
                     

 

 

 

 

 

 

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 
amserol cyn gwneud penderfyniad ar unrhyw newid perthnasol (h.y. sy’n cael effaith ar bobl 

hefo nodwedd gwarchodedig). 

 

Mae hefyd yn ofynnol i’r Cyngor, dan ofynion Safonau’r Gymraeg (Adran 44 Mesur y Gymraeg 

(Cymru) 2011) ystyried yr effaith fydd newid mewn unrhyw bolisi neu weithdrefn (neu greu 

polisi neu weithdrefn o’r newydd), yn ei gael ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ac i 

sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg. Mae’r ddogfen hon felly 

yn sicrhau bod y penderfyniadau yma’n diogelu ac yn hyrwyddo’r defnydd a wneir 

o’r Gymraeg. 

 

O Ebrill 1af 2021 ymlaen mae gan y Cyngor ddyletswydd i roi sylw dyledus i ddod i’r afael ag 

anfantais economaidd-gymdeithasol mewn penderfyniadau strategol. 

 

 

1) Manylion  
 

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

 

Cynllun y Cyngor 2023-28 

 

 

       

  

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

newidiadau sy’n cael eu hystyried? 

 

Pwrpas Cynllun y Cyngor ydi adnabod blaenoriaethau a meysydd allweddol i’w gweithredu 

rhwng 2023 a 2028.  Dyma flwyddyn gyntaf y Cynllun newydd. Cafodd fersiwn flaenorol y 

Cynllun (Cynllun 2018-23) ei fabwysiadau gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 8 Mawrth 2018.   

 

Mae’r Cynllun newydd yn datgan ein gweledigaeth am 5 mlynedd i ddod, ac yna bydd pob 

adolygiad blynyddol yn cynnig diweddariad sy’n crynhoi yn fyr ble yr ydym wedi ei gyrraedd ar 

y siwrnai, a beth fydd ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

 

 

Asesu’r Effaith ar Nodweddion 

Cydraddoldeb, y Gymraeg ac  

Anfantais Economaidd-Gymdeithasol  

mailto:DelythGadlysWilliams@gwynedd.llyw.cymru


Mae’r Asesiad Effaith Cydraddoldeb yma yn edrych ar y Cynllun yn ei gyfanrwydd.  Mae disgwyl 

i bob prosiect unigol o fewn y Cynllun gael Asesiad ar wahân, yn ei gyfanrwydd a/neu ar rannau 

penodol ohono.  Dyletswydd y person sy’n gyfrifol am y prosiectau unigol yw gwneud yr 

Asesiad(au) yna. 

 

           

 

1.3 Pwy sy’n gyfrifol am yr asesiad yma? 

 

 

Dewi Jones, Rheolwr Gwasanaeth Cefnogi Busnes y Cyngor, Tîm Arweinyddiaeth 

 

 

 

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

 

 

Ionawr 2023 – fersiwn 1, asesiad llawn o’r Cynllun 

      

 

 2)  Gweithredu 
 

2.1 Pwy yw’r budd-ddeiliaid neu bartneriaid fydd yn rhaid gweithio hefo nhw i 

wneud yr asesiad yma? 

 

 

Aelodau Etholedig, defnyddwyr gwasanaeth, trigolion Gwynedd. 

 

 

 

2.2  Pa gamau ydych chi wedi ei cymryd i ymgysylltu gyda pobl hefo 

nodweddion gwarchodedig, ynglŷn â’r iaith Gymraeg neu â chymunedau 

(un ai oherwydd lleoliad neu oherwydd angen) sy’n byw ag anfantais 

economaidd-gymdeithasol? 

 

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad yn ystod Rhagfyr 20222 a Ionawr 2023 i gyflwyno ac egluro’r 

blaenoriaethau drafft i’r cyhoedd, partneriaid a sefydliadau lleol a chodi ymwybyddiaeth o’r 

cyfle iddynt gymryd rhan yn yr ymarferiad drwy gwblhau holiadur byr ar-lein ar 

www.gwynedd.llyw.cymru/ymgynghori .  Roedd copïau papur hefyd ar gael yn llyfrgelloedd a 

Siopau Gwynedd leol.  

