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Diben 
 
Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r negeseuon allweddol a fynegir yn ystod yr 

ymgynghoriad diweddar ar Gydraddoldeb yn Gwneud Gwahaniaeth i Gaerdydd; 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Caerdydd.  Cynhaliwyd yr ymgynghoriad o 1 

Hydref tan 30 Tachwedd 2015 a daeth i ben â 2 ddigwyddiad ymgynghori ar ddydd 

Mawrth 1 Rhagfyr 2016 yn Neuadd y Ddinas Caerdydd. 

 

Cefndir 

 

Rhoddodd Deddf Cydraddoldeb 2010 ddyletswydd benodol ar bob awdurdod lleol i 

lunio Cynllun Cydraddoldeb Strategol erbyn mis Ebrill 2012, ac i’r cynllun gael ei 

adolygu o leiaf bob 4 blynedd. 

Cynhaliodd Cyngor Caerdydd adolygiad o ‘Mae Pawb yn Bwysig’ ac o ganlyniad 

lluniodd Gynllun Cydraddoldeb Strategol drafft diwygiedig o’r enw Cydraddoldeb yn 

Gwneud Gwahaniaeth i Gaerdydd. Roedd y Cynllun drafft hwn yn cynnwys nifer o 

amcanion cydraddoldeb drafft.   

 

Cyflwyniad 

 

Ar 30 Medi 2015 creodd Cyngor Dinas Caerdydd Gynllun Cydraddoldeb Strategol 

drafft ar gyfer 2016-20. Roedd y cynllun drafft yn nodi 10 Amcan Cydraddoldeb drafft 

am y pedair blynedd nesaf gydag eglurhad cryno ar pam y’u dewiswyd, a beth a 

fyddai’n llwyddiant o ran cyflawni’r amcanion. 

 

Cydnabyddo’r Cyngor, er nad yw’r 10 amcan yn y Cynllun yn cydymffurfio â’r 

diffiniad cyffredin o’r term hwnnw, yn yr ystyr nad oeddent yn “CAMPUS1”. Ein nod 

                                                           
1 Cyraeddadwy, amserol, mesuradwy, penodol, uchelgeisiol, synhwyrol 
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oedd cynnwys pobl yn y drafodaeth ar gyfres o flaenoriaethau hawdd eu deall gyda 

chamau gweithredu CAMPUS yn cael eu dyfeisio’n ddiweddarach i gyflawni pob 

blaenoriaeth ar ôl i farn a blaenoriaethau’r trigolion gael ei deall. 

 

Felly gwahoddodd yr ymgynghoriad ymatebwyr i ddynodi pa gamau a mesurau y 

gallai’r Cyngor eu cyflwyno i sicrhau llwyddiant wrth weithredu’r amcanion ac i roi eu 

barn ar berthnasedd a phwysigrwydd pob amcan. 

 
Cyn Ymgynghori, Ymgysylltu a Chasglu Tystiolaeth 
 
Er mwyn datblygu cynnwys y Cynllun Cydraddoldeb Drafft a dewis yr Amcanion 

Cydraddoldeb drafft gwnaeth y Cyngor ystod helaeth o waith casglu tystiolaeth a 

chynnwys pobl cyn yr ymgynghoriad swyddogol.  Camau allweddol y broses hon 

oedd: 

 
• Dadansoddiad o’r Gofynion Deddfwriaethol 

 
• Dadansoddiad o Ffactorau sy’n Ysgogi Polisi’n Lleol  

 
• Dadansoddiad o Bolisi Cydraddoldeb Presennol y Cyng or 

 
• Dadansoddiad o gronfeydd data cenedlaethol a lleol 

 
• Dadansoddiad o faterion ymgynghori ar gydraddoldeb blaenorol y 

Cyngor  
 

• Dadansoddiad o gynlluniau cydraddoldeb cymharol 
 

• Dadansoddiad o’r trydydd sector lleol a blaenoriaet hau cymunedol 
 

• Cynnwys Rhwydweithiau Cydraddoldeb Gweithwyr y Cyng or a chael 
cyngor ganddynt   

 
• Cynnwys arbenigwyr allweddol o’r trydydd sector lle ol a chyngor 

ganddynt 
 

• Cynnwys craffu Cyngor Dinas Caerdydd a’i gynnwys 
 
 
 
Trefniadau Cynnwys ac Ymgynghori 
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Cafodd y Cynllun drafft (gydag amcanion) ei hyrwyddo’n allanol ar wefan y Cyngor; 

drwy ffrwd Twitter y Cyngor a thudalen Facebook y Cyngor. Fe’i rhyddhawyd yn 

Neuadd y Sir, Neuadd y Ddinas, mewn Llyfrgelloedd a Hybiau Cymunedol. Fe’i 

dosbarthwyd yn helaeth hefyd ymhlith sefydliadau trydydd sector lleol, 

partneriaethau cymdogaeth a sefydliadau partner yn y sector cyhoeddus. 

