
                     

 

 

 

 

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? 

 

 

Prosiect Mynediad o Bell a mynediad i’r cyhoedd.   

 

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor 

ddarparu ar gyfer galluogi mynediad o bell i gynghorwyr a sicrhau mynediad i’r cyhoedd i weld 

a chlywed trafodaethau mewn cyfarfodydd cyhoeddus. 

 

       

  

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

newidiadau sy’n cael eu hystyried? 

 

Yn wreiddiol bu i’r prosiect edrych ar sicrhau fod modd  

a) cynnal cyfarfodydd yn rhithiol llwyr (neb mewn ystafell gyfarfod)  

b) sicrhau fod modd i Gynghorwyr gysylltu o bell gydag unrhyw gyfarfod o bwyllgorau’r 

Cyngor petaent yn dymuno gwneud hynny. 

 

Erbyn mis Medi 2020 bu i’r prosiect edrych ar sicrhau mynediad i’r cyhoedd i weld a chlywed 

trafodaethau ym mhrif bwyllgorau’r Cyngor gan ei fod yn flaenoriaeth gennym. 
 

Bellach, yn sgil gofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 mae angen 

gweithio tuag at  

 Sicrhau mynediad o bell i gynghorwyr pan fo cyfarfod yn cael ei gynnal mewn lleoliad 

(yn ddibynnol ar gyfyngiadau covid-19) 

 Mynediad i’r cyhoedd i weld a chlywed y drafodaeth mewn cyfarfodydd cyhoeddus 
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1.3 Pwy sy’n gyfrifol am yr asesiad yma? 

 

 

Vera Jones, Rheolwr Gwasanaeth Democratiaeth ac Iaith -  ar ran Bwrdd Prosiect Mynediad o 

Bell 

 

 

 

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

 

 

Cafodd yr asesiad ei gychwyn ym mis Mehefin 2020 wrth baratoi at gynnal cyfarfodydd rhithiol 

llwyr am y tro cyntaf yn sgil argyfwng covid. 

Dyma’r ail fersiwn, sy’n ymgorffori’r datblygiadau pellach i’r prosiect.  Adolygwyd Mehefin 

2021. 

 

      

 2)  Gweithredu 
 

 

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

yma? 

 

 

Cynghorwyr 

Gwasanaeth TG 

Adran Eiddo 

Staff 

 

 

 

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

nodweddion gwarchodedig? 

 

 

 

1. Ymgynghorwyd yn anffurfiol gyda Chynghorwyr Gwynedd cyn cynnal cyfarfodydd 

rhithiol llwyr drwy Teams a chyn cynnal cyfarfodydd rhithiol llwyr drwy Zoom – 

defnyddwyr di-gymraeg yn benodol. 

2. Ymgynghorwyd ar drefniadau cynnal cyfarfodydd pwyllgorau (ac eraill) i’r dyfodol gyda’r 

Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ar 18/02/2021 a rhoi cyfle i’r holl aelodau 

gyflwyno sylwadau fel rhan o holiadur bodlonrwydd ym Mehefin 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Beth oedd canlyniad yr ymgysylltu? 

 

 

1. Addaswyd y ddarpariaeth wreiddiol o ddefnyddio Teams i ddefnyddio zoom yn sgil 

sylwadau yr aelodau gan fod y ddarpariaeth cyfieithu ar y pryd drwy zoom yn cynnig 

gwasanaeth mwy syml a theg i’r rhai sy’n siarad Cymraeg a’r rhai di-gymraeg, gyda 

phawb yn rhan o’r un cyfarfod.  Gwnaethpwyd yr addasiad ar ôl cael sicrwydd o’r 

elfennau diogelwch yn ymwneud â thechnoleg. 

 

2. Mae nifer fawr o aelodau wedi tynnu sylw at y buddion i drefniadau cynnal cyfarfodydd 

yn rhithiol, yn arbennig  

 Wrth gyfrannu at yr agenda lleihau carbon trwy leihau teithio  

 Er mwyn hybu amrywiaeth mewn democratiaeth trwy annog hyblygrwydd 

mynediad o bell i gyfarfodydd rhithiol gan ddenu mwy o bobl sy’n gweithio a 

rhieni ifanc  

 Trwy ddefnyddio amser Cynghorwyr yn fwy synhwyrol trwy leihau’r gofynion 

teithio  

 A lleihau costau teithio i’r Cyngor 

 

3. Yn ychwanegol cyflwynwyd nifer o sylwadau ar gyfer trefniadau pwyllgorau i’r dyfodol 

gan Gynghorwyr mewn amrywiol gyfarfodydd, gyda rhan fwyaf yn datgan yr angen am 

gyfarfodydd rhithiol mewn cyfuniad gyda chyfarfodydd hybrid. 

