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Gweler y daflen Sut i Wneud Asesiad Effaith Cydraddoldeb am gymorth i lenwi’r ffurflen yma.  

Mae croeso hefyd i chi gysylltu gyda Delyth Williams, Swyddog Polisi a Chydraddoldeb ar est 

32708, neu DelythGadlysWilliams@gwynedd.llyw.cymru, am gymorth pellach. 

 

Mae’n ofynnol i’r Cyngor (dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010) i ystyried yr effaith fydd newid 

mewn unrhyw bolisi neu weithdrefn (neu greu polisi neu weithdrefn o’r newydd), yn ei gael ar 

bobl hefo nodweddion cydraddoldeb gwarchodedig.  Mae gan y Cyngor hefyd ddyletswyddau 

cyffredinol ychwanegol i sicrhau tegwch a meithrin perthnasau da.  Rhaid felly gwneud Asesiad 

Effaith Cydraddoldeb amserol cyn gwneud penderfyniad ar unrhyw newid perthnasol (h.y. sy’n 

cael effaith ar bobl hefo nodwedd gwarchodedig). 
 

1 Manylion  
 

1.1 Beth yw enw’r polisi / gwasanaeth dan sylw? 

 

 

Cynllun Deisebau.   

 

Mae Rhan 3 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn ei gwneud yn ofynnol i 

Awdurdodau fabwysiadu Cynllun Deisebau.   

 

       

  

1.2  Beth ydi pwrpas y polisi/gwasanaeth sy’n cael ei greu neu ei newid?  Pa 

newidiadau sy’n cael eu hystyried? 

 

Gosodir gofyn statudol i’r Cyngor fabwysiadau Cynllun Deisebau sydd yn yn nodi sut 
fydd yn Cyngor yn  ymdrin â deisebau. 
  
Rhaid i’r Cynllun nodi: 
  

1. Sut i gyflwyno deiseb 
2. Sut ac erbyn pryd y cydnabyddir derbyn y ddeiseb 
3. Camau y gellir eu cymryd mewn ymateb 
4. Amgylchiadau pan allai’r Cyngor beidio a chymryd unrhyw gamau pellach mewn 

ymateb 
5. Sut ac erbyn pryd bydd y Cyngor yn sicrhau fod ymateb i’r ddeiseb ar gael. 

  
Mae deisebu yn un ffordd y gall unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau gymryd 
rhan yn y broses ddemocrataidd, drwy godi materion sy'n peri pryder i'r cyhoedd gyda'r 
Cyngor a chaniatáu i Aelodau Etholedig ystyried yr angen am newid.   
 
Mae’r Cynllun hwn yn gosod y camau fydd y Cyngor ei gymryd pan yn derbyn deiseb 
gan y unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau. Mae’n gosod trefn mewn lle sydd yn 
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cyfarch y gofyn yn y ddeddf , amlygu sut i fynd ati i gyflwyno deiseb a’r hyn y gellir ei 
ddisgwyl mewn ymateb. 
  
Amlinellir beth yw’r gofynion o ran cyflwyno deiseb ddilys gan amlygu pwy all arwyddo y 
ddeiseb a sut y bydd y Cyngor yn cadarnhau deiseb ddilys. Bydd deisebau dilys fydd yn 
cael eu derbyn yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor gan gynnwys y camu gweithredu 
fydd i ddilyn.  
  
Amlygir fod gofynion cyfreithiol a statudol  yn  o gylch ymgynghori neu gyfnodau 
ymateb statudol yn weithredol mewn  ambell faes penodol, megis Ail Strwythuro 
Ysgolion a’r maes Cynllunio a pwysleisir na fydd deiseb yn cael ei derbyn y tu allan i’r 
trefniadau statudol hynny 

           

 

 

1.3 Pwy sy’n gyfrifol am yr asesiad yma? 

 

 

Annes Sion,  Arweinydd Tîm Democratiaeth -  ar ran Bwrdd Gweithredol Deddf Llywodraeth 

Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.  

