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Teitl Strategaeth: Cyngor Dinas Caerdydd 2016 - 2020 

Diweddariad: Adolygiad 4 Blynedd  

 

Pwy sy’n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu’r Strategaeth? Y Tîm Cydraddoldeb 

Enw: Paul Keeping Teitl Swydd: Rheolwr Gweithredol 

Gwasanaeth: Cydraddoldeb Gwasanaeth: Llywodraethu a Gwasanaethau 

Cyfreithiol 

Dyddiad Asesu: 12.01.16 

 

1. Beth yw amcanion y Strategaeth? 

                       

 

Creu Cynllun Cydraddoldeb Strategol cadarn ar gyfer 2016 - 2020, a fydd yn galluogi’r 

Cyngor i gyflawni ei ddyletswyddau fel y nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.  

Fel Awdurdod Lleol a chyflogwr Cyfle Cyfartal, datblygodd Cyngor Caerdydd Gynllun 

Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2012 - 2016, sydd dan adolygiad 4 blynedd ar hyn o 

bryd.  Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol (y Cynllun Cydraddoldeb) yn nodi sut y 

bydd y Cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 o ran y 

Dyletswyddau Cyffredinol a Phenodol. 

 

Mae’n rhaid i Gynlluniau Cydraddoldeb Strategol gynnwys Amcanion Cydraddoldeb a 

fydd yn hyrwyddo cyfle cyfartal ac yn galluogi’r Cyngor i hybu cydraddoldeb yn ei holl 

wasanaethau. Mae'r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb hwn wedi ei gyflawni er mwyn 

nodi unrhyw effaith, cadarnhaol neu negyddol, a ddaw yn sgil y Cynllun Cydraddoldeb. 

 

Cynigwyd 10 amcan cydraddoldeb i ddechrau: 

 

Amcanion y Cynllun Cydraddoldeb ar gyfer 2016-2020 i ddechrau oedd: 

o Cyflawni ein Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol a chynnwys cydraddoldeb 

ym mhopeth a wnawn 

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

chyfraniad at Wasanaethau’r Cyngor 

o Sicrhau bod y Cyngor yn cynnwys dinasyddion yn fwy yn ei benderfyniadau 

o Cefnogi pobl i herio triniaeth annheg 

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

o Gwella canlyniadau addysgol ar gyfer pob dysgwr yng Nghaerdydd 

o Lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

o Mynd i'r afael â bylchau cyflog mewn perthynas â Nodweddion a Ddiogelir yn 

ein gweithlu 

o Gweithredu i adeiladu cymunedau cadarn a chydlynol lle gall pobl deimlo’n 

ddiogel 

o Dathlu a hyrwyddo treftadaeth a diwylliannau amrywiol Caerdydd 
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Bu cyfnod ymgynghori o wyth wythnos ar gyfer y Cynllun Cydraddoldeb, ac wedi 

derbyn yr adborth a chyfraniadau, diwygiwyd yr amcanion rywfaint ac o ganlyniad i 

hynny, cwtogwyd y rhestr i saith amcan dichonol terfynol: 

 

o Cyflawni ein Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol a chynnwys cydraddoldeb 

ym mhopeth a wnawn 

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

chyfraniad at Wasanaethau’r Cyngor 

o Sicrhau bod y Cyngor yn cynnwys dinasyddion yn fwy yn ei benderfyniadau 

o Cefnogi pobl i herio triniaeth annheg 

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

o Mynd i'r afael â bylchau cyflog mewn perthynas â Nodweddion a Ddiogelir yn 

ein gweithlu 

o Adeiladu cymunedau cryf a chydlynol lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel ac yn 

gallu dathlu amrywiaeth Caerdydd 

 

Trwy weithio gyda holl wasanaethau’r Cyngor, datblygir camau gwella a fydd yn 

gweithredu’r amcanion cydraddoldeb sy’n sail i’r Cynllun Cydraddoldeb. Wrth greu’r 

camau gweithredol, adolygir yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb hwn er mwyn 

adlewyrchu’r manteision y mae'r camau wedi eu cael mewn perthynas â phob un o'r 

Nodweddion a Ddiogelir. 

