
Atodiad 3

                    

1) AWDUR (ON) YR ASESIAD
Delyth G Williams, Swyddog Polisi a Chydraddoldeb

       
2) PARTNERIAID
Pwy yw eich partneriaid wrth gychwyn neu newid y polisi / cynllun / arfer?  
Bydd angen eu cynnwys wrth wneud yr asesiad yma.

 Pobl sy’n rhannu nodweddion cydraddoldeb
 Grwpiau sy’n cynrychioli pobl â’r nodweddion yma

          
3) DYDDIAD DECHRAU’R ASESIAD
8 Hydref 2015
Fersiwn 2019 – 18 Mehefin 2018

     
4) NOD AC AMCANION Y POLISI / CYNLLUN / ARFER
Nodwch pam fod angen y polisi / cynllun / arfer.   Nodwch beth mae’r 
Awdurdod yn gobeithio ei gyflawni drwyddo

Pwrpas Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-20 ydi lleihau anghydraddoldeb 
rhwng pobl sydd hefo nodweddion cydraddoldeb a gweddill y gymdeithas.  Y 
bwriad yw gwneud hynny drwy bennu amcanion fydd yn sicrhau fod llais pobl 
hefo’r nodweddion hynny’n cael ystyriaeth deg.  Pwysig hefyd yw sicrhau fod 
cydraddoldeb yn treiddio trwy holl waith y Cyngor.

Pwrpas yr Adroddiad Blynyddol yw adrodd ar unrhyw gynnydd.

 

ASESIAD EFFAITH CYDRADDOLDEB 
CYNLLUN CYDRADDOLDEB STRATEGOL
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5) CYFRANOGIAD AC YMGYNGHORIAD
Ydych chi wedi ymgysylltu am y newid yn y polisi / cynllun / arfer? Beth oedd y 
canlyniad?  Cofiwch fod hi’n ofyn statudol i ymgysylltu gyda phobl sy’n mynd i 
gael eu heffeithio.

Rydym wedi derbyn mewnbwn trwy nifer o ffynonellau.  Cynhaliwyd diwrnod 
ymgysylltu rhanbarthol gydag amrywiol fudd-ddeiliaid i drafod ein hamcanion 
rhanbarthol.  

Mae’r Cyngor wedi casglu gwybodaeth ar flaenoriaethau pobl drwy ymarferiad 
casglu barn Her Gwynedd, oedd yn cynnwys cyfarfod gyda grwpiau pobl hyn, 
pobl ifanc a phobl anabl.  Mae’r wybodaeth yma wedi cael ei defnyddio wrth 
lunio’r amcanion isod ond hefyd bydd yn cael ei defnyddio wrth lunio ein 
gwaith yn y dyfodol.  

Mae gwybodaeth o ymgysylltiadau blaenorol wedi ei ddefnyddio hefyd.

Cynhaliwyd ymgysylltiad cyhoeddus ar ddiwedd 2015

6) TYSTIOLAETH SYDD AR GAEL
Gall y dystiolaeth fod yn seiliedig ar ddata lleol, rhanbarthol neu genedlaethol 
er enghraifft gallai fod yn adroddiad cenedlaethol, data ar ddefnydd y 
gwasanaeth neu ystadegau cydraddoldeb rhanbarthol.

 
Mae ein tystiolaeth wedi dod o amryw o ffynonellau gan gynnwys

 Ymgysylltu – gweler uchod
 Gwybodaeth fewnol y Cyngor
 Data ar nodweddion cydraddoldeb o nifer o ffynonellau

Rydym yn ymhelaethu ar y data yma yn y Cynllun.