 

 

 

1.4  Pryd wnaethoch chi gychwyn yr asesiad?  Pa fersiwn yw hwn? 

 

 

Dyma’r asesiad cyntaf wrth greu drafft cyntaf y Cynllun Deisebau.  

      

 2)  Gweithredu 
 

 

2.1 Pwy yw’r partneriaid fydd yn rhaid gweithio hefo nhw i wneud yr asesiad 

yma? 

 

 

Cynghorwyr a Staff 

 

 

 

2.2  Pa gamau ydych chi wedi ei gymryd i ymgysylltu gyda pobl hefo 
nodweddion gwarchodedig? 

 

 

Nid oes camau penodol wedi eu cymryd i ymgysylltu gyda phobl gyda nodweddion 
gwarchodedig, gan fod y Cynllun Deisebau yn agored i unrhyw un sydd dros 16 ac sy'n 
byw, yn gweithio, yn berchen ar fusnes yn berchnogion tir / trethdalwr neu astudio yng 
Ngwynedd. 
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2.3 Beth oedd canlyniad yr ymgysylltu? 

 

 

Dim I'w nodi. 

 

 

 

2.4 Ar sail pa dystiolaeth arall ydych chi’n gweithredu? 

 

  

Gweithredir yn unol â gofynion y Ddeddf.  

 

 

 

2.5  Oes yna unrhyw flychau yn y dystiolaeth sydd angen ei gasglu? 

 

 

Gan mai amlygu trefniadau’r Cyngor o’r ran y broses ar trefniadau yn dilyn cyflwyno deiseb 

sydd dan sylw, nid oes unrhyw fylchau ar hyn o bryd.  

 

Mater y Prif Ddeisebydd fydd hygyrchedd y ddeiseb.  

 

 

 3) Adnabod yr Effaith 
 

 

3.1  Mae’n rhaid i’r Cyngor roi sylw dyledus i’r effaith fydd unrhyw 

newidiadau’n ei gael ar bobl hefo nodweddion cydraddoldeb isod.  Beth 
yw’r effaith fydd y polisi neu wasanaeth newydd neu’r newidiadau 
arfaethedig yn ei gael ar bobl efo’r nodweddion hyn?  Mae croeso i chwi 
ychwanegu nodweddion eraill os ydych chi’n dymuno.   

 

Nodweddion Sut fath o 

effaith? * 

 

Ym mha ffordd?  Beth yw’r dystiolaeth? 

 

Hil (gan 

gynnwys 

cenedligrwydd) 

 dim  Dim effaith wedi ei adnabod. 

Yr iaith 

Gymraeg 

 

Positif  Rydym yn galluogi ac yn annog unigolion sy’n dymuno 

cyflwyno deiseb i wneud hynny drwy’r Gymraeg neu’r 

Saesneg. 

Anabledd  

 

Positif / 

negyddol /  

Positif – mae'n rhoi cyfle i drigolion Gwynedd (fel a nodwyd 

uchod) i gyflwyno deiseb er sylw’r Cyngor, o fewn y 

cyfyngiadau ar gyfer cyflwyno deiseb. 

 

Negyddol – gall greu rhwystredigaeth i rai trigolion petai’r 

ddeiseb ddim yn cael ei derbyn. 



Fersiwn 3 – Adolygwyd Hydref 2021 

. 

Rhyw 

 

 dim Dim effaith wedi ei adnabod. 

Oedran  dim Dim effaith wedi ei adnabod. 

 

Cyfeiriadedd 

rhywiol 

 

 dim Dim effaith wedi ei adnabod. 

Crefydd neu 

gred (neu 
ddiffyg cred) 

dim Dim effaith wedi ei adnabod. 

Ailbennu 

rhywedd 

 

 dim Dim effaith wedi ei adnabod. 

Beichiogrwydd 

a mamolaeth 

 

 dim Dim effaith wedi ei adnabod. 

 

Priodas a 

phartneriaeth 

sifil 

 dim Dim effaith wedi ei adnabod. 