 

Anogwyd cymaint â phosib o bobl Gwynedd i gwblhau a dychwelyd yr holiadur gan ddefnyddio 

gwefan y Cyngor, y wasg leol, rhaeadru’r neges trwy ein partneriaid, gwefannau cymdeithasol 

ac e-newyddlenni aelodau etholedig a staff y Cyngor.   

 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/ymgynghori


Cysylltwyd â sefydliadau sy’n cynrychioli neu’n gweithio hefo pobl a/neu blant hefo 

nodweddion cydraddoldeb i roi gwybod iddynt am yr ymgysylltiad ac i ofyn iddynt hysbysu eu 

defnyddwyr am yr holiadur. 

 

 

 

2.3 Beth oedd canlyniad yr ymgysylltu? 

 

 

Roedd yr ymgynghoriad yn fyw o 8fed o Rhagfyr 2022 hyd at 3ydd Ionawr 2023. 

 

Derbyniwyd 643 o ymatebion i’r holiadur.  Ar y cyfan roedd ymatebwyr yn cytuno a’r 

meysydd blaenoriaeth a’r prosiectau ac nid oedd unrhyw bryderon penodol yn ymwneud â'r 

nodweddion cydraddoldeb. 

 

Mae’r tabl isod yn dangos y nifer o ymatebwyr fesul ardal Arfon, Dwyfor a Meirionnydd. 

 

Ardal Nifer Canran 

Arfon 282 43.9% 

Dwyfor 137 21.3% 

Meirionnydd 203 31.6% 

Tu allan i Wynedd 9 1.4% 

Dim ateb 12 1.9% 

Cyfanswm 643 100.0% 

 

Gofynnwyd i’r ymatebwyr gwblhau cwestiynau am eu nodweddion cydraddoldeb (yn ddewisol) 

a roedd yr wybodaeth a gasglwyd fel a ganlyn: 

 
Rhyw  

 Nifer Canran 

Dyn / Gwryw 267 41.5 

Dynes / Benyw 313 48.7 

Dwi’n uniaethu mewn ffordd wahanol 1 0.2 

Gwell gennyf beidio â dweud 47 7.3 

Dim ateb 15 2.3 

Cyfanswm 643 100.0 

 

Oed 

 Nifer Canran 

15 oed neu iau 4 0.6 

16 - 24 oed 11 1.7 

25 - 34 oed 59 9.2 

35 - 44 oed 60 9.3 

45 - 54 oed 119 18.5 

55 - 64 oed 162 25.2 

65 - 74 oed 128 19.9 

75 - 84 oed 38 5.9 



85 + oed 4 0.6 

Gwell gennyf beidio â dweud 46 7.2 

Dim ateb 12 1.9 

Cyfanswm 643 100.0 

 

Ydych chi’n deall, siarad, darllen a/ neu’n ysgrifennu’n Gymraeg? 

 Nifer Canran 

Siarad Cymraeg 329 51.2 

Deall Cymraeg ar lafar 281 43.7 

Darllen Cymraeg 279 43.4 

Ysgrifennu'n Gymraeg 243 37.8 

Ddim yn deall Cymraeg (dim un o'r uchod) 107 16.6 

Gwell gennyf beidio â dweud 66 10.3 

Arall 75 11.7 

Cwestiwn aml-ddewis 

 

Cenedligrwydd neu hunaniaeth genedlaethol 

 Nifer Canran 

Cymreig 304 47.3 

Seisnig 83 12.9 

Albanaidd 5 0.8 

Gwyddelig o Ogledd Iwerddon 1 0.2 

Prydeinig 161 25.0 

Gwell gennyf beidio â dweud 46 7.2 

Arall 30 4.7 

Dim ateb 13 2.0 

Cyfanswm 643 100.0 

 

Hil 

 Nifer Canran 

Gwyn 556 86.5 

Du / Affricanaidd / Caribiaidd 0 0.0 

Asiaidd 1 0.2 

Sipsiwn / teithiwr Gwyddelig 2 0.3 

Cymysg / sawl grŵp ethnig 8 1.2 

Gwell gennyf beidio â dweud 57 8.9 

Arall 7 1.1 

Dim ateb 12 1.9 

Cyfanswm 643 100.0 

 