 

 

2. Rhowch wybodaeth gefndirol ynghylch y Strategaeth ac unrhyw waith 

ymchwil sydd wedi ei wneud [e.e. data defnyddwyr gwasanaeth o gymharu 

ag ystadegau demograffig, Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb eraill a 

luniwyd a.y.b] 

 

 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gofyn i gyrff cyhoeddus gydymffurfio â'r 

Ddyletswydd Gyffredinol: 

 

o Dileu triniaeth anffafriol ac annhegwch  

o Hyrwyddo cyfle cyfartal 

o Hyrwyddo perthnasau da rhwng yr holl bobl 

 

A’r Dyletswyddau Penodol: 

 

o Creu Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

o Pennu Amcanion Cydraddoldeb 

o Ymgysylltu 

o Asesu effaith polisïau ac arferion a’u cyhoeddi 

o Sicrhau y gall pawb gael gafael ar wybodaeth 
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o Casglu gwybodaeth berthnasol am Gydraddoldeb 

o Casglu a chyhoeddi gwybodaeth am gyflogaeth 

o Pennu amcanion cydraddoldeb i fynd i’r afael â gwahaniaethau mewn tâl 

o Hyfforddi staff a gwella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o’r Ddeddf 

Cydraddoldeb 

o Adrodd a chyhoeddi cynnydd ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol bob 

blwyddyn 

o Sicrhau ein bod yn ystyried dyletswyddau cyffredinol y Ddeddf Cydraddoldeb 

pan fyddwn yn ‘prynu gwasanaethau’ (caffael)  

o Cynnal adolygiad o’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol o leiaf bob 4 blynedd 

 

Mae data ymchwil wedi ei gasglu mewn amryw o ddulliau, yn cynnwys cyfarfodydd 

wyneb yn wyneb, ymatebion ysgrifenedig, arolwg ymgynghori ar-lein a digwyddiad 

ymgynghori ar gyfer y cyhoedd a sefydliadau ac unigolion o’r 3ydd sector.  

 

Roedd ein cydweithwyr yn y 3ydd sector yn cynnwys: 

 

o Cyngor Trydydd Sector Caerdydd 

o Race Equality First 

o Sipsiwn a Theithwyr Cymru  

o Diverse Cymru 

o Clwb y Byddar Caerdydd 

 

Er mwyn casglu cymaint o safbwyntiau â phosib, bu ein cydweithwyr yn y trydydd 

sector hefyd yn hyrwyddo’r ymgynghoriad ymhlith aelodau eu rhwydweithiau nhw. 

 

Ein partneriaid yn y sector cyhoeddus: 

 

o Y GIG 

o Yr Heddlu 

o Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

 

Ein partneriaid mewnol: 

 

o Rhwydweithiau Staff 

o Gwasanaethau’r Cyngor 

o Grŵp Ffocws Mynediad Caerdydd 

o Fforymau 50+ Caerdydd 

o Undebau Llafur 

o Aelodau Ward 

 

Cafwyd gwybodaeth o’r dogfennau canlynol er mwyn adolygu'r Cynllun Cydraddoldeb: 

 

o Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
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o Adroddiad Cynhadledd Chwalu’r Rhwystrau 

o Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 

o Y Cynllun Corfforaethol 

o Strategaeth Beth sy’n Bwysig 2010 - 2020 

o Cynllun Gweithredu Lleol Heneiddio'n Dda Caerdydd 2016/17 

o Adroddiad Pa Mor Deg yw Cymru 2011?   

o Adroddiadau Craffu  

o Cynllun Busnes Adnoddau Dynol  

o Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

o Deddf Tai (Cymru) 2014 

 

 

3 Asesu'r Effaith ar y Nodweddion a Ddiogelir 

 

3.1 Oedran  

A gaiff y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Gweithrediad 

hwn/hon effaith wahaniaethol [gadarnhaol] ar bobl iau/hŷn?  

