
 

 CABINET CYNGOR GWYNEDD 

 

 

Adroddiad i gyfarfod Cabinet Cyngor Gwynedd 

1 Y PENDERFYNIAD A GEISIR 

Gofynnir i’r cabinet nodi a derbyn yr wybodaeth yn yr adroddiad. 

2 Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD 

Pwrpas yr adroddiad yma yw rhoi diweddariad ar y gwaith sy’n mynd rhagddo 
yn y maes cydraddoldeb, fel canlyniad i Gynllun Cydraddoldeb 2016-20 ac yn 
fwy eang.  Mae’r adroddiad yn gofnod cywir o’r hyn sydd wedi ei wneud yn 
ystod y flwyddyn. 
 
Mae hefyd yn ddyletswydd statudol ar y Cyngor i wneud Adroddiad Blynyddol 
ac i nodi gwybodaeth cyflogaeth bob blwyddyn (Deddf Cydraddoldeb 2010). 
 
Gan mai dyma’r Adroddiad Blynyddol olaf ar gyfer Cynllun 2016-20 mae hefyd 
yn cynnwys asesiad o’r gwaith dros y pedair blynedd ac yn adnabod y 
berthynas gyda’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24 a fabwysiadwyd gan 
y Cabinet ar 10 Mawrth 2020. 
 
 

3 CYFLWYNIAD 

Ym mis Mawrth 2016 cyhoeddodd y Cyngor ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol 
ar gyfer 2016-20 er mwyn lleihau anghydraddoldeb rhwng pobl sydd hefo 
nodweddion cydraddoldeb a gweddill y gymdeithas.  Y nodweddion yna ydi: 

 Oedran 

 Ailbennu rhywedd 

 Rhyw 

 Hil – yn cynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu 
genedligrwydd 

 Anabledd 

 Beichiogrwydd a mamolaeth 

 Cyfeiriadedd rhywiol 

 
  

Dyddiad y cyfarfod: 3 Tachwedd 2020 

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Nia Jeffreys 

Swyddog Cyswllt: Delyth G Williams, Swyddog Polisi a Chydraddoldeb 

Rhif Ffôn Cyswllt: 01286 679708 

Teitl yr Eitem: Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb 2019-20 



 

 
i) Prif Swyddog Cyllid 

 

Deallaf gofynnir i’r Cabinet dderbyn yr adroddiad er gwybodaeth.  Felly, 
does gen i ddim i’w ychwanegu at yr adroddiad o safbwynt priodoldeb 
ariannol. 
 

ii) Swyddog Monitro 

 
Mae’r adroddiad blynyddol yn adlewyrchu cynnydd a rhoi trosolwg yn y maes 
pwysig yma. Mae ystyriaethau cydraddoldeb wedi gwreiddio ym mhrosesau 
penderfynu'r Cyngor ac mae hyn i’w groesawu o safbwynt priodoldeb. 
 

 Crefydd neu gred – gan gynnwys diffyg cred 

 Priodas a phartneriaeth sifil 
(Deddf Cydraddoldeb 2010) 
 
Yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol nododd y Cyngor y pedwar amcan y mae 
am weithio tuag atynt dros y pedair blynedd nesaf.  Roedd yr amcanion wedi 
eu dewis ar sail amrywiaeth o dystiolaeth gan gynnwys gwybodaeth fewnol, 
llais a chyfranogiad aelodau o’r cyhoedd a data ar nodweddion cydraddoldeb. 
Ychwanegwyd pumed amcan yn Adroddiad Blynyddol 2017-18 (sef yr olaf yn y 
rhestr isod), eto ar sail tystiolaeth. 
 
Yr amcanion ydi: 
 

 Gwella ein trefniadau i ganfod a defnyddio barn pobl sy’n rhannu 
nodweddion cydraddoldeb 

 Gwella ein trefniadau asesu effaith cydraddoldeb 

 Creu amgylchiadau i bobl o wahanol gefndiroedd i gynrychioli pobl 
Gwynedd trwy sefyll etholiad i fod yn aelod etholedig 

 Adnabod unrhyw wahaniaethau cyflogaeth a thâl a gweithredu i’w 
lleihau. 

 Gwella ein darpariaeth gwybodaeth ar gyfer pobl sydd ddim yn 
defnyddio Cymraeg na Saesneg fel iaith gyntaf neu sydd angen 
gwybodaeth mewn fformatau gwahanol 

 
Mae’r ddogfen hefyd yn cynnwys atodiad sy’n rhoi manylion cyflogaeth ar sail 
nodwedd gwarchodedig cydraddoldeb. 
 

4 CAMAU NESAF AC AMSERLEN 

Mae gwaith o weithredu Amcanion Cynllun Cydraddoleb Strategol 2020-24 
wedi cychwyn. 
 

5 UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y 
PENDERFYNIAD 

Nid oedd angen addasu’r Asesiad Effaith Cydraddoldeb y tro hyn. 
 
Sylwadau’r Swyddogion Statudol 



 
 

  

 