Bu partneriaid allweddol, gan gynnwys Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC), 

Race Equality First (REF) a Diverse Cymru, hefyd yn hyrwyddo’r Cynllun drafft a’r 

ymgynghoriad drwy eu gwefannau a’u ffrydiau Twitter eu hunain. 

 

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

negeseuon e-bost, Mewnrwyd y Staff a’r Brîff Craidd. Fe’i hanfonwyd i’r undebau 

llafur, rhwydweithiau cydraddoldeb cyflogeion a Chenhadon staff.  

 

Yn ategu’r Cynllun drafft roedd ffurflen ymgynghori electronig a chopi caled, a 

ofynnodd i ymatebwyr am: 

 

• Eu barn ar werth a phwysigrwydd pob amcan, a’r flaenoriaeth gymharol y 

dylai’r Cyngor ei rhoi wrth fynd ar ôl pob amcan. 

 

• Awgrymu unrhyw gamau gweithredu yr hoffent i’r Cyngor eu mabwysiadu i 

gyflawni pob amcan, neu ganlyniadau yr hoffent iddynt ddeillio ohonynt 

 

• Unrhyw sylwadau eraill yr hoffent i’r Cyngor eu hystyried. 

 

I atgyfnerthu’r ymatebion ymgynghori electronig a chopi caled, sicrhaodd y Cyngor y 

cawsai rhanddeiliaid allweddol gyfle i roi adborth manwl.  O ganlyniad, trefnwyd 

gwaith cyfathrebu uniongyrchol â nifer o randdeiliaid mewnol ac allanol. 

 

Yn olaf, trefnwyd diwrnod o ddigwyddiadau ymgynghori ar 1 Rhagfyr 2015 yn 

Neuadd y Ddinas Caerdydd fel y gallai pobl roi eu barn yn uniongyrchol i’r Cyngor.   
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Negeseuon Allweddol o’r gwaith Ymgynghori a 
Chynnwys Pobl 

 
 
Dywedodd yr adborth a gawsom fod: 
 

 

• Ymatebwyr yn fodlon ar amcanion cydraddoldeb drafft y Cyngor, ond teimlai 

rhai y gallai rhai o’r amcanion gael eu cyfuno. 

 

• Teimlai rhai ymatebwyr y dylai’r amcanion fod yn fanylach, gydag eraill yn 

teimlo y gallent gael eu geirio’n symlach.  Roedd y rhan fwyaf am i’r Cyngor 

ganolbwyntio ar gynnwys camau gweithredu CAMPUS yn y cynllun 

gweithredu. Bod modd cyflawni’r camau gweithredu yn y cynllun gweithredu. 

 

• Mae gan ddinasyddion a sefydliadau trydydd sector ddisgwyliadau uchel gan 

y Cyngor wrth iddo gyflawni ei ddyletswyddau cydraddoldeb ac o ran cyflawni 

gwasanaethau hygyrch o safon sy’n parchu amrywiaeth ac yn chwalu 

rhwystrau mynediad. 

 

• Gwerthfawrogai ymatebwyr y ffordd y gwnaeth y Cyngor gynnwys pobl ac 

ymgynghori ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Dynodwyd yr angen i holl 

brosesau ymgynghori a chynnwys pobl gan y Cyngor yn y dyfodol fod yn 

gynhwysol ac yn hygyrch i bob grŵp, a’u cynnal yn amserol. Gwnaethant 

hefyd bwysleisio’r angen i’r Cyngor roi adborth i ymatebwyr gyda manylion clir 

am ganlyniadau ymgynghori a chynnwys pobl ac unrhyw newidiadau a 

ddeilliai ohonynt. 

 

• Er bod nifer o randdeiliaid yn cydnabod dyhead didwyll y Cyngor i ddatblygu 

arfer da, gan werthfawrogi ei waith diweddar i wella mynediad, teimlid bod o 

hyd nifer o rwystrau (i rai) wrth gael gwybodaeth ac o ran amgylcheddau.  