7) BYLCHAU MEWN TYSTIOLAETH
Nodwch unrhyw fylchau mewn tystiolaeth ac esboniwch sut yr ydych yn 
bwriadu eu llenwi

Rydym wedi nodi bylchau mewn tystiolaeth yn y Cynllun ac wedi adnabod 
dulliau o’u cywiro e.e. casglu gwybodaeth ar nodweddion cydraddoldeb y 
gweithlu.  Rydym eisoes wedi diweddaru yr holiadur ond angen annog mwy o 
bobl i’w gwblhau.
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Nid ydym yn teimlo fod gennym ddigon o wybodaeth am yr angen am 
ddogfennau mewn fformatau gwahanol e.e. Hawdd ei Ddarllen neu Iaith 
Arwyddion Prydeinig.  Nid oes llawer o alw wedi bod am ffynonellau amgen 
ond nid ydym yn sicr os yw hyn oherwydd bod dim galw gwirioneddol neu 
oherwydd bod pobl ddim yn ymwybodol o’u hawliau yn y mater yma.  Mae 
gwaith yn mynd rhagddo i ganfod mwy o wybodaeth drwy ein pumed amcan.
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8) PERTHNASEDD AC EFFAITH
Rhaid dangos beth yw perthnasedd y polisi/ cynllun / arfer i’r dyletswyddau cydraddoldeb cyffredinol ac i bob un o’r grwpiau 
cydraddoldeb (nodweddion gwarchodedig). Dylid nodi’n glir beth fydd yn effaith wir neu debygol. Efallai na fydd perthnasedd nag 
effaith i bob un o’r dyletswyddau na’r nodweddion.

8a) 
Dyletswyddau Cyffredinol y 
Ddeddf Cydraddoldeb

Perthnasedd Yr  effaith wirioneddol neu debygol

Cael gwared â 
chamwahaniaethu 
anghyfreithlon, aflonyddu 
ac erledigaeth

Positif Bwriad y Cynllun yw ymateb i’r dyletswyddau hyn ac felly bydd yn cael effaith 
bositif.

Hyrwyddo cyfleoedd 
cyfartal

Positif Bwriad y Cynllun yw ymateb i’r dyletswyddau hyn ac felly bydd yn cael effaith 
bositif.

Meithrin perthnasau da Positif Bwriad y Cynllun yw ymateb i’r dyletswyddau hyn ac felly bydd yn cael effaith 
bositif.
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8b) 
Nodweddion Perthnasedd Yr  effaith wirioneddol neu debygol

Hil Positif Pwrpas y cynllun a’r amcanion yw lleihau anghydraddoldeb ac felly bydd yn 
cael effaith bositif ar bobl sy’n rhannu’r nodwedd yma. Bydd pob un o’r 
amcanion, yn cael effaith drwy gynnwys pobl yn ein hymgysylltu, llawn ystyried 
anghenion pobl wrth asesu effaith ein polisïau, annog mwy o bobl i sefyll mewn 
etholiadau, edrych ar ein trefniadau cyflogi a gwella ein cyfathrebu.  

Anabledd Positif Pwrpas y cynllun a’r amcanion yw lleihau anghydraddoldeb ac felly bydd yn 
cael effaith bositif ar bobl sy’n rhannu’r nodwedd yma. Bydd pob un o’r 
amcanion, yn cael effaith drwy gynnwys pobl yn ein hymgysylltu, llawn ystyried 
anghenion pobl wrth asesu effaith ein polisïau, annog mwy o bobl i sefyll mewn 
etholiadau, edrych ar ein trefniadau cyflogi ac ystyried ein dulliau o gyfathrebu.
  

Rhyw Positif Pwrpas y cynllun a’r amcanion yw lleihau anghydraddoldeb ac felly bydd yn 
cael effaith bositif ar bobl sy’n rhannu’r nodwedd yma. Bydd bron pob un o’r 
amcanion, yn cael effaith drwy gynnwys pobl yn ein hymgysylltu, llawn ystyried 
anghenion pobl wrth asesu effaith ein polisïau, annog mwy o bobl i sefyll mewn 
etholiadau, ac edrych ar ein trefniadau cyflogi.  

Ailbennu rhywedd Positif Pwrpas y cynllun a’r amcanion yw lleihau anghydraddoldeb ac felly bydd yn 
cael effaith bositif ar bobl sy’n rhannu’r nodwedd yma. Bydd bron pob un o’r 
amcanion, yn cael effaith drwy gynnwys pobl yn ein hymgysylltu, llawn ystyried 
anghenion pobl wrth asesu effaith ein polisïau, annog mwy o bobl i sefyll mewn 
etholiadau, ac edrych ar ein trefniadau cyflogi.  