Beth yw eich crefydd 

 Nifer Canran 

Dim crefydd 238 37.0 

Cristion 286 44.5 



Mwslim 0 0.0 

Bwdhaidd 4 0.6 

Hindŵ 0 0.0 

Iddewig 3 0.5 

Sîc 0 0.0 

Gwell gennyf beidio â dweud 71 11.0 

Arall 26 4.0 

Dim ateb 15 2.3 

Cyfanswm 643 100.0 

 

Pa un o’r rhain sy’n eich disgrifio chi orau? 

 Nifer Canran 

Heterorywiol / Strêt 506 78.7 

Dyn hoyw 10 1.6 

Dynes hoyw / lesbiaidd 8 1.2 

Deurywiol (Bisexual) 10 1.6 

Gwell gennyf beidio â dweud 79 12.3 

Arall 10 1.6 

Dim ateb 20 3.1 

Cyfanswm 643 100.0 

 

Ydi eich hunaniaeth rhywedd wedi newid o’r hyn a bennwyd adeg eich geni? 

 Nifer Canran 

Ydi 10 1.6 

Nac ydi 541 84.1 

Gwell gennyf beidio â dweud 67 10.4 

Dim ateb 25 3.9 

Cyfanswm 643 100.0 

 

 

Nid oedd yn bosib adnabod patrwm yn ymatebion unrhyw un o’r nodweddion cydraddoldeb. 

 

Dylai prosiectau unigol ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwyd ac ymgysylltu ymhellach â 

thrigolion Gwynedd yn ôl yr angen. 

 

 

 

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

 

Fel rhan o’r broses o lunio Cynllun y Cyngor ar gyfer 2023-28, ym mis Gorffennaf 2022, 

gofynnwyd i Benaethiaid Adran nodi ac ystyried blaenoriaethau a chynlluniau posibl ar gyfer y 5 

mlynedd nesaf.  Er mwyn cyflawni hyn, ystyriwyd sawl darn o waith / gwybodaeth, gan gynnwys 

y prosiectau oedd yn y Cynllun presennol 2022-23, adborth o waith ymgysylltu Fframwaith 

Adfywio ‘Ardal Ni’, a’r Asesiadau Llesiant gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a 

Môn. 

 



Yn ychwanegol, yn Hydref 2022 cynhaliwyd gweithdy gyda'r Aelodau Cabinet er mwyn trafod 

cynlluniau posib ar gyfer y Cynllun newydd. 

 

Cynhaliwyd 2 sesiwn gweithdy pellach gydag aelodau etholedig ym mis Rhagfyr 2022 er mwyn 

rhoi cyfle i aelodau lleol mynegi eu barn ac i amlygu unrhyw faterion ychwanegol a oedd angen 

sylw.   

 

Er mwyn sicrhau ein bod yn cwrdd ag anghenion pobl Gwynedd, penderfynwyd ymgysylltu ar 

fersiwn 2023-28 o'r Cynllun gyda’r cyhoedd ym mis Rhagfyr 2022 – Ionawr 2023.  Roedd hwn 

yn gyfle i drigolion, busnesau, grwpiau a sefydliadau, aelodau etholedig, a Chynghorau Dinas, 

Tref a Chymuned gael dweud eu dweud ar y blaenoriaethau drafft. 

 

 

 

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

 

 

Mae Adrannau’r Cyngor yn gyfrifol am weithredu'r cynlluniau unigol o fewn Cynllun y Cyngor.  

Mae prosesau herio perfformiad y Cyngor, ble fydd yr Aelod Cabinet ac aelodau o bwyllgorau 

craffu yn herio cynnydd a datblygiad y gwaith sy’n cael ei gyflawni ar y Cynllun, yn waith 

parhaus drwy’r flwyddyn. Mae’r adroddiadau ar y cyfarfodydd herio perfformiad hyn yn cael eu 

cyhoeddi fel rhan o bapurau cyfarfod y Cabinet.  

