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1. PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1 Rhoi diweddariad i aelodau’r Bwrdd Gweithredol ar y cynnydd o ran gweithredu 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor (2016-2020) yn 2018-19. 

2. CRYNODEB GWEITHREDOL

2.1 Mae'r Cyngor yn gwneud cynnydd cadarnhaol wrth ymgorffori cydraddoldeb ar draws 
pob adran. Mae tystiolaeth o hyn yn Adroddiad Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol (CCS) 2018-19 (Atodiad 1). 

2.2 Mae pob adran yn nodi'r cyfraniad y maent yn ei wneud i'r amcanion cydraddoldeb 
corfforaethol. Mae angen gwaith pellach i alinio'r broses o gytuno cyfraniadau 
blynyddol yn llawnach â'r broses cynllunio busnes gwasanaeth.  

2.3 Mae pob adran yn cynnal Asesiadau Effaith Cydraddoldeb [AEC]. Mae'r Grŵp Gwella 
Cydraddoldeb [EIG] yn darparu swyddogaeth cefnogi a monitro o fewn adrannau. 
Wedi’u cyflwyno yn 2014, mae meini prawf sicrhau ansawdd lleol wedi cael eu 
defnyddio bob blwyddyn gan yr EIG i adolygu sampl o AEC ar draws y Cyngor. 
Darperir adroddiad ar ansawdd AEC i’r UDA bob blwyddyn. Gwnaed cynnydd da 
wrth weithredu'r broses AEC ers cyflwyno'r offeryn. Wrth symud ymlaen, byddwn yn 
parhau i weithio gyda'r EIG yn ystod 2019-20 er mwyn mynd i'r afael â meysydd i'w 
gwella a pharhau i ymgorffori'r broses AEC ar draws y Cyngor. 

2.4 Mae'r dull corfforaethol o gydraddoldeb ac amrywiaeth yn un o brif ffrydio ar draws y 
Cyngor wrth ystyried capasiti adrannau, sydd wedi lleihau yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf oherwydd gostyngiadau yn y gyllideb. O ganlyniad, er bod tystiolaeth o 
gynnydd, mae rhai meysydd o'r gwaith yn parhau i fod heb ddatblygu'n ddigonol (e.e. 



 

datblygu targedau a chanlyniadau cydraddoldeb mesuradwy). Nodir camau pellach 
ar gyfer 2019-20 yn Adran 18 o Adroddiad Blynyddol CCS 2018-19 (Atodiad 1). 

 
2.5  Mae Cynllun Cyngor newydd (2020-2023) yn cael ei ddrafftio a’i ymgynghori ar hyn o 

bryd yn barod i'w weithredu ar 31 Mai 2020. Bydd yr amcanion yn y Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol (2020-2024) newydd yn rhan o Gynllun newydd y Cyngor. 

 
3. ARGYMHELLION 
 
3.1 Bod y Bwrdd Gweithredol yn cymeradwyo cynnydd o ran gweithredu Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol y Cyngor (2016-20) a amlinellir yn Adroddiad 
Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2018-19 (Atodiad 1). 

RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD 

 Sicrhau bod y Cyngor yn parhau i gyflawni ei ddyletswyddau statudol o dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010 a rheoliadau cysylltiedig. 

 
4. GWYBODAETH GEFNDIROL 
 
4.1 Rhaid i'r Cyngor gydymffurfio â Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf 

Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2010, y mae mwy o fanylion 
amdanynt ar gael yma.  

4.2  Mae gan y Cyngor ddyletswydd gyfreithiol i gyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
(CCS), cynllun gweithredu ac adroddiadau blynyddol. Rhaid cynhyrchu a chyhoeddi 
Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn sy'n cwmpasu'r 
flwyddyn ariannol flaenorol. Mae adroddiad y Cyngor sy'n cwmpasu'r cyfnod 1 Ebrill 
2018 i 31 Mawrth 2019 ar gael yn Atodiad 1. Mae'r adroddiad yn manylu ar y 
cynnydd mewn perthynas â'r dyletswyddau penodol a chyffredinol a chynllun 
gweithredu CCS. 
 
