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Crynodeb o  
Gynllun Cydraddoldeb Lleol   

Cyngor Dinas Caerdydd 2016 - 20 
 

Mae’r Crynodeb hwn ar gael mewn fformatau eraill 

 

Cyflwyniad 

 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi y bydd yr holl awdurdodau cyhoeddus 

yn cyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol.  Mae hwn yn grynodeb o 

Gynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Dinas Caerdydd 2016-20.   

  

Cydnabyddwn ein cyfrifoldebau eang ac rydym yn eu cymryd o ddifrif, fel 

cyflogwr ac fel sefydliad sy’n darparu ystod eang o wasanaethau yn y ddinas. 

 

Pam ydym ni’n creu’r Cynllun hwn? 

 

Fe’i crëwyd i gyflawni ein dyletswyddau dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, gan 

adolygu a diweddaru ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol cyntaf.  Mae’n nodi’r 

amcanion cydraddoldeb strategol, pam ein bod wedi’u dewis a sut rydym yn 

bwriadu eu cyflawni. 

 

Mae’r Cynllun hwn yn nodi ein hymrwymiad i Gydraddoldeb.  Mae’n nodi ein 

dyhead i sicrhau cydraddoldeb er mwyn “gwneud gwahaniaeth”, gan greu 

cymdeithas decach i holl ddinasyddion Caerdydd.  Mae’n ein helpu i wireddu 

ein gweledigaeth i wneud Caerdydd y Brifddinas Orau i Fyw Ynddi yn Ewrop. 
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Mae’r Cynllun yn nodi nifer o amcanion cydraddoldeb allweddol y byddwn yn 

canolbwyntio arnynt dros y pedair blynedd nesaf, i wella ein gwasanaethau a 

Chydraddoldeb yng Nghaerdydd. 

 

 

Helpwch Ni! 

 

Er ein bod yn credu y bydd yr amcanion yn ein galluogi i greu cymdeithas 

decach, hoffem i chi ddweud wrthym a ydych chi’n credu ein bod ni wedi 

dewis yr amcanion cywir a’r hyn sydd angen i ni ei wneud i’w cyflawni. 

 

Gallwch rannu eich barn drwy gyfrannu at ein hymgynghoriad (link to 

consultation  in Welsh) 

 

 

I bwy mae’r cynllun hwn? 

 

Pawb! 

 

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb 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. Er ein bod yn defnyddio’r term nodwedd a ddiogelir 

ein nod yw creu cynllun a fydd yn sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaethau da 

a fydd yn bodloni anghenion pawb. 
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Cyfrifoldeb dros ein Cynllun 

 

Ar lefel wleidyddol, arweinir y cynllun gan Arweinydd y Cyngor y Cyng. Phil 

Bale gyda chymorth yr aelod â chyfrifoldeb dros Gydraddoldeb, y Cyng. 

Daniel De’Ath, a’r Hyrwyddwr Amrywiaeth Aelodau, y Cyng. Ali Ahmed. Bydd 

pob Aelod Cabinet yn gyfrifol am brif-ffrydio amrywiaeth yn eu portffolio 

cyfrifoldebau. 

 

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 pob Cyfarwyddwr yn gyfrifol am gamau gweithredu yn y 

Cynllun. 

 

Bydd Tîm Cydraddoldeb y Cyngor yn rhoi cyngor a chanllawiau i 

Gyfarwyddiaethau a thimau rheng flaen unigol, a bydd yn monitro cynnydd ar 

y cynllun gweithredu, ac yn paratoi adolygiadau blynyddol. 

 

Bydd pob un o gyflogeion y Cyngor yn sicrhau bod gwasanaethau yn 

adlewyrchu gwerthoedd ac ymddygiad y Cyngor. 

 

 

Y Ddeddf Cydraddoldeb 

 

Yn unol â’r ddyletswydd gyffredinol a nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb, mae’r 

Cyngor yn cydnabod bod yn rhaid iddo arwain ar: 
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• chwalu gwahaniaethu;  

• hyrwyddo cyfle cyfartal, a; 

• hyrwyddo perthnasau da. 

 

Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y bydd y Cyngor yn ystyried pob agwedd ar 

ein gwaith a’n gwasanaethau.  Byddwn hefyd yn sicrhau pan fydd 

gwasanaethau’n cael eu darparu naill ai ar ein rhan gan asiantaethau ar 

gontract neu mewn partneriaeth y byddant yn cydymffurfio â’r Ddeddf 

Cydraddoldeb. 

 

 

Dyletswyddau Penodol y Ddeddf Cydraddoldeb  

 

Bydd y Cyngor yn cyflawni dyletswyddau penodol y Ddeddf Cydraddoldeb, 

gan: 

 

• Creu Cynllun Cydraddoldeb Strategol  

• Pennu amcanion cydraddoldeb  

• Ymgysylltu  

• Asesu effaith polisïau ac arferion a’u cyhoeddi  

• Sicrhau y gall pawb gael gafael ar wybodaeth  

• Casglu gwybodaeth berthnasol am Gydraddoldeb  

• Casglu a chyhoeddi gwybodaeth am gyflogaeth  

• Pennu amcan cydraddoldeb i fynd i’r afael â gwahaniaethau mewn tâl  

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

Cydraddoldeb  

• Adrodd a chyhoeddi cynnydd ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol bob 

blwyddyn 
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• Sicrhau pan fyddwn yn ‘prynu gwasanaethau’ (caffael) ein bod yn 

ystyried dyletswyddau cyffredinol y Ddeddf Cydraddoldeb  

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

blynedd 

 

 

 

 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016 – 20:  

Amcan Cydraddoldeb 
 

Ar ôl adolygu ein Cynllun blaenorol, edrych dros y dystiolaeth sydd ar gael a 

chynnal ymgynghoriad, mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn nodi’r 7 

Amcan Cydraddoldeb canlynol i’r Cyngor dros y pedair blynedd nesaf: 

 

• 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 

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

botensial 

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

Ddiogelir yn ein gweithlu 

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

a gallu dathlu amrywiaeth Caerdydd 
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Mae copi llawn o’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

ar gael ar wefan y Cyngor:  

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-
Cyngor/Strategaethau-cynlluniau-a-
pholisiau/Cydraddoldeb-amrywiaeth-a-
chydlyniant/Y-Cynllun-Cydraddoldeb-Strategol-a-
Pholisiau/Pages/Y-Cynllun-Cydraddoldeb-Strategol-
a-Pholisiau.aspx   

Neu  

 

Cysylltwch â’r Tîm Cydraddoldeb i ofyn am gopi 

caled o’r cynllun, neu os oes gennych unrhyw 

sylwadau: 

 

E-bostiwch:  timcydraddoldeb@caerdydd.gov.uk 

 

Ffôn: (029) 2087 2087 


