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Cyflwyniad 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi creu Cynllun Cydraddoldeb Strategol i fodloni 

dyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus a nodir yn Rheoliadau Deddf 

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

Mae’r Cynllun yn adolygu ac yn diweddaru Cynllun Cydraddoldeb Strategol (a 

gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2012) ac mae’n dangos ein hymrwymiad parhaus i 

gydraddoldeb. 

 

Mae’r Cynllun yn nodi nifer o amcanion cydraddoldeb sydd wedi eu datblygu o 

ganlyniad i raglen o ymgynghori ac ymgysylltu.  Yr amcanion yw: 

1. Cyflawni ein Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol a chynnwys cydraddoldeb 
ym mhopeth a wnawn  

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

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

4. Cefnogi pobl i herio triniaeth annheg 

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

6. Mynd i'r afael â bylchau cyflog mewn perthynas â Nodweddion a Ddiogelir yn 
ein gweithlu 

7. Adeiladu cymunedau cryf a chydlynol lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel ac yn 
gallu dathlu amrywiaeth Caerdydd 

 

O ganlyniad i’n rhaglen ymgynghori ac ymgysylltu mae nifer o gamau gweithredu 

wedi eu canfod i’n helpu i sefydlu seiliau yn ystod blwyddyn 1af ein cynllun y 

byddwn yn adeiladu arnynt yn ystod 2il, 3ydd a 4ydd flwyddyn y cynllun. Mae’r 

ddogfen hon yn amlinellu nifer o’r camau gweithredu a weithredir yn ystod 2016/17.   

 

 

 

 



Amcan 1 Cyflawni ein dyletswyddau cydraddoldeb peno dol   

 

 

 

Yn ystod 2016/17 byddwn yn dechrau mynd i’r afael â’r amcan hwn trwy: 

• Adolygu canllawiau Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb cyfredol y Cyngor 
 

• Gweithio gyda chyfarwyddiaethau i ganfod lefel cyfredol monitro cydraddoldeb 
cyfarwyddiaethau.  
 

• Creu ffurflen fonitro a dogfen ganllawiau ar gydraddoldeb yn gyffredinol ar 
gyfer y Cyngor i gyd. 
 

• Datblygu ystod o becynnau hyfforddi cydraddoldeb ac amrywiaeth cyflogeion.  
 

• Adolygu prosesau caffael i ganfod sut y gwneir ystyriaethau cydraddoldeb yn 
rhan o brosesau ar hyn o bryd. 
 
 

Amcan 2 Cefnogi mynediad ehangach i wybodaeth ac am gylcheddau’r Cyngor, 
a chyfrannu at wasanaethau’r Cyngor 

• Tîm Cyfathrebu a Thîm Cydraddoldeb i greu dogfen friffio a chanllawiau 
ynglŷn â chyfathrebu hygyrch a gofynion y Ddeddf Gydraddoldeb  

 

• Tîm Caerdydd Ddwyieithog i weithio gyda Chyfarwyddiaethau i sicrhau eu bod 
yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg  
 

• Parhau i gynnig Grŵp Ffocws Mynediad Cyngor Caerdydd fel ffordd o fynd i’r 
afael â hygyrchedd yn amgylchedd adeiledig Caerdydd  
 

• Adolygu’r Polisi Addasiadau Rhesymol i sicrhau ei fod yn addas at y diben a 
bod ganddo’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â chyflogeion y cyngor yn cael 
mynediad at adeiladau / lleoedd gwaith.   

 

 

 



Amcan 3 Sicrhau bod y Cyngor yn cynnwys dinasyddion  yn fwy yn ei 
benderfyniadau 

 

• Creu dogfen friffio rheoli ar ymgynghori ac ymgysylltu hygyrch a gofynion y 
Ddeddf Cydraddoldeb 
 

• Creu canllawiau ymgysylltu ac ymgynghori hygyrch i Gyfarwyddiaethau. 
 

• Sefydlu sylfaen niferoedd o ran ymgynghori / ymgysylltu.  
   

• Gwneud arolygon boddhad cyflogeion Llais y Gweithwyr yn rheolaidd. 
 

• Cynnwys cwestiwn yn Arolwg Holi Caerdydd yn y dyfodol ynglŷn â pha mor 
fodlon yw defnyddwyr gwasanaeth gyda lefelau ymgysylltu / ymgynghori 
Cyngor Caerdydd. 
 