 

                                                                                                        Caiff Na 

chaiff 

Dd/B 

Hyd at 18 mlwydd oed X   

18 - 65 mlwydd oed X   

Dros 65 mlwydd oed  X   

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol a rhowch dystiolaeth i gefnogi 

hynny, os oes peth ar gael.  

Caiff y Cynllun Cydraddoldeb effaith gadarnhaol ar bob grŵp oedran. Bydd yr amcanion 

yn y Cynllun yn helpu i fynd i’r afael â phroblemau megis pethau sy’n rhwystro pobl 

rhag cyrraedd eu llawn botensial neu fod yn rhan o fywyd cyhoeddus. Yn y flwyddyn 

gyntaf, bydd gwasanaethau’n pennu camau ar gyfer cynnwys pobl yng nghynllun 

gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb. 

Bydd camau gweithredu’r gwasanaethau’n cael eu monitro’n chwarterol er mwyn 

sicrhau bod cynnydd yn digwydd o ran cyrraedd y targedau a osodwyd. 

Bydd cyflwyno proses o fonitro defnyddwyr gwasanaeth ar draws yr holl gyngor yn 

rhoi’r data y mae ei angen ar y cyngor er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau’n hygyrch 

ac yn addas ar gyfer pobl o bob oedran. Bydd gwaith monitro defnyddwyr gwasanaeth 

yn dechrau yn 2016. Bydd Cynllun Cyflenwi Lleol Heneiddio'n Dda Caerdydd hefyd yn 

cefnogi ein hymdrechion i sicrhau cynnwys pobl hŷn yn gymdeithasol. 

Nod y Strategaeth Cyfleoedd Dydd newydd ar gyfer Pobl Hŷn yw cynnig cymorth i bobl 

y mae ganddynt anghenion gofal lefel uchel drwy gynnig gwasanaethau dydd arbenigol 

o safon uchel.  

Bydd Amcanion Cydraddoldeb 1-7 yn helpu i sicrhau effaith gadarnhaol i bobl o bob 

oedran. 

Pa gam(au) y gallwch eu cymryd i fynd i’r afael ag effaith wahaniaethol? 
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Ni nodwyd unrhyw wahaniaethu negyddol. Bydd Cynllun Gweithredu’r Cynllun 

Cydraddoldeb yn cyflwyno camau gweithredu a fydd yn hybu egwyddorion cyfle 

cyfartal i bawb o bob oedran. Diweddarir y ddogfen pan fydd cynnydd o ran Cynllun 

Gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb. 

Drwy gyflwyno system fonitro er mwyn casglu gwybodaeth am gydraddoldeb, bydd 

modd i ni fesur effeithiolrwydd ein Hamcanion Cydraddoldeb ac effaith y camau y 

cytunwyd eu cymryd er mwyn hyrwyddo’r amcanion. 

 

 

 

3.2 Anabledd 

A gaiff y Strategaeth effaith wahaniaethol [gadarnhaol] ar bobl anabl?  

 

 Caiff Na 

chaiff 

Dd/B 

Nam ar y clyw  X   

Nam corfforol X   

Nam ar y golwg  X   

Anableddau dysgu X   

Afiechyd neu gyflwr hirdymor X   

Iechyd meddwl  X   

Camddefnyddio sylweddau X   

Arall      X   

  

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol a rhowch dystiolaeth i gefnogi 

hynny, os oes peth ar gael. 

 

Bwriedir i’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer yr holl 

Nodweddion a Ddiogelir, gan gynnwys anabledd. Drwy nodi camau gwella gyda 

gwasanaethau, byddwn yn gweithio er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau’n addas ac 

yn berthnasol i bobl anabl a sicrhau eu bod yn cael cyfle i fod yn rhan o fywyd 

cyhoeddus. 

Mae gwaith yn parhau o ganlyniad i Adroddiad Chwalu’r Rhwystrau a ddatblygwyd 

wedi cynnal digwyddiad i edrych ar y rhwystrau yr oedd pobl anabl yn eu hwynebu; 

mae’r adroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion er mwyn gwella gwasanaethau.  