Deddf Cydraddoldeb (2010) - Dyletswyddau Cyffredinol 

4.3 Dwynodd Deddf Cydraddoldeb 2010 ynghyd â nifer o wahanol ddarnau o 
ddeddfwriaeth i ddarparu un fframwaith cyfreithiol i fynd i'r afael yn fwy effeithiol â 
gwahaniaethu ac anfantais. Mae’r Ddeddf yn nodi grwpiau o bobl sydd wedi’u 
rhestru’n benodol fel rhai sydd â ‘nodweddion gwarchodedig’: 
 

• Oedran 
• Anabledd 
• Ailbennu rhywedd 
• Ras 
• Crefydd a Chred 
• Rhyw 
• Cyfeiriadedd rhywiol 
• Priodas a Phartneriaeth Sifil 
• Beichiogrwydd a Mamolaeth 

 
4.4 Ym mis Ebrill 2011, cyflwynwyd ‘dyletswydd gyffredinol’ statudol i bob corff 

cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr: 
 

• Ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon; 

https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty-wales


 

• Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng unigolion sy'n rhannu nodwedd 
warchodedig berthnasol ac unigolion nad ydynt; a 

• Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig ac 
unigolion nad ydynt. 

 
4.5 Mae ystod o weithgareddau wedi'u symud ymlaen mewn perthynas â phob un o'r 

dyletswyddau cyffredinol a manylir ar y rhain yn Adran 7 o Adroddiad Blynyddol y 
CCS. 
 
Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb (2010) (Cymru) 2011 

 
4.6 Mae gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys y Cyngor, hefyd 

ddyletswyddau cyfreithiol penodol a nodir yn Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 
(Cymru) 2011: 

 
• Cyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac amcanion cydraddoldeb bob 

4 blynedd; 
• Gweithgareddau ymgysylltu a chynnwys ar gyfer grwpiau sydd â 

nodweddion gwarchodedig; 
• Sicrhau bod yr holl ddeunydd cyhoeddedig yn hygyrch; 
• Asesu effaith polisïau a chynlluniau perthnasol; 
• Hyfforddi a chasglu gwybodaeth am gyflogaeth; 
• Hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o'r Ddeddf Cydraddoldeb ar draws y 

sefydliad; 
• Mynd i'r afael â gwahaniaethau cyflog annheg; 
• Defnyddio arfer caffael i gyfrannu at gyflawni amcanion cydraddoldeb; ac 
• Adolygu cynnydd wrth weithredu'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol a 

chynlluniau gweithredu cysylltiedig. 
 
4.7 Mae ystod o weithgareddau wedi'u symud ymlaen mewn perthynas â'r dyletswyddau 

penodol a manylir ar y rhain yn Adran 8 o Adroddiad Blynyddol y CCS.  
 
4.8 Mae Adroddiad Blynyddol y CCS yn tynnu sylw at y gwaith pellach sydd ei angen o 

2019-20 ymlaen i ymgorffori monitro cydraddoldeb ar draws y Cyngor. Mae 
amcanion ar gyfer y ‘Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24’ newydd wedi cael eu 
drafftio ac ymgynghorwyd arnynt. Bydd y cynllun terfynol yn ei le erbyn 31 Mawrth 
2020. 

  
Asesiadau Effaith Cydraddoldeb 

 
4.9 Mae'r offeryn AEC ar-lein yn parhau i gael ei fireinio yng ngoleuni adborth gan 

gydweithwyr. Mae asesiadau o effaith yn gwbl hygyrch i Aelodau Etholedig ac mae 
hyn, ynghyd â chynnwys gwybodaeth AEC yn orfodol yn nhempledi adroddiadau 
pwyllgorau Craffu a’r Bwrdd Gweithredol, wedi arwain at ddull mwy cydweithredol o 
AEC. Mae ansawdd AEC yn cael ei fonitro'n flynyddol gan yr EIG a nodir cyfleoedd 
ar gyfer datblygiad pellach trwy'r broses hon. 