 

Os oes angen newid cynnwys neu gyfeiriad unrhyw brosiect unigol bydd angen ail ymweld â’r 

Asesiad Effaith Cydraddoldeb ar gyfer y prosiect hwnnw. 

 

Mae Cynllun y Cyngor 2023-28 ynghyd a’r Asesiad Effaith Cydraddoldeb yn cael ei chyflwyno 

i’r Cabinet a’r Cyngor er mwyn ei chraffu ac yn cael ei hadolygu’n flynyddol. 

 

 

 

 

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/gwasanaeth newydd neu’r newidiadau arfaethedig yn ei gael ar bobl 

hefo’r nodweddion hyn?  Mae hefyd angen ystyried yr effaith ar anfantais 

economaidd-gymdeithasol ac ar y Gymraeg. 

 

Nodweddion Sut fath o 

effaith? * 

 

Ym mha ffordd?  Beth yw’r dystiolaeth? 

 

Hil (gan 

gynnwys 

cenedligrwydd) 

Positif Bydd Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor am 2024-

28 yn ystyried yn arbennig unrhyw faterion yn codi o 

Gynllun Gweithredu Cymru Gwrth-Hiliol Llywodraeth 

Cymru. 

 



Bydd y prosiect “Sicrhau Tegwch i Bawb’ o fewn Cynllun y 

Cyngor yn gweithredu ar bob nodwedd gan gynnwys hil. 

 

Anabledd  

 

Positif  Mae gofal yn faes blaenoriaeth felly disgwylir cael effaith 

bositif.  Disgwylir i bob cynllun unigol arall edrych ar yr 

effaith ar anabledd wrth wneud Asesiad Effaith 

Cydraddoldeb ar wahân. 

 

Fe nodwyd 9.8% (N=63) o’r ymatebwyr i’r ymgynghoriad 

cyhoeddus fod ganddynt anabledd. 

 

Roedd canran uwch o’r ymatebwyr sy’n nodi bod ganddynt 

anabledd (95.2%, N=60) yn cytuno hefo Maes Blaenoriaeth 

3 o gymharu a pawb a wnaeth ateb i’r ymgynghoriad 

(85.1%, N=547). 

 

Bydd y prosiect “Sicrhau Tegwch i Bawb’ yn gweithredu ar 

bob nodwedd gan gynnwys anabledd. 

 

Rhyw 

 

Positif  Ceir un cynllun unigol yn y benodol yn y maes yma sef 

“Merched mewn Arweinyddiaeth” felly disgwylir effaith 

bositif yma.  Wedi dweud hynny nid yw’n bosib adnabod 

effaith y Cynllun yn ei gyfanrwydd heb gwblhau asesiadau 

effaith ar y cynlluniau unigol eraill. 

 

Bydd y prosiect “Sicrhau Tegwch i Bawb’ yn gweithredu ar 

bob nodwedd gan gynnwys rhyw. 

 

Oedran Positif  Mae oedran yn cael ei flaenoriaethu mewn nifer o feysydd 

felly disgwylir cael effaith bositif ar faes plant, pobl ifanc a 

phobl hŷn. 

 

Disgwylir i bob cynllun unigol i edrych ar yr effaith ar 

oedrannau gwahanol wrth wneud Asesiad Effaith 

Cydraddoldeb ar wahân. 

 

Roedd 91.3% o’r ymatebwyr i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

yn cytuno a Maes Blaenoriaeth 1. 
 

Bydd y prosiect “Sicrhau Tegwch i Bawb’ yn gweithredu ar 

bob nodwedd gan gynnwys oedran. 

 

 

Cyfeiriadedd 

rhywiol 

 

Positif Bydd y prosiect “Sicrhau Tegwch i Bawb’ yn gweithredu ar 

bob nodwedd gan gynnwys cyfeiriadedd rhywiol. 

Crefydd neu 

gred (neu 
ddiffyg cred) 

Positif Bydd y prosiect “Sicrhau Tegwch i Bawb’ yn gweithredu ar 

bob nodwedd gan gynnwys crefydd. 