Nod y Strategaeth Cyfleoedd Dydd a ddatblygwyd yn ddiweddar ar gyfer Pobl Hŷn yw 

cynnig cymorth i bobl y mae ganddynt anghenion gofal lefel uchel drwy gynnig 

gwasanaethau dydd arbenigol o safon uchel.  

Bydd Amcanion Cydraddoldeb 1-7 yn helpu i sicrhau effaith gadarnhaol ar gyfer pobl 

anabl. 

  

Pa gam(au) y gallwch eu cymryd i fynd i’r afael ag effaith wahaniaethol? 
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Ni nodwyd unrhyw effaith negyddol hyd yn hyn. Bydd unrhyw effaith negyddol a nodir 

yn ystod cyfnod y Cynllun Cydraddoldeb yn ymddangos yn yr Asesiad o’r Effaith ar 

Gydraddoldeb hwn ac yn cael ei ddiweddaru â chamau gwella er mwyn lliniaru unrhyw 

effeithiau negyddol ar bobl anabl. 

Drwy gyflwyno system fonitro er mwyn casglu gwybodaeth am gydraddoldeb, bydd 

modd i ni fesur effeithiolrwydd ein Hamcanion Cydraddoldeb ac effaith y camau y 

cytunwyd arnynt er mwyn eu hyrwyddo. 

 

 

3.3 Ailbennu Rhywedd 

A gaiff y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Gweithrediad 

hwn/hon effaith wahaniaethol [gadarnhaol] ar bobl drawsryweddol?  

 

 Caiff Na 

chaiff 

Dd/B 

Pobl drawsryweddol 

(Pobl sy’n bwriadu, sydd yn neu sydd wedi mynd trwy'r broses 

[neu ran o’r broses] er mwyn newid eu rhyw drwy newid 

nodweddion ffisiolegol neu eraill rhyw) 

   X   

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol a rhowch dystiolaeth i gefnogi 

hynny, os oes peth ar gael. 

 

 Bydd y Cynllun Cydraddoldeb yn cael effaith gadarnhaol ar y nodweddion a ddiogelir i 

gyd a bydd y cyngor yn ymdrechu i ateb anghenion pobl drawsryweddol wrth gynnig ei 

wasanaethau. Bydd y cyngor yn parchu ac yn cyfathrebu â phobl drawsryweddol fel y 

maent yn adnabod eu hunain o ran rhyw. 

 Bydd hyfforddiant Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb a Throsedd Casineb yn allweddol i 

staff rheng flaen er mwyn iddynt ddeall anghenion a phroblemau pobl drawsryweddol. 

 

Bydd Amcanion Cydraddoldeb 1-7 yn helpu i sicrhau effaith gadarnhaol ar gyfer pobl 

drawsryweddol. 

Pa gam(au) y gallwch eu cymryd i fynd i’r afael ag effaith wahaniaethol? 

 

Drwy gyflwyno monitro defnyddwyr gwasanaeth, bydd modd i’r cyngor ddechrau 

casglu data am ailbennu rhywedd a ddefnyddir wedyn i adnabod unrhyw ddiffyg yn y 

gwasanaeth neu angen am wasanaethau arbenigol. 

 

 

3.4.  Priodasau a Phartneriaethau Sifil  

A gaiff y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Gweithrediad 

hwn/hon effaith wahaniaethol [gadarnhaol] ar briodas a phartneriaeth sifil? 
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 Caiff Na 

chaif

f 

Dd/

B 

Priodas   X   

Partneriaeth Sifil   X   

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol a rhowch dystiolaeth i gefnogi 

hynny, os oes peth ar gael. 

 

Er yr ystyrir Priodas a Phartneriaeth Sifil fel Nodwedd a Ddiogelir, yr unig ofyniad ar y 

cyngor yw ei fod yn sicrhau nad oes anffafrio’n digwydd ar sail statws priodasol neu 

bartneriaeth sifil. 

Mae’r cyngor yn ymrwymo i ddileu anffafrio o bob math a diogelu hawliau pobl briod 

a'r rhai sydd mewn partneriaethau sifil.  