 
• Pwysleisiodd ymatebwyr pa mor bwysig oedd hi i’r Cyngor ledaenu 

gwybodaeth am y gwasanaethau y mae’n eu cynnig yn glir, ac i wneud hynny 

drwy nifer o gyfryngau gwahanol.  



6 

 

 
• Dynodai ymatebwyr fod rhwystrau’n atal rhai pobl rhag cyflawni eu potensial 

llawn i wneud hynny. 

 

• Mae cyflogeion â nodweddion a ddiogelir yn disgwyl i’r Cyngor gydnabod a 

mynd i’r afael â’r rhwystrau y gallent eu hwynebu yn y gweithle.  

 

• Mae sefydliadau trydydd sector yn awyddus i gydweithio â’r Cyngor o ran 

cyflawni ei ddyletswydd cydraddoldeb, yn arbennig Cyngor Trydydd Sector 

Caerdydd a nifer o elusennau a grwpiau cymunedol lleol sy’n arbenigo ym 

maes amrywiaeth. 

 

 
O hyn, rydym wedi dysgu:  
 

• Y dylem adolygu ein hamcanion cydraddoldeb 

 

• Bod angen dull cyngor cyfan cyson i sicrhau ein bod yn bodloni disgwyliadau 

rhanddeiliaid wrth gyflawni ein dyletswyddau cydraddoldeb ac yn y dyfodol 

sicrhau bod gwasanaethau’n hygyrch, gan barchu amrywiaeth a lleihau 

rhwystrau i fynediad.   

 

• Mae angen i’r Cyngor ganolbwyntio’n gyson i gyflawni ei amcanion gan 

ddatblygu blaenoriaethau, arweinyddiaeth a rolau a chyfrifoldebau y cytunir 

arnynt. 

 

• Mae cyfleoedd i ddatblygu partneriaethau â sefydliadau’r trydydd sector a 

sefydliadau’r sector cyhoeddus i fanteisio i’r eithaf ar adnoddau wrth gyflawni’r 

canlyniadau gorau i bobl leol. 

 

• Mae’n bwysig bod yn onest wrth adrodd ar gynnydd ein cynllun er mwyn 

cynnal ein momentwm ac ewyllys da rhanddeiliaid.  
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Beth ydym ni am ei wneud o ganlyniad?  
 

• Adolygu ein hamcanion cydraddoldeb. 
 

 
• Gweithio gyda chyfarwyddiaethau’r Cyngor i nodi Camau Gweithredu 

CAMPUS a fydd yn ein galluogi i gyflawni ein hamcanion 

 
• Ymrwymo i drafod ag Aelodau, swyddogion a thimau perthnasol y pwyntiau a 

godwyd gan ymatebwyr yn ystod yr ymgynghoriad fel y gallwn symud ymlaen 
cyn gymaint â phosibl gyda phob pwynt a wnaed. 
 

• Gweithio gyda chydweithwyr yn yr adran Adnoddau Dynol i nodi a mynd i’r 
afael â rhwystrau y gallai rhai cyflogeion eu hwynebu yn y  gweithle. 

 

• Gweithio gyda sefydliadau’r trydydd sector i nodi ffyrdd y gallwn gydweithio 
wrth gyflawni ein dyletswyddau cydraddoldeb.  
 
 

• Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ymatebwyr am ein cynnydd.  
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Barn ymatebwyr ar briodoldeb ein Hamcanion 
 
Yn ystod yr ymgynghoriad a’r digwyddiadau ymgynghori gofynnodd y Cyngor i’r 

ymatebwyr p’un ai a deimlent mai’r 10 amcan drafft oedd y rhai yr oedd angen i’r 

Cyngor ganolbwyntio arnynt.   

 

O’r ymatebion a ddaeth i law drwy’r amrywiol ddulliau o ymgynghori a chynnwys 

pobl, roedd y mwyafrif llethol o bobl yn cytuno’n helaeth â’r amcanion drafft. Fodd 

bynnag, teimlai rhai y gallai amcanion fod yn symlach neu gael eu cyfuno. 

 

Barn ymatebwyr ar bwysigrwydd cymharol pob Amcan 

 

Gofynnodd y Cyngor i ymatebwyr nodi pa amcanion a oedd yn eu barn nhw'r rhai 

pwysicaf a mwyaf perthnasol i’r Cyngor eu blaenoriaethu. 