Ailbennu 

rhywedd 

 

Positif Bydd y prosiect “Sicrhau Tegwch i Bawb’ yn gweithredu ar 

bob nodwedd gan gynnwys ailbennu rhywedd. 

Beichiogrwydd 

a mamolaeth 

 

Positif Bydd y prosiect “Sicrhau Tegwch i Bawb’ yn gweithredu ar 

bob nodwedd gan gynnwys beichiogrwydd a mamolaeth. 

Priodas a 

phartneriaeth 

sifil 

Positif Bydd y prosiect “Sicrhau Tegwch i Bawb’ yn gweithredu ar 

bob nodwedd gan gynnwys priodas a phartneriaeth sifil. 

Yr iaith 

Gymraeg 

Ansicr ar 

hyn o bryd 

oherwydd 

diffyg 

tystiolaeth 

Mae blaenoriaeth benodol o fewn y Cyngor sydd yn 

ymwneud efo hybu defnydd o’r Gymraeg, gyda dau brosiect 

wedi eu hadnabod dan y flaenoriaeth honno.  Mae nifer o 

brosiectau unigol o fewn y Cyngor sydd yn cyfrannu at 

amcan strategol y Cyngor i hybu defnydd o’r Gymraeg 

hefyd.  Gan nad oes asesiadau unigol wedi eu 

paratoi/cyflwyno ar gyfer y prosiectau unigol, mae’n anodd 

iawn ar y pwynt yma asesu effaith y Cynllun yn ei 

gyfanrwydd ar y Gymraeg a’i siaradwyr, boed hynny yn 

gadarnhaol neu yn negyddol. 

 

Disgwylir i bob cynllun unigol i edrych ar yr effaith ar yr 

iaith wrth wneud Asesiad Effaith Cydraddoldeb ar wahân. 

 

Roedd 66.9% o’r ymatebwyr i’r ymgynghoriad cyhoeddus 

yn cytuno a Maes Blaenoriaeth 5.  

 

Bydd y prosiect “Sicrhau Tegwch i Bawb’ yn gweithredu ar 

bob nodwedd gan gynnwys iaith. 

  

 

Anfantais 

Economaidd-

Gymdeithasol 

Positif Mae’r Cyngor yn ymwybodol fod nifer o bobl Gwynedd yn 

byw mewn amodau o anghyfartaledd oherwydd anfantais 

economaidd-gymdeithasol.  Felly mae eisoes nifer o'r 

prosiectau sydd yn Cynllun y Cyngor yn ymwneud a lleihau 

anfantais economaidd-gymdeithasol. Isod mae enghreifftiau 

o brosiectau: 

 

Gwaith - Creu’r amgylchiadau gorau posib yng 

Ngwynedd i fusnesau a mentrau cymunedol ffynnu, 

a chefnogi pobl Gwynedd mewn i waith 
 

Addysg - Trawsnewid addysg ar gyfer plant yn eu 

blynyddoedd cynnar   
 

Iechyd - Gofal Arbenigol o Ansawdd 

  

Cyfiawnder a Safonau Byw – Cefnogi Llesiant Pobl 

 

 



 

 

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 

 

Ydi  

Dylai’r meysydd blaenoriaeth a’r cynlluniau unigol gael 

effaith bositif ar y ddyletswydd.  Bydd angen i’r 

Asesiadau Effaith Cydraddoldeb ar y cynlluniau unigol 

adnabod os oes materion penodol i’w hystyried. 

 

Hyrwyddo 

cyfleoedd 

cyfartal 

 

Ydi Dylai’r meysydd blaenoriaeth a’r cynlluniau unigol gael 

effaith bositif ar y ddyletswydd.  Bydd angen i’r 

Asesiadau Effaith Cydraddoldeb ar y cynlluniau unigol 

adnabod os oes materion penodol i’w hystyried. 

Meithrin 

perthnasau da 

Ydi Dylai’r meysydd blaenoriaeth a’r cynlluniau unigol gael 

effaith bositif ar y ddyletswydd.  Bydd angen i’r 

Asesiadau Effaith Cydraddoldeb ar y cynlluniau unigol 

adnabod os oes materion penodol i’w hystyried.   