 

 

Pa gam(au) y gallwch eu cymryd i fynd i’r afael ag effaith wahaniaethol? 

 

Ni nodwyd unrhyw effaith negyddol. Trwy hyrwyddo’r Dyletswyddau Cyffredin a’u rhoi 

yn y brif ffrwd, byddwn yn sicrhau cyfle cyfartal i bawb, waeth beth yw eu statws 

priodasol neu bartneriaeth sifil.   

 

 

3.5 Beichiogrwydd a Mamolaeth 

A gaiff y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Gweithrediad 

hwn/hon effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar feichiogrwydd a 

mamolaeth?  

 

 Caiff Na 

chaif

f 

Dd/

B 

Beichiogrwydd   X   

Mamolaeth   X   

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol a rhowch dystiolaeth i gefnogi 

hynny, os oes peth ar gael. 

 

Bydd y cyngor yn cynnal ac yn hyrwyddo’r ddyletswydd gyffredinol i ddileu unrhyw 

anffafriaeth neu annhegwch tuag at unrhyw un sy'n feichiog neu yn ei chyfnod 

mamolaeth. 

Bydd Amcanion Cydraddoldeb 1, 4 a 5 yn helpu i fynd i’r afael ag unrhyw rwystrau a 

brofir oherwydd beichiogrwydd neu famolaeth. 

 

Pa gam(au) y gallwch eu cymryd i fynd i’r afael ag effaith wahaniaethol? 
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Ni nodwyd unrhyw effaith negyddol mewn perthynas â beichiogrwydd na mamolaeth. 

 

 

 

3.6 Hil 

A gaiff y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Gweithrediad 

hwn/hon effaith wahaniaethol [gadarnhaol] ar y grwpiau isod?  

 

 Caiff Na 

chaif

f 

Dd/

B 

Gwyn X   

Grwpiau Cymysg/Aml-ethnig  X   

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig  X   

Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig  X   

Grwpiau ethnig eraill  X   

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol a rhowch dystiolaeth i gefnogi 

hynny, os oes peth ar gael. 

Llunnir camau gwella er mwyn hybu Cydlyniant Cymunedol yn ein cymunedau lleol er 

mwyn galluogi’r cyngor i ateb y Ddyletswydd Gyffredinol a hyrwyddo perthnasau da 

rhwng yr holl bobl. Mae’r cyngor yn gweld gwerth amrywiaeth a sgiliau y mae 

cymunedau gwahanol yn dod â nhw i Gaerdydd, a bydd yn datblygu ar ei waith er 

mwyn hyrwyddo cyfle cyfartal fel bod pawb yn cael cyfle i gyrraedd ei botensial llawn a 

bod yn rhan o fywyd cyhoeddus. 

Mae’r Hybiau y mae’r cyngor newydd eu datblygu’n cynnig cyngor ac yn cyfeirio pobl at 

wasanaethau priodol y cyngor ac mae modd iddynt gynnig gwasanaethau mewn nifer o 

ieithoedd cymunedol. 

Bydd y camau gweithredu a bennwyd yn gysylltiedig ag amcanion 1-7 yn creu 

canlyniadau cadarnhaol i bobl o bob ethnigrwydd, cefndir a ffordd o fyw. 

Pa gam(au) y gallwch eu cymryd i fynd i’r afael ag effaith wahaniaethol? 

 

Drwy gyflwyno monitro defnyddwyr gwasanaeth, bydd modd i’r cyngor ddechrau 

casglu data hunaniaeth genedlaethol ac ethnigrwydd a ddefnyddir wedyn i adnabod 

unrhyw ddiffyg yn y gwasanaeth neu angen am wasanaethau arbenigol.  

 

 

3.7 Crefydd, Cred neu Ddiffyg Cred  

A gaiff y Strategaeth hon effaith wahaniaethol [gadarnhaol] ar bobl o grefydd, cred 

neu ddiffyg cred?  

