
                     

 

 

 

 

 

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? 

 

Addysg Ôl-16 

       

  

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

newidiadau sy’n cael eu hystyried? 

 

Ein gweledigaeth yw “Sicrhau tegwch a chefnogaeth gref i bob dysgwr ôl-16 yng Ngwynedd i 
lwyddo a gwireddu eu potensial” 

           

 

1.3 Pwy sy’n gyfrifol am yr asesiad yma? 

 

Garem Jackson, Pennaeth Addysg 

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

 

Fersiwn 2 – 26 Chwefror 2020 

      

 2)  Gweithredu 
 

 

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

yma? 

 

Wrth i’r gwaith ddatblygu, rhagwelir y bydd angen gweithio gyda’r partneriaid a 

chynrychiolaeth o ran-ddeiliaid darpariaeth ôl-16 Arfon, megis llywodraethwyr, penaethiaid, 

athrawon a dysgwyr.   

 

 

Asesiad Effaith Cydraddoldeb 



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

nodweddion gwarchodedig? 

 

Comisiynwyd cwmni Iaith Cyf i gyflawni gwaith ymchwil ar ran yr Adran, gan gynnal cyfweliadau 

gyda phenaethiaid, grwpiau ffocws gyda dysgwyr, a chasglu barn rhieni a dysgwyr drwy gyfrwng 

holiaduron, er mwyn cyfoethogi a dilysu’r sylfaen dystiolaeth a gasglwyd o ymchwil pen-desg. 

Cyflawnwyd y gwaith rhwng Rhagfyr 2018 ac Ebrill 2019. 

 

Mae copi o’r adroddiad Iaith Cyf ar gael ar wefan Moderneiddio Addysg  

www.gwynedd.llyw.cymru/moderneiddioaddysg  
 

 

2.3 Beth oedd canlyniad yr ymgysylltu? 

 

Lluniwyd adroddiad er mwyn cyflwyno’r ymchwil a gasglwyd fel rhan o waith maes Iaith Cyf -  

mae’r adroddiad hon i’w chael ar wefan Moderneiddio Addysg.   

www.gwynedd.llyw.cymru/moderneiddioaddysg  
 

 

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

 
 

Yn Ionawr 2018, cyflwynwyd adroddiad gerbron y Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi oedd yn 

nodi’r bwriad i gynnal asesiad o’r ddarpariaeth bresennol gan nodi’r posibilrwydd y byddai 

canfyddiadau’r asesiad yn sail i drafodaeth bellach ar lwybr y ddarpariaeth ôl-16 yn y sir i’r 

dyfodol.  

 

Comisiynwyd cwmni Iaith Cyf i gyflawni gwaith ymchwil ar ran yr Adran, gan gynnal cyfweliadau 

gyda phenaethiaid, grwpiau ffocws gyda dysgwyr, a chasglu barn rhieni a dysgwyr drwy gyfrwng 

holiaduron, er mwyn cyfoethogi a dilysu’r sylfaen dystiolaeth a gasglwyd o ymchwil pen-desg.  

 

Yn ogystal, lluniwyd adroddiad “Trosolwg Addysg Ôl-16” ymhle cyflwynir a manylir ar:  

 Y weledigaeth ar gyfer myfyrwyr ôl-16 yng Ngwynedd 

 Yr achos dros newid  

 Y ddarpariaeth bresennol yng Ngwynedd 

 Addysg ôl-16 yn Arfon 

 Cyfleoedd i wella’r ddarpariaeth 

Gweler isod linc ar gyfer yr adroddiad Trosolwg Addysg Ôl-16 (Atodiad 1):  

www.gwynedd.llyw.cymru/moderneiddioaddysg  

  
 

 

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

 

Dim ar y pwynt yma, ond efallai y daw bylchau’n amlwg wrth i gyfeiriad y gwaith ddod yn fwy 

amlwg.  

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


 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 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) 
- Cynamserol i adnabod unrhyw effaith ar y pwynt 

yma.  

Yr iaith Gymraeg - Cynamserol i adnabod unrhyw effaith ar y pwynt 

yma. 

Anabledd  - Cynamserol i adnabod unrhyw effaith ar y pwynt 
yma.  

Rhyw - Cynamserol i adnabod unrhyw effaith ar y pwynt 

yma. 

Oedran Positif 

Bydd y gwaith yn canolbwyntio ar ddarpariaeth ar 

gyfer yr oedran ôl-16 – o ganlyniad, beth bynnag 

fydd cyfeiriad y gwaith, mae’n debygol o gael effaith 

ar oedrannau 16-18.  

Cyfeiriadedd 

rhywiol 
- Cynamserol i adnabod unrhyw effaith ar y pwynt 

yma. 

Crefydd neu gred 

(neu ddiffyg cred) 
- Cynamserol i adnabod unrhyw effaith ar y pwynt 

yma.  

Ailbennu rhywedd - Cynamserol i adnabod unrhyw effaith ar y pwynt 

yma. 

Beichiogrwydd a 

mamolaeth 
- Cynamserol i adnabod unrhyw effaith ar y pwynt 

yma.  

Priodas a 

phartneriaeth sifil 
- Cynamserol i adnabod unrhyw effaith ar y pwynt 

yma. 
 

* I’w ddileu yn ôl yr angen 

 

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 
Cynamserol i adnabod unrhyw effaith ar y 

pwynt yma.  



Hyrwyddo cyfleoedd 

cyfartal 
Nac ydi 

Cynamserol i adnabod unrhyw effaith ar y 

pwynt yma. Ond mi fyddwn yn sicrhau beth 

bynnag fydd cyfeiriad y gwaith ein bod yn hybu 

a hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. 

Meithrin perthnasau da 

Nac ydi 

Cynamserol i adnabod unrhyw effaith ar y 

pwynt yma. Ond mi fyddwn yn sicrhau beth 

bynnag fydd cyfeiriad y gwaith ein bod yn 

hyrwyddo meithrin perthnasau da.  

* I’w ddileu yn ôl yr angen 



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? 

 

Cynamserol i asesu unrhyw effaith ar gydraddoldeb neu’r Ddyletswydd Gyffredinol.  

 

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? 

 

Cynamserol i asesu unrhyw effaith ar gydraddoldeb neu’r Ddyletswydd Gyffredinol. 

 

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? 

 

Amherthnasol. 

 

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

negyddol, esboniwch pam yma. 

 

Amherthnasol. 

 

5)  Monitro 

 

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

neu wasanaeth (cynllun gweithredu)? 

 

Bydd yr asesiad hwn yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd wrth i’r gwaith ddatblygu. 

 