Cyfeiriadedd rhywiol Positif Pwrpas y cynllun a’r amcanion yw lleihau anghydraddoldeb ac felly bydd yn 
cael effaith bositif ar bobl sy’n rhannu’r nodwedd yma. Bydd bron pob un o’r 
amcanion, yn cael effaith drwy gynnwys pobl yn ein ymgysylltu, llawn ystyried 
anghenion pobl wrth asesu effaith ein polisïau, annog mwy o bobl i sefyll mewn 
etholiadau, ac edrych ar ein trefniadau cyflogi.  
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Crefydd neu gred Positif Pwrpas y cynllun a’r amcanion yw lleihau anghydraddoldeb ac felly bydd yn 
cael effaith bositif ar bobl sy’n rhannu’r nodwedd yma. Bydd bron pob un o’r 
amcanion, yn cael effaith drwy gynnwys pobl yn ein hymgysylltu, llawn ystyried 
anghenion pobl wrth asesu effaith ein polisïau, annog mwy o bobl i sefyll mewn 
etholiadau, ac edrych ar ein trefniadau cyflogi.  

Yr iaith Gymraeg Positif Nid oes effaith penodol ar yr iaith Gymraeg ond wrth gwrs bydd yr holl waith yn 
cael ei wneud yn unol â Pholisi Iaith y Cyngor

Oedran Positif Pwrpas y cynllun a’r amcanion yw lleihau anghydraddoldeb ac felly bydd yn 
cael effaith bositif ar bobl sy’n rhannu’r nodwedd yma. Bydd pob un o’r 
amcanion, yn cael effaith drwy gynnwys pobl yn ein hymgysylltu, llawn ystyried 
anghenion pobl wrth asesu effaith ein polisïau, annog mwy o bobl i sefyll mewn 
etholiadau, edrych ar ein trefniadau cyflogi a gwella ein trefniadau gyfathrebu.  

Beichiogrwydd a 
mamolaeth

Positif Pwrpas y cynllun a’r amcanion yw lleihau anghydraddoldeb ac felly bydd yn 
cael effaith bositif ar bobl sy’n rhannu’r nodwedd yma. Bydd bron pob un o’r 
amcanion, yn cael effaith drwy gynnwys pobl yn ein hymgysylltu, llawn ystyried 
anghenion pobl wrth asesu effaith ein polisïau, annog mwy o bobl i sefyll mewn 
etholiadau, ac edrych ar ein trefniadau cyflogi.  

Priodas a phartneriaeth 
sifil

Positif Pwrpas y cynllun a’r amcanion yw lleihau anghydraddoldeb ac felly bydd yn 
cael effaith bositif ar bobl sy’n rhannu’r nodwedd yma. Bydd bronpob un o’r 
amcanion, yn cael effaith drwy gynnwys pobl yn ein hymgysylltu, llawn ystyried 
anghenion pobl wrth asesu effaith ein polisïau, annog mwy o bobl i sefyll mewn 
etholiadau, ac edrych ar ein trefniadau cyflogi.  



Atodiad 3

9) MYND I’R AFAEL A’R EFFAITH

a) Nodwch unrhyw effaith posib o safbwynt cydraddoldeb (sef 
crynodeb o’r uchod)

Disgwylir i’r cynllun a’r amcanion gael effaith bositif o safbwynt 
cydraddoldeb.

b) Pa gamau gellir eu cymryd i leihau neu wella’r effeithiau yma?

Monitro ac adolygu, gweler isod.

c) A oes angen ail-ystyried y cynllun?

Nac oes

10) TREFNIADAU MONITRO AC ADOLYGU
Pa gamau ydych chi am gymryd i adolygu’r polisi / cynllun / arfer unwaith 
mae’n cael ei fabwysiadu?  Er bod yr asesiad uchod yn adnabod yr effaith 
posib, rhaid cofio na fydd yr effaith llawn yn cael ei weld tan mae’r polisi ayb 
yn cael ei weithredu.

Bydd Adroddiad Blynyddol yn cael ei gwblhau yn flynyddol i nodi’r gwaith fydd 
wedi ei gyflawni yn ystod y flwyddyn ac i adnabod unrhyw fylchau.

11) PENDERFYNU

Cyflwyno i’r Cabinet i’w gymeradwyo'r cynnwys, ac er gwybodaeth.