 

 

3.2  Mae’n ddyletswydd ar y Cyngor dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i 

gyfrannu’n bositif i gymdeithas decach trwy hybu cydraddoldeb a 
pherthynas dda yn ei weithgareddau ym meysydd oedran, rhyw, 
cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, hil, trawsrywedd, anabledd a 
beichiogrwydd a mamolaeth.  Mae’n rhaid i’r Cyngor roi sylw dyledus i’r 
ffordd mae unrhyw newid yn effeithio’r dyletswyddau yma.  

 

Dyletswyddau 

Cyffredinol y 

Ddeddf 

Cydraddoldeb 

 

A yw’n cael 

effaith?* 

Ym mha ffordd?  Beth yw’r dystiolaeth? 

Cael gwared â 

cham-

wahaniaethu 

anghyfreithlon, 

aflonyddu ac 

erledigaeth 
 

Nac ydi   

Hyrwyddo 

cyfleoedd 

cyfartal 

 

Ydi  Cyfle i unrhyw unigolyn godi materion o bwys gyda’r 

Cyngor. 
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Meithrin 

perthnasau da 

 

Ydi  Ydi, fel uchod 
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4)  Dadansoddi’r canlyniadau 

 

4.1 Ydi’r polisi felly’n debygol o gael effaith sylweddol bositif ar unrhyw un o’r 

nodweddion cydraddoldeb neu’r Ddyletswydd Gyffredinol? Beth yw’r 

rheswm am hyn? 

 

 

Gweler yr effaith bositif wedi ei amlinellu uchod trwy roi cyfle cyfartal i bawb i gyflwyno deiseb 

(o fewn cyfyngiadau’r cynllun). 

 

 

4.2 Ydi’r polisi felly’n debygol o gael effaith sylweddol, negyddol ar unrhyw un 

o’r nodweddion cydraddoldeb neu’r Ddyletswydd Gyffredinol?  Beth yw’r 

rheswm am hyn? 

 

 

Yn unol â’r dyletswyddau cyfreithiol dan Deddf Cydraddoldeb 2010 yma, wrth wneud 
penderfyniadau, mae rhaid dalu sylw dyledus i’r angen (1) i ddiddymu gwahaniaethu 
anghyfreithiol (2) hyrwyddo cyfle cyfartal a (3) meithrin perthnasau da ar sail y 
nodweddion gwarchodedig. Gan fod y Cynllun Deisebau yn disgyn o fewn 
penderfyniadau all eu hystyried yn strategol, mae’r dyletswydd i roi sylw dyledus i 
weithredu mewn modd sydd wedi ei ddylunio i leihau anghydraddoldebau sydd yn deillio 
o anfantais “socio economaidd.” Mae asesiad yn cadarnhau nad oes ardrawiadau 
penodol fyddai yn cefnogi gwyro oddi wrth yr argymhelliad 
 

 

 

4.3   Beth ddylid ei wneud? 

 

Dewiswch un o’r canlynol: 

 

 

Parhau gyda’r polisi / gwasanaeth gan ei fod yn gadarn 

 

 

√ 

Addasu’r polisi i ddileu unrhyw rwystrau  

 

 

 

Atal a dileu’r polisi gan fod yr effeithiau niweidiol yn rhy fawr 

 

 

 

Parhau a’r polisi oherwydd gellir cyfiawnhau unrhyw effaith niweidiol  

 

 

 

 

4.4 Os yn parhau hefo’r cynllun, pa gamau fyddwch chi’n cymryd i leihau neu 

liniaru unrhyw effeithiau negyddol? 

 

 

 

Byddwn yn adolygu’r gwaith 12 mis ar ôl mabwysiadu’r Cynllun Deisebau.  
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4.5 Os nad ydych yn gweithredu ymhellach i ddileu neu leihau effeithiau 

negyddol, esboniwch pam yma. 

 

 

 

 

 

 

 

5)  Monitro 

 

5.1 Pa gamau fyddwch chi’n gymryd i fonitro effaith ac effeithiolrwydd y  polisi 

neu wasanaeth (cynllun gweithredu)? 

 

 

Byddwn yn adolygu’r gwaith 12 mis ar ôl mabwysiadu’r Cynllun Deisebau. 

 

 

 

 

 