 
Sicrwydd Ansawdd 

 
4.10 Ym mis Mai 2019, adolygodd aelodau’r Grŵp Gwella Cydraddoldeb mewnol [EIG] 

sampl o Asesiadau Effaith Cydraddoldeb [AEC] yn erbyn y meini prawf sicrhau 
ansawdd lleol y cytunwyd arnynt. Sail y meini prawf asesu yw’r ddyletswydd 
gyfreithiol i ddangos ‘sylw dyledus’. Mae canfyddiadau adolygiad sicrhau ansawdd 
AEC wedi nodi ar y cyfan: 

 



 

• Tystiolaeth bod AEC yn cael eu rhoi ar y system ar-lein fel mater o drefn; 
• Mae tystiolaeth bod AEC yn cael eu cynnal yn fwy amserol yn gyffredinol a'u bod 

yn cael eu dirprwyo'n briodol; 
• Mae yna enghreifftiau lle cynhaliwyd ymgynghori, gan hysbysu'r AEC, ond mae 

angen datblygu ymhellach er mwyn i hyn fod yn gyson ar draws pob AEC; 
• Roedd pob penderfyniad yn ymwneud â chyllideb yn destun AEC; 
• Mae'r broses ar gyfer cyhoeddi AEC fel rhan o adroddiadau'r Bwrdd 

Gweithredol a'r Pwyllgor yn gweithio'n dda.  
 

4.11 Yn ogystal, mae'r weithdrefn sicrhau ansawdd fewnol wedi nodi nifer o 
gyfleoedd i wella'n barhaus gan gynnwys: 

 
• Gwella ansawdd Sgrinio AEC fel rhan annatod a gorfodol o'r AEC; 
• Datblygu cysondeb ymhellach o ran prydlondeb cychwyn AEC; 
• Hyrwyddo gwell dealltwriaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws y 

nodweddion gwarchodedig; 
• Gwella'r defnydd o ddata monitro arferol sy'n canolbwyntio ar gydraddoldeb 

ar lefel gwasanaeth i lywio'r ddarpariaeth gwasanaeth, Asesiadau o Effaith ar 
Gydraddoldeb a gwneud penderfyniadau cysylltiedig; 

• Gwella'r defnydd o'r swyddogaeth ddilynol yn yr offeryn AEC i ystyried yr 
effeithiau a welwyd, na welwyd neu a fwriadwyd ar weithredu cynnig; a 

• Gwella cyflawnrwydd gwybodaeth tystiolaeth ymgynghori, felly lle 
cynhaliwyd ymgynghoriad da, manylir ar hyn yn yr AEC. 

 
Bydd y gwelliannau hyn yn parhau i gael eu symud ymlaen trwy'r Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth a'r Grŵp Gwella Cydraddoldeb. 

 
4.12 Mae sgriniad Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb wedi'i gwblhau ar gyfer yr adroddiad 

hwn, (mewnosodwch rif EIA FIN / EIA00057 / 2016 yn Atodiad 2). Ni nodwyd unrhyw 
faterion. Mae gweithgareddau a nodwyd yn yr adroddiad hwn yn ddarostyngedig i'w 
AEC eu hunain ac felly maent yn cael eu hadrodd ar wahân. 

 
Cydymffurfiaeth 

 
4.13 Y Prif Swyddogion sy'n gyfrifol am gyflawni AEC a dylent roi systemau ar waith i 

sicrhau bod hyn yn cael ei wneud. Gan eu bod yn elfen allweddol o'r fframwaith 
llywodraethu, bydd trefniadau cydraddoldeb y Cyngor yn destun archwiliadau 
rheolaidd, ond nid o reidrwydd yn flynyddol, a fydd yn rhoi sicrwydd annibynnol ar 
effeithiolrwydd y rheolaethau a roddir ar waith gan y Prif Swyddog. Gall archwiliadau 
o'r fath gynnwys gwiriadau cydymffurfio ar AEC, ond bydd hyn yn dibynnu ar 
asesiad Archwiliad Mewnol o risg ar ddechrau'r archwiliad.  

