
                    

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 gyda 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 gyda nodwedd warchodedig).

1 Manylion 

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

ADOLYGIAD STATUDOL O’R  DOSBARTHIADAU PLEIDLEISIO A’R MANNAU PLEIDLEISIO 

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

newidiadau sy’n cael eu hystyried?

Cynnal adolygiad statudol o ddosbarthiadau pleidleisio a’r mannau pleidleisio yn etholaethau 
seneddol Arfon a Dwyfor Meirionnydd. Ystyried os dylid gwneud unrhyw newidiadau i’r 
trefniadau presennol.

          

1.3 Pwy sy’n gyfrifol am yr asesiad yma?

Iwan Evans Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

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

Dilynwyd camau statudol penodol wrth gynnal yr adolygiad gan gynnwys ymgysylltu penodol 
gyda phersonau sydd ag arbenigedd penodol mewn perthynas â mynediad i adeiladau neu 
gyfleusterau i bobl â gwahanol fathau o anabledd

     

 2) Gweithredu

Asesiad Effaith 
Cydraddoldeb



2.1 Pwy yw’r partneriaid fydd yn rhaid gweithio gyda nhw i wneud yr asesiad yma?

 Cynhaliwyd yr adolygiad gan y Gwasanaeth Cyfreithiol gyda sylwadau gan y Swyddog 
Canlyniadau (Gweithredol)

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

Fel rhan o’r adolygiad, cyhoeddwyd  rhybudd cyhoeddus o’r adolygiad ynghyd â manylion am y 
dosbarthiadau a gorsafoedd pleidleisio presennol. Anfonwyd  copïau i bartïon allai fod â 
diddordeb gan gynnwys Grwpiau Mynediad y sir fel personau sydd ag arbenigedd penodol 
mewn perthynas â mynediad i adeiladau neu gyfleusterau i bobl â gwahanol fathau o 
anabledd.

2.3 Beth oedd canlyniad yr ymgysylltu?

 Ni dderbyniwyd sylwadau gan y grwpiau mynediad.
 Derbyniwyd chwe ymateb arall i’r ymgynghoriad. Mynegwyd pryder ynglŷn â dwy orsaf 

gan nad oeddynt yn ddelfrydol o safbwynt mynediad i bobl anabl.  Roedd yr ymatebwyr 
yn cydnabod prinder llefydd amgen priodol ar hyn o bryd. Yn achos un orsaf mae 
cadarnhad  wedi ei dderbyn erbyn  hyn bod trefniadau mewn lle ar ddiwrnod pleidleisio 
i osod ramp i gynorthwyo mynediad.

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

Mae adolygu mannau pleidleisio yn broses barhaus ac nid oes dim i rwystro gwneud 
newidiadau ar unrhyw adeg cyn yr adolygiad statudol nesaf. Bydd y sefyllfa felly yn parhau i 
gael ei monitro.  Yn ogystal â’r wybodaeth a geir wrth gynnal etholiad byddwn hefyd yn derbyn 
gwybodaeth o ffynonellau megis aelodau lleol a chynghorau cymuned.
 

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

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 gyda nodweddion gwarchodedig isod.  Beth yw’r effaith fydd y 
polisi/gwasanaeth newydd neu’r newidiadau arfaethedig yn ei gael ar bobl gyda’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?

Cyffredinol Positif Gwella mynediad i bleidleiswyr gan gynnwys pobl gyda 



nodweddion gwarchodedig.
Hil (gan 
gynnwys 
cenedligrwydd)

Dim

Yr iaith 
Gymraeg

Dim 

Anabledd Positif Sicrhau mannau sy’n hwylus i etholwyr sydd ag anableddau eu 
cyrraedd.

Rhyw Dim  

Oedran Positif Sicrhau mannau sy’n hwylus i etholwyr sydd â theuluoedd ifanc 
eu  cyrraedd.

Cyfeiriadedd 
rhywiol

Dim

Crefydd neu 
gred (neu 
ddiffyg cred)

Dim

Ailbennu 
rhywedd

Dim 

Beichiogrwydd 
a mamolaeth

Positif Sicrhau mannau sy’n hwylus i etholwyr beichiog ac sydd â 
theuluoedd ifanc eu  cyrraedd.

Priodas a 
phartneriaeth 
sifil

Dim 

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  Sicrhau mannau sydd yn hwylus etholwyr gyda  
nodweddion gwarchodedig eu cyrraedd

Hyrwyddo 
cyfleoedd 
cyfartal

Ydi Sicrhau mannau sydd yn hwylus etholwyr gyda  
nodweddion gwarchodedig eu cyrraedd



Meithrin 
perthnasau da

Ydi Galluogi pobl i gymryd rhan yn y broses etholiadaol, 
ddemocrataidd

4) Dadansoddi’r canlyniadau

4.1 Ydi’r polisi felly’n debygol o gael effaith sylweddol, bositif ar unrhyw un o’r 
nodweddion gwarchodedig neu’r Ddyletswydd Gyffredinol? Beth yw’r rheswm 
am hyn?

Pwrpas yr adolygiad yw ceisio sicrhau mannau pleidleisio hygyrch

4.2 Ydi’r polisi felly’n debygol o gael effaith sylweddol, negyddol ar unrhyw un o’r 
nodweddion gwarchodedig neu’r Ddyletswydd Gyffredinol?  Beth yw’r rheswm 
am hyn?

Nid ydym wedi adnabod unrhyw effeithiau sylweddol negyddol.  

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 

4.4 Os yn parhau gyda’r cynllun, pa gamau fyddwch chi’n cymryd i leihau neu liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol?

Dim effeithiau negyddol wedi eu hadnabod

4.5 Os nad ydych yn gweithredu ymhellach i ddileu neu leihau effeithiau negyddol, 
esboniwch pam yma.

D/B

5) Monitro



5.1 Pa gamau fyddwch chi’n gymryd i fonitro effaith ac effeithiolrwydd y polisi neu 
wasanaeth (cynllun gweithredu)?

Mae adolygu yn broses barhaol. Yn ogystal â’r wybodaeth a geir wrth gynnal etholiad byddwn 
hefyd yn derbyn gwybodaeth o ffynonellau megis aelodau lleol a chynghorau cymuned.  Bydd 
hyn yn rhoi gwybod i ni am unrhyw broblemau sy’n codi neu am leoliadau newydd posib allai 
gynnig gwell cyfleusterau na gorsaf bresennol.