 

 

 

3.3 Sut mae eich cynnig yn sicrhau eich bod yn gweithio yn unol â gofynion 

Safonau'r Iaith Gymraeg (Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011), i sicrhau na 

chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg, ac y manteisir ar bob 

cyfle i hyrwyddo'r Gymraeg (y tu hwnt i ddarparu gwasanaethau'n 

ddwyieithog) a chynyddu cyfleoedd i ddefnyddio a dysgu'r iaith yn y 

gymuned? 

 

Prosiect – Moderneiddio ac ehangu’r ddarpariaeth drochi ar gyfer dysgu Cymraeg i 

blant 

Mae’n hanfodol fod dysgwyr sy’n newydd-ddyfodiaid yn cael cyfleoedd i ddysgu’r Gymraeg cyn 

gynted â phosibl, a hynny drwy ddarpariaeth gyfoes o’r radd flaenaf, a gaiff ei ledaenu ar draws 

Cymru.  Mae’n hanfodol bod dysgwyr sy’n llai hyderus eu Cymraeg hefyd yn cael y cyfle i fagu 

hyder a gloywi eu Cymraeg drwy gefnogaeth y Gyfundrefn Addysg Drochi. Rydym hefyd am 

weld ehangu ein dulliau trochi iaith i gefnogi’r Gymraeg mewn ysgolion sy’n gwasanaethu 

cymunedau ble mae cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ar yr aelwyd a thu allan i’r ysgol yn 

gyfyngedig.  Bydd y prosiect yma mewn cydweithrediad efo’r Gyfundrefn Drochi a’n hysgolion 



yn rhoi’r cyfle gorau i’n holl ddysgwyr ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus sy’n gallu 

defnyddio’r iaith ym mhob agwedd ar fywyd.  
 

Prosiect - Hybu defnydd o’r Gymraeg gan drigolion Gwynedd  

Byddwn yn cynnal prosiectau penodol fydd yn hybu’r defnydd o’r Gymraeg ac yn cynyddu’r 

cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gymuned. Bydd hyn yn cynnwys cynyddu’r defnydd o’r 

Gymraeg wrth ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus a chymunedol. 

 

Bydd gwybodaeth o'r Asesiadau Effaith unigol yn rhoi rhagor o wybodaeth am sut y bydd y 

prosiectau'n gweithredu yn unol, â gofynion Safonau’r Iaith Gymraeg.   

 

 

3.4 Pa fesurau neu newidiadau eraill y gallech eu cynnwys i gryfhau neu newid y 

polisi / arfer er mwyn cael effaith gadarnhaol ar gyfleoedd pobl i 

ddefnyddio'r Gymraeg,  ac i leihau neu atal unrhyw effeithiau andwyol y 

gallai’r polisi/ymarfer ei gael ar yr iaith Gymraeg?  

 

 

Pwrpas Cynllun y Cyngor ydi adnabod blaenoriaethau a meysydd allweddol i’w gweithredu 

rhwng 2023 a 2028. Mae’r Asesiad Effaith Cydraddoldeb yma yn edrych ar y Cynllun yn ei 

gyfanrwydd.  Mae disgwyl i bob prosiect unigol gael Asesiad ar wahân ar y prosiect yn ei 

gyfanrwydd a/neu ar rannau penodol ohono.  Dyletswydd y person sy’n gyfrifol am y cynlluniau 

unigol yw gwneud yr Asesiad(au) yna.  Bydd angen i'r asesiadau hyn adnabod unrhyw gyfleoedd 

pellach i hybu’r iaith Gymraeg yn eu meysydd. 

 

 

 

 

3.5 Sut mae’r cynnig yn dangos eich bod wedi rhoi sylw dyledus i'r angen i fynd 

i'r afael ag anghyfartaledd o achos anfantais economaidd-gymdeithasol? 

(Sylwch fod hyn yn ymwneud â chau bylchau anghydraddoldeb yn hytrach 

na gwella canlyniadau i bawb yn unig).  