 
4.14 Adroddir canlyniadau'r archwiliad i'r Prif Swyddog perthnasol, yr Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth a'r Pwyllgor Archwilio. Mae'r Adran Archwilio Mewnol yn darparu 
arweiniad i gynorthwyo'r Cyngor a Phrif Swyddogion i sicrhau bod rheolaethau 
mewnol effeithiol ar waith mewn perthynas â chydraddoldeb ac amrywiaeth.  

 
Iaith a Diwylliant Cymraeg 
 

4.15 Disodlwyd Cynllun Iaith Gymraeg y Cyngor ar 30 Mawrth 2016 gyda Safonau’r Iaith 
Cymraeg. Cyflwynwyd y rhain fel rhan o Fesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011 gyda'r 
pwrpas o osod lefel gyson o wasanaeth y gall siaradwyr Cymraeg ddisgwyl ei derbyn 



 

yng Nghymru. Mae'r rhain yn rhan bwysig o waith cydraddoldeb ac amrywiaeth y 
Cyngor ac adroddir arnynt ar wahân. Mae mwy o fanylion ar gael yma.  

 
Monitro cydraddoldeb y gweithlu  

 
4.16 Cyhoeddir yr Adroddiadau Monitro Cydraddoldeb Cyflogaeth yn flynyddol, ac maent 

yn dangos cymariaethau dros 3 blynedd. Mae'r cyhoeddiad mwyaf diweddar, bellach 
yn cynnwys y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ac mae hefyd wedi'i gyhoeddi mewn 
fformat agored, a oedd yn un o ofynion Llywodraeth Cymru. Mae'r adroddiad yn 
darparu gwybodaeth am yr amrywiol nodweddion gwarchodedig y gallwn adrodd 
arnynt a pholisïau ac arferion eraill sydd wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r 
agenda cydraddoldeb. Mae'r data'n ymwneud ag unigolion a gyflogir yn uniongyrchol 
gan y Cyngor. Blaenoriaeth allweddol a nodwyd yn ein Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol (2016-20) oedd yr angen i wella ein monitro cydraddoldeb gweithlu er 
mwyn targedu camau gweithredu yn well i hyrwyddo amrywiaeth y gweithlu. Er mwyn 
mynd i'r afael â'r maes hwn i'w wella, cynhwyswyd gweithred i wella'r ffordd yr ydym 
yn dal y data hwn yn y Strategaeth Datblygu Sefydliadol a’r Gweithlu a'r cynllun 
gweithredu cysylltiedig. Mae’r cyfleuster i weithwyr hunan-riportio’r data monitro 
cydraddoldeb hwn ar-lein bellach a gellir ei weld yn ein system ‘My View’. Nod hyn 
yw gwella maint ac ansawdd y wybodaeth monitro gweithlu a gedwir, a all wedyn 
alluogi gwell dadansoddiad a thargedu camau gweithredu. Eleni o ganlyniad i’r 
gwaith gyda Llywodraeth Cymru i gyhoeddi taenlenni ‘agored’ ar ddata cydraddoldeb 
rydym yn galluogi mynediad haws a gwneud data yn fwy hygyrch. Mae'r adroddiadau 
ar gael yma. 

  
Hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth 

 
4.17 Er mwyn cefnogi'r dull prif ffrydio, darparwyd ystod o hyfforddiant ac ymwybyddiaeth 

ar draws y Cyngor. Mae mwy o fanylion ar gael yn Adran 16 o adroddiad blynyddol 
CCS 2018-19 (Atodiad 1).  

 
Ymgysylltu â'r Gymuned 

 
4.18 Yn 2018, mabwysiadodd y Cyngor ei ‘Strategaeth Cynnwys’ newydd. Y weledigaeth 

yw bod gan bawb y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i ddylanwadu ar gynllunio a 
darparu gwasanaethau, eu bod yn ymgysylltu ac yn ymgynghori â hwy ar 
benderfyniadau sy'n effeithio arnynt, a lle bo hynny'n bosibl, byddwn yn gweithio 
gyda'n gilydd i ddylunio a darparu gwasanaethau. Mae gweithredu'r strategaeth wedi 
gwella ymgynghori ac ymgysylltu ymhellach ar draws y Cyngor, gan hysbysu AEC a 
gwneud penderfyniadau yn fwy cadarn. 

