 
 
Pam ydym ni wedi dewis yr amcan hwn? 
 
 

• Mae’n cyfrannu at flaenoriaeth 2 y Cynllun Corfforaethol (cefnogi pobl mewn 

sefyllfaoedd sy'n agored i niwed) 

 

• Mae’n ein galluogi i fodloni’r dyletswyddau cyffredinol yn y Ddeddf Cydraddoldeb 

 

• Mae'n galluogi’r Cyngor i gyfrannu at Strategaeth Cydlyniant Cymunedol 

Llywodraeth Cymru 

 
• Mae’r Cyngor a’i bartneriaid wedi ymrwymo i leihau nifer yr achosion o gam-drin 

domestig a rhywiol. 

 
• Bydd yn ein galluogi i ddod â’r grwpiau nodwedd a ddiogelir ynghyd yn y gobaith o 

fynd i’r afael â’r cynnydd yn nifer y troseddau casineb yng Nghaerdydd 

 

• O 1 Ebrill 2014 tan 31 Mawrth 2015 cofnodwyd 930 o achosion o drosedd casineb 

(yn cynnwys dioddefwyr o’r holl grwpiau nodweddion a ddiogelir) yng Nghaerdydd 

gan Heddlu De Cymru, sef cynnydd ar nifer yr achosion a gofnodwyd (879) yn ystod 

yr un cyfnodau yn 2013/14 

 
 
 
 
Os caiff ei weithredu sut fyddwn yn gwybod ei fod y n llwyddo? 
 
 

• Bydd y Cyngor yn hyrwyddo gwybodaeth am sefydliadau sy’n cefnogi dioddefwyr 

trais neu gam-drin domestig 

 

• Bydd y cyhoedd yn teimlo’n hyderus o ran rhoi gwybod am achosion o drais 

domestig neu drosedd casineb 
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• Mae’r Cyngor yn defnyddio delweddau cadarnhaol i hyrwyddo negeseuon 

cadarnhaol o ran cydlyniad cymunedol yn rheolaidd 

 
• Bydd Cyngor Caerdydd yn cyhoeddi calendr o ddigwyddiadau diwylliannol i 

hyrwyddo’r rhain i gyflogeion ac i drigolion ac ymwelwyr 

 

Mae Atodiad 5 yn cynnwys tystiolaeth bellach o ran pam rydym wedi cynnwys pob 
un o’r amcanion cydraddoldeb. 
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Adrodd ac Atebolrwydd 

 
I sicrhau eich bod yn cael gwybodaeth am gynnydd y gwaith o weithredu ein Cynllun 
Cydraddoldeb byddwn yn gwneud y canlynol: 
 

• Cyhoeddi Adroddiad Cynnydd Cydraddoldeb blynyddol yn dangos y 
cynnydd a wnaed mewn perthynas â’n hamcanion cydraddoldeb yn ystod 
y 12 mis blaenorol 
 

• Cyhoeddi adroddiad ystadegol blynyddol o ran amrywiaeth ein cyflogeion 
 
 

Ein gwneud ni’n atebol 
 
Rydym yn gobeithio y byddwch yn fodlon gyda’r ffordd yr ydym yn gweithio i gyflawni 
ein hamcanion cydraddoldeb, ond os nad ydych, gallwch: 
 

•••• Gysylltu â Thîm Cydraddoldeb y Cyngor drwy Cysylltu â Chaerdydd 

•••• Cysylltu â’ch cynghorydd lleol 

•••• Cymryd rhan yn arolwg Holi Caerdydd!.  

•••• Cwyno, gan ddefnyddio Gweithdrefn Gwyno’r Cyngor neu ffonio  

Cysylltu â Chaerdydd ar 029 2087 2088 

•••• Codi’r mater gyda’ch Tîm Partneriaeth Cymdogaeth. 

 
Rhagor o wybodaeth ac adborth 
 
Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth yr hoffech eu 
gwneud mewn cysylltiad â'r Cynllun.  Gallwn hefyd anfon copi o’r ddogfen hon atoch 
mewn fformatau neu ieithoedd gwahanol.  Cysylltwch â ni! 
 
Tîm Cydraddoldeb Cyngor Caerdydd, Ystafell 263d, Ne uadd y Sir, Glanfa'r 
Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW. 
 

Ffôn (029) 2087 2088. E-bost timcydraddoldeb@caerdydd.gov.uk   