 

 Caiff Na 

chaiff 

Dd/B 
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Bwdhydd   X   

Cristion  X   

Hindŵ  X   

Dyneiddiwr  X   

Iddew   X   

Mwslim  X   

Sîc   X   

Arall   X   

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol a rhowch dystiolaeth i gefnogi 

hynny, os oes peth ar gael. 

 

Mae Caerdydd yn gartref i bobl o amryw gredoau ac mae’r cyngor yn cydnabod y 

rhwystrau y mae rhai unigolion a chymunedau yn eu hwynebu oherwydd eu credoau.  

Mae’r cyngor yn parchu ac yn gweld gwerth amrywiaeth grwpiau crefyddol sydd yng 

Nghaerdydd ac mae'n parchu’r rhai heb grefydd na ffydd yn gyfartal. 

Bydd egwyddorion y Ddyletswydd Gyffredinol yn allweddol er mwyn creu perthnasau 

da rhwng pobl o wahanol ffydd a heb ffydd ac mae’r gwaith yn parhau drwy agendâu 

PREVENT a Chydlyniant Cymunedol. 

Crëir camau gwella er mwyn cefnogi’r gwaith hwn e.e. Hyfforddiant ar destun 

Digwyddiadau  /  Troseddau Casineb ac Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb. 

Bydd Amcanion Cydraddoldeb 1, 2, 3, 4, 5 a 7 yn galluogi datblygu camau gweithredu 

er mwyn cefnogi pobl o gredoau gwahanol a heb gred a chreu cymunedau cryf a 

chydlynol lle gwelir gwerth amrywiaeth a lle mae pobl yn teimlo'n ddiogel. 

 

 

Pa gam(au) y gallwch eu cymryd i fynd i’r afael ag effaith wahaniaethol? 

 Gall hyfforddiant Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb a Throseddau Casineb helpu i 

chwalu’r ‘mythau’ a stereoteipio o ran cymunedau ar sail ffydd. Crëir camau 

gweithredu er mwyn dileu anffafrio a hyrwyddo perthnasau da rhwng yr holl bobl. 

 

Wrth gyflwyno monitro defnyddwyr gwasanaeth, bydd y cyngor yn gallu dechrau 

casglu data ar gred a diffyg cred er mwyn deall anghenion cymunedau o wahanol ffydd 

a helpu i greu perthnasau cadarn ar draws pob ffydd a chymunedau lleol.  

 

 

3.8 Rhyw 

A gaiff y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Gweithrediad 

hwn/hon effaith wahaniaethol [gadarnhaol] ar ddynion a/neu ferched?  

 

 Caiff Na 

chaif

f 

Dd/

B 

Dynion  X   
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Merched  X   

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol a rhowch dystiolaeth i gefnogi 

hynny, os oes peth ar gael. 

 

Caiff y Cynllun Cydraddoldeb effaith gadarnhaol ar ddynion a merched. Mae mwy o 

ferched nag o ddynion yn byw yng Nghaerdydd a bydd y cyngor yn sicrhau bod y 

gwasanaethau’n briodol ar gyfer y ddau ryw. Mae Amcan 6 yn ymwneud â mynd i'r 

afael â’r gwahaniaeth rhwng cyflogau pobl â Nodwedd a Ddiogelir, a bydd hyn yn helpu 

â cheisiadau am gyflog cyfartal. 

Bydd Amcanion cydraddoldeb 1-7 yn galluogi’r cyngor i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng 

dynion a merched a gweithredu pan fo anghydraddoldeb. 

Pa gam(au) y gallwch eu cymryd i fynd i’r afael ag effaith wahaniaethol? 

 

Ni nodwyd unrhyw effaith negyddol hyd yn hyn. Drwy gyflwyno monitro defnyddwyr 

gwasanaeth, bydd modd i’r cyngor ddechrau casglu data a ddefnyddir wedyn i adnabod 

unrhyw ddiffyg neu anghydraddoldeb yn y gwasanaeth o ran dynion a merched.   

 

 

3.9 Cyfeiriadedd Rhywiol 

A gaiff y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Gweithrediad 

hwn/hon effaith wahaniaethol [gadarnhaol] ar y grwpiau isod?  