 

 

 

 

 

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

 

  

Gweithredwyd yn wreiddiol mewn ymateb i’r argyfwng pandemig covid-19 a’r angen i barhau 

gyda threfniadau democratiaeth o fewn y cyfyngiadau o beidio a mynychu swyddfeydd (yn 

cynnwys siambrau’r Cyngor). 

 

Mae’r cyfyngiadau yn parhau o safbwynt “gweithio o adref lle’n bosib”.  Yn ychwanegol, mae 

angen ymateb i ofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 i  

 Sicrhau mynediad o bell i gynghorwyr pan fo cyfarfod yn cael ei gynnal mewn lleoliad 

(yn ddibynnol ar gyfyngiadau covid-19) 

 Mynediad i’r cyhoedd i weld a chlywed y drafodaeth 

 

 

 

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

 

 

Mae angen ymgynghori gyda charfan sydd ag anghenion ychwanegol ee anghenion golwg a nam 

ar y clyw i sicrhau fod y ddarpariaeth yn briodol ar eu cyfer. 

 



 

 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 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) 

Positif / 
negyddol / 

dim  

Dim effaith wedi ei adnabod. 

Yr iaith 

Gymraeg 

 

Positif  a) Cynnal cyfarfodydd Rhithiol 

Mae effaith bositif ar y Gymraeg a’r Saesneg trwy 

gynnig y ddarpariaeth i gyfarfodydd rhithiol dros 
zoom gan fod cyfarfodydd yn parhau i gael eu cynnal 

drwy’r Gymraeg a’r ddarpariaeth gwasanaeth 

cyfieithu ar y pryd ar gael yn rhwydd i’r rhai sydd ei 

angen.   

 

b) Mynediad o bell 

Bydd yn ofynnol sicrhau gallu darparu gwasanaeth 

cyfieithu ar y pryd ar gyfer unrhyw un sy’n mynychu 

(mewn ystafell gyfarfod neu o bell).  Rydym yn 

gweithio ar ddarpariaeth hybrid yn gyfredol.   

 

c) Mynediad i’r cyhoedd 

Mae mynediad i’r cyhoedd trwy we-ddarlledu, sy’n 

digwydd yn y ddwy iaith. 

 

Anabledd  

 

Positif / 

negyddol / 

dim 

Awtistiaeth – Gall fod yn effaith positif i rai trwy leihau gor-

bryder o gymharu a bod mewn siambr.  Ar y llaw arall, gall 

fod ag effaith negyddol os yw’r amser ar y sgrin yn 

ormodol, er y gall unigolyn ddewis gadael y sgrin. 

 

Cyflyrau iechyd meddwl – gall fod ag effaith positif i rai sy’n 

dioddef cyflyrau megis gor-bryder trwy ei gwneud yn haws 

iddynt gymryd rhan mewn cyfarfod drwy ddiffodd eu 

camerâu neu beidio teimlo pwysau ychwanegol.  Gall 

effeithio yn negyddol trwy beidio cael cyswllt gydag 

unigolion eraill a’r gor-bryder yn cynyddu. 

   

Amhariadau golwg – gall fod effaith negyddol o amser 

gormodol ar sgrin. 

 



Amhariadau clyw – Gall fod effaith positif gan fod mynediad 

o bell yn caniatáu addasu lefel sain neu ddefnyddio 

clustffonau i hepgor sain cefndirol.   

 

Amhariadau corfforol – effaith positif gan fod y gofyn am 

leoliad penodol a gofynion teithio yn cael eu dileu. 

Rhyw 

 

Positif / 

negyddol / 

dim 

Dim effaith wedi ei adnabod. 

Oedran Positif / 

negyddol / 

dim 

Mae’n debyg fod effaith positif am fod i rai o fod yn gallu 

mynychu o bell heb orfod gadael cartref. 

 

Cyfeiriadedd 

rhywiol 

 

Positif / 

negyddol / 

dim 

Dim effaith wedi ei adnabod. 

Crefydd neu 

gred (neu 

ddiffyg cred) 

Positif / 

negyddol /  

dim 

Dim effaith wedi ei adnabod. 

Ailbennu 

rhywedd 

 

Positif / 

negyddol / 

dim 

Dim effaith wedi ei adnabod. 

Beichiogrwydd 

a mamolaeth 

 

Positif / 

negyddol / 

dim 

Effaith positif i alluogi merched beichiog a mamau sy’n 

bwydo o’r fron i ymuno o gartref os ydynt yn dewis, a 

pheidio gorfod teithio i safle penodol. 