 

 

Isod mae esiamplau o brosiectau sy’n cael eu cynnwys yn y Cynllun sy’n ymateb i'r angen i fynd 

i'r afael ag anghyfartaledd o achos anfantais economaidd-gymdeithasol: 

 

Gwaith - Creu’r amgylchiadau gorau posib yng Ngwynedd i fusnesau a mentrau 

cymunedol ffynnu, a chefnogi pobl Gwynedd mewn i waith. 

Byddwn yn cefnogi busnesau a mentrau cymunedol Gwynedd i ffynnu mewn sawl ffordd megis 
datblygu cynnyrch a chael mynediad i farchnadoedd newydd, helpu mentrau i arbed arian drwy 

leihau gwastraff a defnyddio technoleg yn well, cefnogi busnesau yng Ngwynedd i fasnachu 

gyda'i gilydd a blaenoriaethu helpu mentrau sydd yn ymrwymo i dalu ‘cyflog byw gwirioneddol’ 

i’w gweithwyr. Byddwn yn hybu busnesau i wneud y mwyaf o’r Gymraeg,  yn datblygu mwy o 

unedau busnes i’w gosod ar rent , ac yn ymdrechu i sicrhau  fod prosiectau Cynllun Twf 

Gogledd Cymru yn elwa pobl Gwynedd. Byddwn hefyd yn helpu pobl Gwynedd i gyflawni eu 

potensial a chefnogi y rhai sydd wedi eu heithrio o’r farchnad llafur i ddychwelyd i waith a 

gweithio gyda chyflogwyr i’w helpu i sicrhau gweithwyr digonol. 

 



Addysg - Trawsnewid addysg ar gyfer plant yn eu blynyddoedd cynnar.  

Mae’r blynyddoedd cynnar yn allweddol i ddatblygiad cymdeithasol plant, a gwelwyd 

pwysigrwydd y cyfnod hwn yn enwedig yn ystod y pandemig. Rydym am drawsnewid y 

gwasanaeth yma a byddwn yn cydweithio gyda’r gwasanaeth iechyd a’r Mudiad Meithrin er 

mwyn sicrhau fod holl blant y sir yn cael y cychwyn gorau posib i’w cyfnod mewn addysg. 

 

Iechyd – Gofal Arbenigol o Ansawdd. 

Byddwn yn sicrhau bod gofal priodol ac arbenigol ar gael yn amserol; a hynny ar draws ein holl 

darpariaethau gofal.   

Ymysg ein cynlluniau mae:  

- Sicrhau darpariaeth nyrsio a dementia digonol ar draws y sir gan gynnwys datblygu 

gwlâu nyrsio ar safle Penrhos, Pwllheli.  

- Sicrhau ein bod yn gweithio ar y cyd gyda’r Bwrdd Iechyd i’n galluogi i gyflawni’r hyn 

sy’n bwysig i oedolion Gwynedd.  

- Datblygu ein gwasanaethau iechyd meddwl i sicrhau pwyslais digonol ar lesiant 

unigolion.  

- Cryfhau ein gallu i gefnogi darparwyr gofal i gynnal gwasanaeth o safon i drigolion 

Gwynedd.  

- Cyfrannu at brosiect Cynllunio’r Gweithlu i sicrhau sylw priodol i heriau a chyfleon 

penodol y maes gofal  
- Rhoi trefniadau newydd Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid ar waith i warchod hawliau 

pobl sy’n derbyn gofal yn y sir. 

  

Cyfiawnder a Safonau Byw – Cefnogi Llesiant Pobl. 

Mae rhai trigolion yn ei chael hi’n anodd i ymdopi gyda heriau bywyd ac mae sefyllfa nifer o 

drigolion wedi gwaethygu yn sgil yr argyfwng costau byw. Mae’r trigolion hyn angen cefnogaeth 

i ymdopi, i ffynnu, i fod yn ddiogel, ac i gadw’n iach.      
Mae gennym rwydwaith eang drwy ein cymunedau sy’n helpu ac yn cefnogi trigolion i ymdopi 

ac yn ymateb i’w anghenion amrywiol. Mae’r rhwydwaith honno angen cefnogaeth i gynnal yr 

ymdrech gwirfoddol hwnnw, a byddwn yn gweithio i gryfhau’r gwaith hanfodol yma dros y 

blynyddoedd nesaf.   