 

 Caiff Na 

chaiff 

Dd/B 

Deurywiol    X   

Dynion hoyw  X   

Merched hoyw/Lesbiaid  X   

Heterorywiol  X   

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol a rhowch dystiolaeth i gefnogi 

hynny, os oes peth ar gael. 

 

Mae Cynllun Cydraddoldeb y cyngor yn ddull o ddod â chydraddoldeb i arferion gwaith 

y cyngor drwy’r brif ffrwd. Bwriad y Cynllun Cydraddoldeb yw effeithio’n gadarnhaol ar 

bobl o bob cyfeiriadedd rhywiol, a bydd egwyddorion y Ddyletswydd Gyffredinol yn 

allweddol wrth ddileu anffafriaeth ac annhegwch tuag at bobl oherwydd eu 

cyfeiriadedd rhywiol, a hyrwyddo perthnasau da rhwng y rhai sydd a’r rhai nad ydynt 

yn rhannu nodwedd a ddiogelir. 

 

Bydd Amcanion Cydraddoldeb 1-7 yn helpu i hyrwyddo cyfle cyfartal a chefnogi pobl i 

herio triniaeth annheg ar sail cyfeiriadedd rhywiol. 

 

Pa gam(au) y gallwch eu cymryd i fynd i’r afael ag effaith wahaniaethol? 
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Drwy gyflwyno monitro defnyddwyr gwasanaeth, bydd modd i’r cyngor ddechrau 

casglu data am gyfeiriadedd rhywiol a ddefnyddir wedyn i adnabod unrhyw ddiffyg yn y 

gwasanaeth neu angen am wasanaethau arbenigol.  

 

 

 

3.10  Y Gymraeg 

A gaiff y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Gweithrediad 

hwn/hon effaith wahaniaethol [gadarnhaol] ar y Gymraeg?  

 

 Caiff Na 

chaif

f 

Dd/

B 

Y Gymraeg 

 

 X   

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol a rhowch dystiolaeth i gefnogi 

hynny, os oes peth ar gael. 

 

Mae Mesur y Gymraeg yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol drin y Gymraeg yn 

gyfartal â’r Saesneg. Mae Caerdydd Ddwyieithog yn monitro’r Gymraeg ar draws y 

gwasanaethau. Mae’r Gymraeg yn Nodwedd a Ddiogelir yng Nghymru ac os nodir 

dewis cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg, dylid cofnodi hyn a gweithredu er mwyn 

bodloni'r cais.  

Bydd amcanion cydraddoldeb 1, 2, 3, 4 a 5 yn helpu i wneud y Gymraeg yn elfen 

annatod o waith beunyddiol y cyngor a rhoi cyfle i siaradwyr Cymraeg gynnal busnes y 

cyngor yn eu hiaith ddewis. 

 

Pa gam(au) y gallwch eu cymryd i fynd i’r afael ag effaith wahaniaethol? 

Ni nodwyd unrhyw effaith negyddol o ran y Gymraeg. 

Wrth gyflwyno monitro defnyddwyr gwasanaeth, bydd modd i’r cyngor gasglu data am 

y defnyddwyr gwasanaeth sy'n siarad Cymraeg. Cofnodir y data hwn fel bod unrhyw 

gyfathrebu â'r cwsmer yn y dyfodol yn digwydd trwy gyfrwng yr iaith ddewis.  

 

 

4. Ymgynghori ac Ymgysylltu  

Pa drefniadau sydd wedi eu gwneud i ymgynghori/cysylltu â’r grwpiau cydraddoldeb 

amrywiol? 

 

Fel y nodir uchod, bu cyfnod ymgynghori o 8 wythnos, yn rhoi cyfle i bobl ddweud eu 

dweud ar y Cynllun Cydraddoldeb a’r Amcanion Cydraddoldeb a ddatblygwyd ar gyfer y 

cynllun diwygiedig.  Cynhaliwyd digwyddiad cysylltu yn Neuadd y Ddinas ddechrau mis 

Rhagfyr 2015 gyda phobl o amrywiaeth o sefydliadau ac unigolion. 
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Mae’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb hwn yn ddogfen fyw a fydd yn datblygu ochr 

yn ochr â’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol diwygiedig ar gyfer 2016 – 2020 ac fe'i 

diweddarir er mwyn cynnwys unrhyw gamau gwella y cytunir arnynt. 