 

Dywedodd yr ymatebwyr mai’r amcanion pwysicaf sydd angen i’r Cyngor eu 

blaenoriaethu yw: 

 

• Cyflawni ein Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol a chynnwys cydraddoldeb 

ym mhopeth a wnawn 

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

botensial. 

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

• Cefnogi pobl i herio triniaeth annheg 

• Gwella canlyniadau addysgol ar gyfer pob dysgwr yng Nghaerdydd. 

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

chyfraniad at Wasanaethau’r Cyngor 
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CRYNODEB O’R ADBORTH A GAFWYD  
AR EIN HAMCANION  

 
 
 
Amcan 1 - Cyflawni ein Dyletswyddau Cydraddoldeb Pe nodol a 
chynnwys cydraddoldeb ym mhopeth a wnawn. 
 

Dyma ddywedodd yr adborth a gawsom: 

 

• Mae'n bwysig i ni gan mai’r Cyngor yw prifddinas Cymru i ddatblygu arfer da o 

ran: 

o Asesu effaith polisïau, gwasanaethau a phenderfyniadau’r Cyngor. 

o Cynnal gwaith monitro cydraddoldeb effeithiol fel bod modd deall yn 

hyderus pwy sy’n defnyddio gwasanaethau’r Cyngor ac i helpu i 

sicrhau'r gwasanaethau hynny yn y dyfodol. 

o Sicrhau bod hyfforddiant ac ymwybyddiaeth o ran materion 

Cydraddoldeb ac Amrywiol ar gael yn helaeth i gyflogeion y Cyngor. 

o Sicrhau bod y gwasanaethau y mae’r Cyngor yn eu prynu’n cael eu 

caffael yn deg. 

 

  



10 

 

Amcan 2 - Cefnogi mynediad ehangach i wybodaeth ac 
amgylcheddau’r Cyngor, a chyfraniad at Wasanaethau’ r Cyngor. 
 

Dyma ddywedodd yr adborth a gawsom: 

 

• Mae’n hanfodol bwysig bod y wybodaeth a baratoir gan y Cyngor yn syml, a’i 

fod yn bodloni anghenion dinasyddion â Nodweddion a Ddiogelir gan 

gynnwys yr angen am Gymraeg Clir, Plain English, Testun Syml, Iaith 

Arwyddion Prydain ac ieithoedd cymunedol. 

 

• Bod llawer o waith da wedi'i wneud i wella hygyrchedd amgylcheddau ffisegol 

yng Nghaerdydd ond bod angen gwneud rhagor o waith. 

 
 

• Mae Hybiau’r Cyngor yn ffordd dda o roi gwybodaeth i’r cyngor, ond bod 

angen gwneud mwy o waith i sicrhau bod pobl na allant gael mynediad i 

hybiau neu wybodaeth electronig hefyd yn gallu cael gwybodaeth. 
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Amcan 3 - Sicrhau bod y Cyngor yn cynnwys dinasyddi on yn fwy 
yn ei benderfyniadau. 
 

Dyma ddywedodd yr adborth a gawsom: 

 

• Roedd gan ymatebwyr ddisgwyliadau uchel y byddai trefniadau ymgynghori a 

chynnwys pobl cyffredin y Cyngor yn cynnwys anghenion unigol. 

 

• Roedd ymatebwyr â Nodweddion a Ddiogelir gwahanol am i’r Cyngor 

weithio’n bendodol â’u cymunedau ar faterion, mewn ffordd sy’n bodloni eu 

hanghenion o ran cyfathrebu a chynnwys pobl. 

 

• Mae amryw grwpiau trydydd sector am i’r Cyngor ddatblygu partneriaethau 

strwythuredig â nhw, a’u cynnwys wrth gefnogi agenda cydraddoldeb ac 

amrywiaeth y Cyngor. 

 

• Mae angen i’r Cyngor ddal i wneud gwaith gydag amrywiaeth o grwpiau 

rhanddeiliaid, gan gynnwys grŵp llywio Chwalu’r Rhwystrau, wrth gyflawni ei 

agenda amrywiaeth. 
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Amcan 4 - Cefnogi pobl i herio triniaeth annheg. 

 

Dyma ddywedodd yr adborth a gawsom: 

 

• Roedd ymatebwyr am i'r Cyngor: 

 

o Wneud defnydd effeithiol o’r data y mae’n ei gasglu i ddeall yn lle mae’r 

patrymau triniaeth annheg a gwahaniaethu yn y ddinas. 