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Pa fesurau neu newidiadau eraill y gallech eu cynnwys i gryfhau neu newid y 

polisi / arfer i ddangos eich bod wedi rhoi  sylw dyledus i'r angen i leihau 

canlyniadau anghyfartal o ganlyniad i anfantais economaidd-gymdeithasol, 

yn unol â’r Ddeddf Economaidd-Gymdeithasol? 

 

 

Mae disgwyl i bob prosiect unigol gael Asesiad ar wahân ar y prosiect yn ei gyfanrwydd a/neu 

ar rannau penodol ohono a bydd hyn yn cynnwys asesu’r anfantais economaidd gymdeithasol. 

Dyletswydd y person sy’n gyfrifol am y cynlluniau unigol yw gwneud yr Asesiad(au) yna.  Bydd 

angen i'r asesiadau hyn adnabod unrhyw gyfleoedd pellach i leihau anghyfartaledd o ganlyniad i 

anfantais economaidd-gymdeithasol yn eu meysydd. 



 

 

4)  Dadansoddi’r canlyniadau 
 

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

uchod? Beth yw’r rheswm am hyn? 

 

 

Mae’n ymddangos y dylai’r meysydd blaenoriaeth gael effaith sylweddol bositif ar nifer o’r 

nodweddion cydraddoldeb.  Disgwylir i bob asesiad effaith cydraddoldeb unigol edrych ar yr 

effaith mewn mwy o fanylder.  Mae hyn yn arbennig o wir os ydi ystyriaethau Covid am gael eu 

hystyried yn llawn yn eu hasesiadau effaith. 

 

 

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

o’r uchod?  Beth yw’r rheswm am hyn? 

 

 

Nid oes effeithiau sylweddol negyddol wedi eu hadnabod hefo’r Cynllun yn ei gyfanrwydd.  

Mae pob asesiad effaith unigol yn edrych ar yr effaith mewn mwy o fanylder.   

 

4.3   Beth ddylid ei wneud? 

 

Dewiswch un o’r canlynol: 

 

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

 

 

     X 

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  

 

 

Dim camau pellach ar hyn o bryd, mae’n gynamserol i benderfynu, neu does dim 

digon o dystiolaeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

liniaru unrhyw effeithiau negyddol? 

 

 

Mae’r asesiadau unigol yn adnabod unrhyw effeithiau negyddol a’r camau i’w lliniaru. 

 

 



 

 

4.5 Os nad ydych yn gweithredu ymhellach i ddileu neu leihau effeithiau 

negyddol, esboniwch pam yma. 

 

 

Nid ydym wedi adnabod unrhyw weithred ar gyfer y Cynllun yn ei gyfanrwydd ond bydd yn 

cael ei ystyried yn yr asesiadau unigol. 

 

 

 

 

5)  Monitro 
 

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

neu wasanaeth (cynllun gweithredu)? 

 

 

Mae Adrannau’r Cyngor yn gyfrifol am weithredu'r cynlluniau unigol o fewn Cynllun y Cyngor.  

Mae prosesau herio perfformiad y Cyngor, ble fydd yr Aelod Cabinet ac aelodau o bwyllgorau 

craffu yn herio cynnydd a datblygiad y gwaith sy’n cael ei gyflawni ar y Cynllun, yn waith 

parhaus drwy’r flwyddyn. Mae’r adroddiadau ar y cyfarfodydd herio perfformiad hyn yn cael eu 

cyhoeddi fel rhan o bapurau cyfarfod y Cabinet.  

 

Os oes angen newid cynnwys neu gyfeiriad unrhyw brosiect unigol bydd angen ail ymweld â’r 

Asesiad Effaith Cydraddoldeb ar gyfer y prosiect hwnnw. 

 

Mae Cynllun y Cyngor 2023-28 ynghyd a’r Asesiad Effaith Cydraddoldeb yn cael ei chyflwyno 

i’r Cabinet a’r Cyngor er mwyn ei chraffu ac yn cael ei hadolygu’n flynyddol.  

 

 


