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Rhesymeg ar gyfer ein 7 Amcan Cydraddoldeb 
 
Fel y dynodir ym mhrif gorff ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, rydym wedi nodi 
gwybodaeth ar gyfer dewis ein hamcanion cydraddoldeb. Mae’r wybodaeth hon isod:  
 

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 yn y Ddeddf 
Cydraddoldeb 
 
• Mae’n helpu i gyfrannu at Flaenoriaeth 4 y Cynllun Corfforaethol: Gweithio 

gyda phobl a phartneriaid i ddylunio, cyflawni a gwella gwasanaethau. 
 
• Mae anghysondeb yn ansawdd Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb a 

gynhelir ar draws y Cyngor.  
 

• Mae anghysondeb yn y ffordd y caiff defnyddwyr gwasanaethau eu monitro fel 
y tystiolaethir gan ddata mewn rhai AEAau. 
 

• Dynoda adborth gan wasanaeth llwyth achosion Race Equality First nad yw 
polisïau a gweithdrefnau’n cael eu dilyn yn gyson gan adrannau’r Cyngor  
 

• Mae adborth gan rwydweithiau cyflogeion yn dynodi nad yw polisi a 
gweithdrefnau’n cael eu dilyn yn gyson. 
 

• Bydd monitro defnyddwyr gwasanaethau yn well yn galluogi’r Cyngor i ddeall 
pwy yw’n cwsmeriaid a pha wasanaethau a ddefnyddir ganddynt, gan lywio 
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gwasanaethau’r dyfodol, gan gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau ar 
y gyllideb  
 

• Bydd gwella gwaith monitro cydraddoldeb yn gwella Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb a bydd yn lleihau tebygolrwydd wynebu adolygiad barnwrol. 
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2. Cefnogi mynediad ehangach i wybodaeth ac amgylch eddau’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 Deddf Cydraddoldeb 
mewn perthynas â defnyddio dulliau cyfathrebu hygyrch 
 

• Mae’n helpu i gyfrannu at Flaenoriaeth 4 y Cynllun Corfforaethol: Gweithio 
gyda phobl a phartneriaid i ddylunio, cyflawni a gwella gwasanaethau. 
 

• Mae’n ategu uchelgais y Cyngor i fod yn Gyngor Cydweithredol 
 

• Mae cynnwys pobl (Fforymau 50+, Grŵp Ffocws Mynediad, Race Equality 
First, digwyddiad “Chwalu’r Rhwystrau” Diverse Cymru) yn dangos bod pobl 
yn cael trafferth cael gafael ar y wybodaeth a roddir gan y Cyngor a’i deall 
 

• Galluogi defnyddwyr gwasanaethau i adnabod pa wasanaethau sydd gan y 
Cyngor 
 

• Mae canlyniadau o Sgwrs Caerdydd yn dynodi bod elfen o ddryswch gan y 
cyhoedd ynghylch yr hyn sy’n ‘wasanaeth cyhoeddus’, pa rai o’r rheiny y 
mae'r Cyngor yn gyfrifol amdanynt, ac o’u plith, pa rai sydd gan y Cyngor 
ddyletswydd statudol i’w cynnig 
 

• 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%). 
 

• Nodwyd hefyd fod bron un o bob pump (18.5%) o ymatebwyr sy’n byw yn 
Nwyrain Caerdydd yn cael trafferth cael gafael ar wasanaethau’r Cyngor 
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3. Sicrhau bod y Cyngor yn cynnwys dinasyddion yn f wy yn ei 
benderfyniadau. 

 
 
Pam ydym ni wedi dewis yr amcan hwn? 
 

• Mae’n ein galluogi i fodloni’r dyletswyddau penodol sydd wedi’u cynnwys yn y 
Ddeddf Cydraddoldeb 
 

• Mae’n helpu i gyfrannu at gyflawni Blaenoriaeth 4 y Cynllun Corfforaethol: 
Gweithio gyda phobl a phartneriaid i ddylunio, cyflawni a gwella 
gwasanaethau. 
 

• Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i fod yn Cyngor Cydweithredol sy’n golygu 
gweithio gyda’n dinasyddion, cymunedau, staff a sefydliadau partner i helpu i 
lunio gwasanaethau i’r dyfodol 
 

• Gwella gwaith gyda dinasyddion ac ehangu cyfleoedd i bobl a chymunedau 
lunio gwasanaethau o gylch eu hanghenion; 
 

• 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 llunio gwasanaethau a darpariaeth ar gyfer y dyfodol. 
 

• Roedd ymateb cadarnhaol sylweddol i’r cyfle i sicrhau cyswllt wyneb yn 
wyneb mewn lleoliad anffurfiol 
 

• Roedd 80% am weld rhagor o ddigwyddiadau Sgwrs Caerdydd yn eu 
cymunedau  
 

• Dywedodd 90% eu bod am drafod y materion a godwyd â chyfeillion a theulu 
o ganlyniad i gymryd rhan yn y digwyddiadau 
 

• Fe’i hystyriwyd yn hanfodol wrth fwrw ymlaen fod gwasanaethau cyhoeddus 
yn ymrwymo i berthynas onest ac agored â’r cyhoedd o ran yr heriau a 
wynebir.  
 

• Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn nodi bod cynnwys pobl 
sydd â ddiddordeb 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. 
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• Dengys y dystiolaeth fod pobl o rai cefndiroedd yn llai tebygol o gymryd rhan 
wrth helpu i ddylanwadu ar gyfleoedd i wneud penderfyniadau nag eraill 
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4. Cefnogi pobl i herio triniaeth annheg. 
 
 
Pam ydym ni wedi dewis yr amcan hwn? 
 

• Mae’n ein galluogi i gyflawni’r ddyletswydd gyffredinol yn y Deddf 
Cydraddoldeb sy’n ymwneud â dileu gwahaniaethu, aflonyddu a fictimeiddio 
 

• 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 achosion gwahaniaethu 
 

• Awgryma tystiolaeth gan Race Equality First fod bwlio’n broblem yn rhai o 
ysgolion Caerdydd 
 

• 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 yn amlwg 
mewn troseddau sy’n gysylltiedig â hil, homoffobia ac anableddau. 
 

• Mae tystiolaeth o grwpiau cyflogeion yn dynodi nad yw polisïau a 
gweithdrefnau’n cael eu rhoi ar waith yn gyson ar draws y Cyngor 
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5. Cynnig cymorth i’r rheiny sy’n wynebu rhwystrau i gyrraedd eu llawn 
botensial. 

 
 
Pam ydym ni wedi dewis yr amcan hwn? 

 

• Mae’n ein galluogi i gyflawni’r ddyletswydd gyffredinol yn y Ddeddf 
Cydraddoldeb sy’n hyrwyddo cyfle cyfartal.  
 

• Tra bod Caerdydd yn gwneud y cyfraniad mwyaf at economi Cymru; yr 
awdurdod lleol yw'r un â'r 4edd ganran uchaf o ardaloedd sydd ymhlith y rhai 
mwyaf difreintiedig yng Nghymru. 
 

• Ystyrir bod dros chwarter (28.6%) o gartrefi yng Nghaerdydd mewn tlodi, sy’n 
golygu bod 41,256 o gartrefi is y llinell dlodi. 
 

• Mae amddifadedd incwm yn cyfrif am tua 90% o’r amrywiad a’r difrifoldeb o 
ran y mathau gwahanol o amddifadedd, gan gynnwys mesurau iechyd a lles, 
tlodi plant a rhai agweddau ar ddiogelwch cymunedol. 
 

• Mae tystiolaeth yn dangos bod pobl anabl yn fwy tebygol o fod mewn tlodi na 
phobl nad ydynt yn anabl. 
 

• Mae disgwyliad oes yng Nghaerdydd yr un peth â chyfartaledd Cymru gyfan. 
Fodd bynnag mae’r gwahaniaeth mewn disgwyliad oes rhwng ardaloedd 
gwahanol o Gaerdydd yn 11.6 mlynedd. 
 

• 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. 
 

• Gallai pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol a thrawsryweddol fod yn fwy tebygol o 
geisio hunanladdiad neu hunaniweidio 
 

• Mae pobl o rai grwpiau’n fwy tebygol na'i gilydd o fod yn byw mewn tai 
israddol 
 

• Dengys y dystiolaeth fod 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. 
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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 helpu i gydymffurfio â dyletswyddau cyffredinol a phenodol 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) 
 

• Mae merched yn cael eu tangynrychioli yn y categorïau cyflog uwch 
 

• Mae merched yn fwy tebygol na dynion i fod ar gontractau dros dro 
 

• Mae data blaenorol ar y gweithlu yn nodi bod pobl anabl yn cael eu 
tangynrychioli ymhlith gweithlu'r Cyngor. 
 

• Dengys y dystiolaeth fod y blwch cyflogau’n cael ei effeithio’n sylweddol gan 
famolaeth, effaith nad yw’n lleihau wrth ddychwelyd i’r gwaith 
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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 galluogi Cyngor Caerdydd i gyfrannu at Strategaeth Cydlyniad 
Cymunedol Llywodraeth Cymru 
 

• Mae’n galluogi’r cyngor i gyflawni amcanion yn strategaeth partneriaeth 
integredig Beth sy'n Bwysig 
 

• Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymedig i ddiogelu dinasyddion rhag cael eu 
niweidio a’u hecsbloetio, yn arbennig y bobl sydd fwyaf agored i niwed 
 

• Mae Cyngor Caerdydd a’i bartneriaid wedi ymrwymo i leihau nifer yr achosion 
o gam-drin domestig a rhywiol. 
 

•  O 1 Ebrill 2014 tan 31 Mawrth 2015 cofnodwyd 8,006 o achosion yng 
Nghaerdydd gan Heddlu De Cymru, sef cynnydd ar nifer yr achosion a 
gofnodwyd (4,958) yn ystod yr un cyfnodau yn 2013/14 
 

• Bydd yn cyfrannu at weledigaeth y Cyngor i wneud Caerdydd y ddinas orau i 
fyw ynddi yn Ewrop 
 

• Mae'n galluogi Cyngor Caerdydd i gyfrannu at Strategaeth Cydlyniad 
Cymunedol Llywodraeth Cymru 
 

• Mae’n galluogi’r Cyngor i hyrwyddo’r Gymraeg gan fodloni ein gofynion dan 
Fesur y Gymraeg 
 

• 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 
 

• Mae gan Gaerdydd hanes balch o fod yn rhywle y gall pobl o gefndiroedd 
amrywiol ymgartrefu ynddo, ac mae dathlu’r amrywiaeth hwn yn hyrwyddo 
Caerdydd 