 

Amcan 4 Cefnogi pobl i herio triniaeth annheg 

 

• Creu dogfen friffio’n canfod y mathau amrywiol o wahaniaethu, a’i gwneud ar 
gael mewn lleoliadau’r Cyngor, ar wefan y Cyngor ac i gyflogeion ar fewnrwyd 
y Cyngor. 
  

• Cefnogi Race Equality First i gynnig gwasanaeth gwaith achos gwahaniaethu 
 

• Hyrwyddo’r asiantaethau amrywiol sy’n gallu cefnogi pobl sy’n teimlo eu bod 
wedi eu trin yn annheg a bod rhywun wedi gwahaniaethu yn eu herbyn mewn 
lleoliadau’r Cyngor, ar wefan y Cyngor, yn Llais y Ddinas ac i gyflogeion ar 
fewnrwyd y Cyngor. 
 

• Tynnu sylw cyflogeion y Cyngor at y ffaith bod y Polisi Datrys Gwrthdaro 
newydd, a fydd yn cymryd lle polisïau Cwynion a Bwlio ac Aflonyddu, ar gael. 
 
 
 
 
 
 
 



Amcan 5 Cynnig cymorth i’r rheiny sy’n wynebu rhwys trau i gyrraedd eu 
llawn botensial 
 
 

• Creu dogfen friffio’n canfod y rhwystrau amrywiol sy’n atal pobl rhag cyflawni 
eu llawn botensial.  
 

• Gweithio gyda phartneriaid y 3ydd sector i greu adroddiad gwersi a ddysgwyd 
am faterion a’r rhwystrau y mae defnyddwyr gwasanaeth yn eu hwynebu wrth 
ddefnyddio gwasanaethau'r Cyngor. 
 

• Gweithio gyda phartneriaid i hyrwyddo ‘Ymrwymiad Caerdydd’ a’i gynlluniau i 
gael mwy o bobl ifanc Caerdydd i gymryd rhan mewn addysg, cyflogaeth a 
hyfforddiant. 
 

• Hyrwyddo’r cynllun Prentisiaeth Corfforaethol sydd wedi ei gyflwyno yn y 
Cyngor.   
 

• Gweithredu’r camau gweithredu sydd yng Nghynllun Cyflenwi Lleol 
Heneiddio'n Dda Caerdydd. 
 
 
 
Amcan 6 Mynd i'r afael â bylchau cyflog mewn perthy nas â Nodweddion 
a Ddiogelir yn ein gweithlu 
 
 

• Adolygu’r broses werthuso swyddi 
 

• Creu pecyn cymorth gwerthuso swyddi sy'n galluogi i'r holl brosesau yn 
ymwneud â swyddi gael eu cynnwys mewn un ddogfen 
 

• Parhau i hyrwyddo i gyflogeion y ffaith bod hyfforddiant ar gael   
 

• Diweddaru’r Cyflog Byw ar gyfer cyflogeion y Cyngor sydd ar y cyflog isaf 
 

• Gweithio gyda rhwydweithiau cyflogeion i ganfod y cymorth sydd ei angen i 
grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol symud ymlaen yn y Cyngor. 
 
  

 

 



Amcan 7 Adeiladu cymunedau cryf a chydlynol lle mae  pobl yn teimlo’n 
ddiogel ac yn gallu dathlu amrywiaeth Caerdydd 
 
 

• Gweithredu Cynllun Gweithredu’r rhaglen Cydlyniant Cymunedol 
Cenedlaethol newydd 2016/2017 yn yr Awdurdod Lleol 
 

• Partneriaethau Cymdogaeth i hyrwyddo negeseuon cadarnhaol a chydlyniant 
cymunedol wrth roi’r cynlluniau gweithredu ar waith  
 

• Hyrwyddo adrodd am drosedd casineb a sicrhau bod staff yn gwybod sut i 
adrodd yn ogystal â’r cymorth sydd ar gael  
 

• Cynnwys cwestiwn yn Arolwg Holi Caerdydd ynglŷn â pha mor ddiogel y mae 
pobl yn teimlo neu eu canfyddiadau o drosedd  

• Creu a hyrwyddo calendr diwylliannol o ddigwyddiadau a gwyliau a sicrhau ei 
fod ar gael i gyflogeion ar y fewnrwyd i staff 

 
• Rhwydweithiau cyflogeion i hyrwyddo a dathlu amrywiaeth yn y gweithle.    

 

 

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: 
Tîm Cydraddoldeb 
Ystafell 263d 
Neuadd y Sir 
Bae Caerdydd 
CF10 4UW 
Ffôn: 029 2087 2536 E-bost: timcydraddoldeb@caerdydd.gov.uk  
 
 
 

 