 

Effaith positif ar rieni trwy leihau’r amser teithio i leoliad a 

galluogi rhieni i ymuno o bell. 

Priodas a 

phartneriaeth 

sifil 

Positif / 

negyddol / 

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  Cyfarfodydd Rhithiol.  Effaith positif – mae mwy o 

ddisgyblaeth mewn cyfarfodydd rhithiol ac felly cyfle 

cyfartal i bawb gael siarad.  Gall unigolion ddewis cymryd 

rhan heb gael eu gweld hefyd.  

 

Ymuno o bell.  Ydi, effaith positif fel uchod.  Fodd 

bynnag, hyd y bydd y ddarpariaeth yn ei le nid ydym yn 

gwybod os bydd cyfle cyfartal i bawb ynteu a fydd y rhai 

sy’n ymuno o bell yn teimlo eu bod yn cael eu 

anwybyddu. 

 
Mynediad i’r cyhoedd – mae’r trefniadau newydd am 

wella mynediad i’r cyhoedd i weld a chlywed cyfarfodydd 

y cyngor gan sicrhau tryloywder yn ein trefniadau 

democratiaeth.  Nid oes gofyn i unigolion deithio i 

leoliad arbennig ar amser arbennig. 

 

Ar y llaw arall gall fod effaith negyddol gan fod yr hyn 

sy’n cael ei gynnig yn ddibynnol ar unigolyn â mynediad i 

gyfrifiadur ac i’r we.  Gall unigolyn sydd heb 

ddarpariaeth ddefnyddio’r llyfrgell leol fel arall (yn 

amodol i gyfyngiadau covid). 

Meithrin 

perthnasau da 

 

Ydi a nac ydi Gall cyfarfodydd rhithiol a mynychu o bell fod yn bositif 

mewn meithrin perthnasau da gan fod lleihad mewn 

gofynion amser yn caniatáu i rai na fyddai’n gallu 

mynychu fel arall i wneud hynny. 

 

Ar y llawr arall, mae amheuaeth ei bod yn anoddach 

meithrin perthynas dda wrth ddechrau dod i adnabod 

rhywun trwy gyfrwng rhithiol ac yn fwy o sialens ar gyfer 



y rhwydweithio anffurfiol. 

 



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? 

 

 

Fel sydd wedi ei nodi uchod, mae’r newidiadau sydd wedi eu hamlinellu uchod wedi galluogi i 

drefniadau democrataidd y Cyngor, sy’n cynnwys cynnal pwyllgorau sy’n gwneud 

penderfyniadau allweddol, i barhau yn ystod y cyfnod argyfwng.   

 

Mae’r newidiadau i gynnal cyfarfodydd yn rhithiol neu’n hybrid, a galluogi i Aelodau etholedig 

fynychu o bell yn debygol o gael effaith bositif ar amryw o’r nodweddion cydraddoldeb fel a 

amlygwyd yn 3.1 – yn bennaf ar gyfer merched beichiog, merched sy’n bwydo o’r fron neu 

unigolion sydd ag amhariad corfforol neu gyflwr iechyd meddwl.   

 

Yn ogystal, mae’r trefniadau ar gyfer sicrhau mynediad i’r cyhoedd trwy we-ddarllediadau neu 

drefniadau amgen yn galluogi mwy o bobl Gwynedd i gael mynediad at ein trefniadau 

democratiaeth gan olygu ein bod yn agored a thryloyw. 

 
 

 

 

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? 

 

 

Rydym yn cydnabod fod dwy ochor i bob ceiniog, ac wedi amlinellu rhai effeithiau negyddol 

posib yn 3.1 uchod. 
 

Fodd bynnag, nid yw’r Asesiad Ardrawiad Cydraddoldeb wedi canfod ardrawiadau fyddai yn 

arwain at newid 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? 

 

 

 

Mae’r effeithiau negyddol posib sydd wedi eu amlinellu yn 3.1 uchod yn cael ystyriaeth gyson 

wrth i’r datblygiadau yn y gwaith fynd yn eu blaenau.  

 

Byddwn yn adolygu’r gwaith yn gyson gan adrodd ar y diweddariadau i’r Cyngor llawn. 

 

 

 

 

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)? 

 

 

Mae gofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn nodi’r angen i fod yn 

cyhoeddi ein trefniadau ar gyfer cynnal cyfarfodydd a’n trefniadau ar gyfer mynediad i’r 

cyhoedd.  Bydd trefniadau interim yn cael eu cyflwyno i’r Cyngor llawn ym mis Gorffennaf 

2021, gydag adolygiad o’r trefniadau i’w gyflwyno ym mis Hydref 2021. 

 

 

 

 

 

 

Fersiwn 2 – Adolygwyd Mehefin 2021 