 

Gellir mynd i’r afael ag unrhyw effaith negyddol a adnabyddir wrth i'r Cynllun 

Cydraddoldeb fwrw ymlaen a, phan fydd hynny'n bosib, datblygir camau gwella er 

mwyn chwalu’r rhwystrau i gyrraedd yr Amcanion Cydraddoldeb. 

 

Cyflwynir system fonitro er mwyn casglu data ar gydraddoldeb a ddefnyddir wedyn i 

asesu unrhyw ddiffyg yn y gwasanaethau a chynnig data parod er mwyn cwblhau 

Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn y dyfodol ar sail gwybodaeth. 

Golyga hyn y bydd gennym ddarlun cliriach o anghenion y cwsmeriaid a fydd yn 

galluogi’r cyngor i dargedu adnoddau tuag at y rhai sydd fwyaf agored i niwed. 

 

Byddwn yn ymdrechu i gysylltu â’r rhai a fu’n rhan o’r ymgynghoriad er mwyn rhoi 

gwybod iddynt sut y defnyddiom eu sylwadau ynghylch amcanion cydraddoldeb y 

Cynllun Cydraddoldeb ac er mwyn diolch iddynt am eu cyfraniad. 

 

 

 

5. Crynodeb o Gamau Gweithredu [a restrir yn yr adrannau uchod] 

 

Grŵp  Camau Gweithredu 

Oedran  Camau gwella i’w hychwanegu 

Anabledd Camau gwella i’w hychwanegu 

Ailbennu Rhywedd Camau gwella i’w hychwanegu 

Priodasau a 

Phartneriaethau Sifil  

Dim angen camau gwella 

Beichiogrwydd a 

Mamolaeth  

Camau gwella i’w hychwanegu 

Hil Camau gwella i’w hychwanegu 

Crefydd/Cred Camau gwella i’w hychwanegu 

Rhyw Camau gwella i’w hychwanegu 

Cyfeiriadedd Rhywiol Camau gwella i’w hychwanegu 

Y Gymraeg Camau gwella i’w hychwanegu 

Cyffredinol [perthnasol i 

bob grŵp uchod] 

Adolygu’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb er mwyn 

diweddaru unrhyw gamau gwella a grëwyd er mwyn 

cyrraedd pob amcan a mesur cynnydd yn flynyddol.  

 

6. Camau Pellach 

Dylech gynnwys unrhyw argymhelliad ar gyfer camau yr ydych yn bwriadu eu cymryd 

o ganlyniad i'r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb  (a restrir yn y Crynodeb o Gamau 

Gweithredol) fel rhan o Gynllun Busnes eich Gwasanaeth a'i fonitro'n rheolaidd.  
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7.       Awdurdodiad 

Dylai Prif Swyddog y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithrediad gwblhau’r Templed a 

dylai’r Rheolwr priodol ym mhob gwasanaeth ei gymeradwyo. 

 

Cwblhawyd gan: Caryle Alleyne Dyddiad: 05.02.16 

Swydd:  Swyddog Cydraddoldeb  

Cymeradwywyd gan: Paul Keeping  

Swydd:  Rheolwr Gweithredol  

Gwasanaeth: Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol  

 

7.1 Wedi cwblhau’r Asesiad hwn, sicrhewch eich bod yn cyhoeddi’r Ffurflen ar 

Dudalen y Gyfarwyddiaeth ar CIS – Cyngor Cyfan / Systemau Rheoli / 

Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb  – fel bod cofnod o’r holl asesiadau a 

wnaed yn y Cyngor.   

 

Am ragor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â’r Tîm Canolbwyntio ar 

Ddinasyddion ar 029 2087 3059 neu e-bostiwch 

canolbwyntioarddinasyddion@caerdydd.gov.uk  

                         

 