 

o Parhau i gynnig gwasanaethau gwaith achos ac ymgynghori effeithiol i 

gefnogi pobl sydd am herio unrhyw driniaeth y teimlent ei bod yn 

annheg. 

 
o Hyrwyddo argaeledd y gwasanaethau drwy sicrhau bod pobl yng 

Nghaerdydd y gwybod i bwy i roi gwybod am driniaeth annheg. 
 

o Sicrhau bod gwersi’n cael eu dysgu o’r gwaith achos a bod y 

gwasanaethau ymgynghori a gynigir gan sefydliadau fel Race Equality 

First a Diverse Cymru sy’n berthnasol i wasanaethau’r Cyngor yn cael 

eu cyfleu’n briodol yn y sefydliad fel bod modd gwneud gwelliannau. 
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Amcan 5 - Cynnig cymorth i’r rheini sy’n wynebu rhw ystrau i 
gyrraedd eu llawn botensial. 
 

Dyma ddywedodd yr adborth a gawsom: 

 

• Gan fod ystod eang iawn o bobl a grwpiau’n wynebu rhwystrau yn eu 

bywydau, mae angen i’r Cyngor wneud defnydd da o’r data er mwyn deall pa 

rwystrau sy’n bodoli, a’r effaith a gânt ar fywydau pobl. 

 

• Soniodd yr ymatebwyr am ystod eang o dystiolaeth ddefnyddiol ac atebion 

posibl, ac mae angen i ni weithio gyda chymunedau i ddod o hyd i atebion 

ymarferol lle gall y Cyngor wneud hynny. 
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Amcan 6 - Gwella canlyniadau addysgol ar gyfer pob dysgwr yng 

Nghaerdydd. 

 

Dyma ddywedodd yr adborth a gawsom: 

 

• Dylid nodi pa rwystrau sy’n bodoli i grwpiau penodol 

 

• Dylid sicrhau bod modd goresgyn rhwystrau a bod dysgwyr yn cael cymorth i 

gyflawni’r canlyniadau gorau y gallant.  Caiff y dystiolaeth hon ei thrafod â’r 

swyddogion perthnasol fel bod modd canolbwyntio ar faterion sy’n cael eu 

codi. 

 

• Dylid parhau i gynnig cyrsiau Addysg Gymunedol i Oedolion. 

 
• Dylid rhannu arfer gorau gan ysgolion â lefelau cyflawniad uchel ag ysgolion 

sydd angen gwella. 

 

• Dylid sicrhau bod cyfleoedd dysgu yn hygyrch i'r holl ddefnyddwyr 

gwasanaethau. 
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Amcan 7 - Lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn  addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant. 
 

Dyma ddywedodd yr adborth a gawsom: 

 

• Y dylai’r Cyngor a’i bartneriaid nodi a oes unrhyw grwpiau â nodwedd a 

ddiogelir wedi’u gorgynrychiolir mewn ystadegau NEET ac ymdrechu i ddeall 

pam. 

 

•  Mae angen i’r Cyngor weithio gyda sefydliadau partner i nodi’r ffyrdd o 

sicrhau bod cyfleoedd cysgodi swyddi, hyfforddiant a gwaith ar gael i bobl nad 

ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant ar hyn o bryd.  
 

• Mae angen i’r Cyngor barhau i wella ei waith gyda phartneriaid i sicrhau'r lefel 

orau o gyflogaeth a thegwch mewn cyflogaeth ledled Caerdydd.  
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Amcan 8 - Mynd i'r afael â bylchau cyflog mewn pert hynas â 
Nodweddion Gwarchodedig yn ein gweithlu. 
 

Dywedodd yr adborth a gawsom: 

 

• Gan gydnabod bod gan y Cyngor ddyletswydd benodol mewn cysylltiad â’r 

bwlch rhwng cyflogau dynion a merched, roedd cyflogeion y Cyngor a grwpiau 

cymunedol yn awyddus i weld y Cyngor yn sicrhau bod pobl ag unrhyw 

Nodwedd a Ddiogelir yn gallu ffynnu a chyflawni ei botensial yng ngweithlu’r 

Cyngor. 

 

• Rhoddodd yr ymatebwyr nifer o awgrymiadau ar sut y gellid gwneud hyn, a 

fydd yn cael eu trafod â Gwasanaethau Pobl AD y Cyngor i roi gwybod iddynt 

am y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Adnoddau Dynol. 
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Amcan 9 - Gweithredu i adeiladu cymunedau cadarn a chydlynol lle 
gall pobl deimlo’n ddiogel 
 

Dyma ddywedodd yr adborth a gawsom: 

 

• Er bod y term “cydlyniad cymunedol” yn cael ei ddefnyddio’r aml ar gyfer 

materion sy’n ymwneud ag ethnigrwydd a chred grefyddol, roedd gan 

ymatebwyr farn ar sut oedd angen i bobl a chymunedau ar draws y sbectrwm 

nodweddion a ddiogelir gyd-fyw’n heddychlon, heb unrhyw ofn na chasineb. 

 

• Mae gan randdeiliaid fel Grŵp Rhanddeiliaid Atal Caerdydd a fforymau Race 

Equality First arbenigedd penodol ar Agenda ATAL Caerdydd, sydd angen 

cael ei ddefnyddio i lywio ein gwaith. 

 

• Rhaid ei gwneud mor hawdd â phosibl i bobl wybod sut i roi gwybod am 

droseddau casineb gyda chymorth effeithiol hyd ddiwedd y broses gan ystod 

o bartneriaid. 

 
 

• Dylai’r cyngor a’i bartneriaid ystyried ffyrdd o’i gwneud yn haws i newydd-

ddyfodiaid i Gaerdydd setlo yn y ddinas. 

 

• Roedd ymatebwyr yn gwybod bod gan y Cyngor Gynllun Gweithredu 

Cydlyniad Cymunedol, sy’n ddefnyddiol  o ran sicrhau y gwneir cynnydd 

mewn perthynas â’r materion hyn. 
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Amcan 10 - Dathlu a hyrwyddo treftadaeth a diwyllia nnau amrywiol 
Caerdydd. 
 

Dyma ddywedodd yr adborth a gawsom: 

 

• Ei bod yn bwysig hyrwyddo amrywiaeth Caerdydd, ond bod angen i 

negeseuon fod yn gyfredol ac yn berthnasol, ac nid yn ymwneud â 

threftadaeth hanesyddol amlddiwylliannol y ddinas yn unig. 

 

• Mae’n bwysig i’r Cyngor hyrwyddo delweddau cadarnhaol o amrywiaeth ac i 

hyrwyddo esiamplau. 

 
• Mae angen i Fwrdd Partneriaeth Caerdydd gydweithio i hyrwyddo 

digwyddiadau cymunedol a negeseuon amrywiaeth. 
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Hoffai Cyngor Caerdydd ddiolch i’r canlynol: 
 

• Y rhai a ymatebodd drwy’r ymgynghoriad ar-lein a chopïau papur sydd ar gael 

mewn lleoliadau cymunedol 

 

• Y sefydliadau canlynol a ymatebodd yn ysgrifenedig: 
o Cyngor Trydydd Sector Caerdydd 
o Diverse Cymru 
o Race Equality First 
o Gypsy Traveller Wales 
o Ymddiriedolwr Canolfan Pobl Fyddar Caerdydd 
o Fforymau 50+ Caerdydd 
o Grŵp Ffocws Mynediad Caerdydd 
o Rhwydwaith Cyflogeion Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig y Cyngor 
o Rhwydwaith Cyflogeion Anabl y Cyngor  
o Rhwydwaith Cyflogeion Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a 

Thrawsrywiol y Cyngor  
o Rhwydwaith Cyflogeion sy’n Ferched y Cyngor  
o Cyngor Mawr Cyngor Ieuenctid Caerdydd 

 
• Cysylltodd y sefydliadau canlynol â’r Cyngor: 

o Grŵp Rhanddeiliaid Atal Caerdydd 
o Fforymau Rhanddeiliaid Race Equality First 
o RNIB Cymru 
o Cadeirydd Grŵp Llywio Chwalu’r Rhwystrau 
o Cymdeithas yr Iaith  
o Cymuned Sîc Bhatra Caerdydd 

 

• Unigolion a ymatebodd yn ysgrifenedig. 
 

• Pobl a ddaeth i ddigwyddiadau'r Cynllun Cydraddoldeb ar 1 Rhagfyr 2015. 

 
• Ein cydweithwyr yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Heddlu De 

Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro  
 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: 
 
Tîm Cydraddoldeb, Ystafell 263d, Neuadd y Sir, Caerdydd 
CF10 4UW 
 

Ffôn: 029 2087 2536 E-bost: timcydraddoldeb@caerdydd.gov.uk  