 
Casgliadau 

 
4.19 Mae'r dull corfforaethol o ymdrin â'r agenda cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cefnogi'r 

Cyngor i gyflawni ei ddyletswyddau cyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a 
Rheoliadau Cysylltiedig Cymru 2011, gan gydnabod yr angen i gydlynu dull prif ffrwd 
gyda gwasanaethau'n arwain. Mae monitro amcanion y Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol (2016-20) o fewn cynlluniau gwasanaeth a'r defnydd o'r prosesau asesu 
effaith ar gydraddoldeb ar-lein yn darparu tystiolaeth o'n cynnydd ac yn adlewyrchu'r 
gwaith caled ym mhob adran i ymgorffori gwaith cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae 
yna feysydd i'w gwella o hyd, ond mae'n bwysig cydnabod yr effaith y mae cyllidebau 
is yn ei chael ar gyflymder y cynnydd. Mae'r ymrwymiad i gydraddoldeb ac 
amrywiaeth yn gryf o fewn y Cyngor, ond mae rhai elfennau o waith yn parhau i fod 
heb ddatblygu'n ddigonol oherwydd gallu ar draws adrannau. 
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5. GOBLYGIADAU 
 
5.1 Fframwaith Polisi - Mae'r gwaith a ddisgrifir yn yr adroddiad hwn yn cefnogi'r 

Cyngor yn ei ymrwymiad i flaenoriaethu pobl a allai fod yn agored i gael eu gwahardd 
yn gymdeithasol. 

 
5.2 Cyllideb - Yn ystod y cyfnod y mae'r adroddiad hwn yn ei gwmpasu (1 Ebrill 2018 i 

31 Mawrth 2019) roedd cyllideb y Tîm Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau wedi'i 
chynnwys yn yr Adran Gyllid. Nid oes unrhyw oblygiadau cyllidebol yn gysylltiedig â'r 
adroddiad penodol hwn. 

 
5.3 Cyfreithiol - Mae'r gwaith a ddisgrifir yn yr adroddiad hwn yn cynorthwyo'r Cyngor i 

gyflawni ei ddyletswyddau statudol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a Rheoliadau 
Cysylltiedig Cymru 2011. 

 
5.4 Staffio - Nid oes unrhyw oblygiadau staffio yn codi o'r adroddiad hwn. 
 
5.5 Cydraddoldeb / Hawliau Dynol - 
 

Cynghorir aelodau o'u dyletswydd i ystyried yr Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb 
llawn sydd ar gael yma, rhif adroddiad [FIN / EIA00057/2016]. Gall aelodau'r 
cyhoedd ofyn am gopi o'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb llawn gan y Swyddog 
Cyswllt a enwir ym mlwch pennawd yr adroddiad hwn. 
 
Mae crynodeb o'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb ynghlwm fel Atodiad 2. 
 

5.6 Risgiau - Gall risgiau posibl godi oherwydd cyllidebau cyfyngedig, a allai leihau'r 
gallu i adrannau gyflawni eu cyfrifoldebau dyletswydd cydraddoldeb. Mewn achos o'r 
fath, gall risgiau moesol, cyfreithiol, enw da ac ariannol godi. 

 
6. YMGYNGHORI 
 
6.1 Ymgynghorwyd ag Aelodau Arweiniol a’r UDA wrth baratoi Adroddiad Blynyddol CCS 

2018-19. 
 
7. SYLWADAU’R PWYLLGOR CRAFFU  
 
7.1 Ar 28 Tachwedd 2018, derbyniodd y Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, 

Adnoddau a Llywodraethu ddiweddariad ar y cynnydd o ran gweithredu Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol cyfredol y Cyngor (2016-2020) yn ystod 2017-18. 
Cymeradwyodd y Pwyllgor y cynnydd a wnaed a'r cynlluniau ar gyfer gwella pellach. 

 
7.2  Gwnaeth y Pwyllgor yr argymhellion a ganlyn: 
 

(i) Y dylid cynnal arolwg gyda Chynghorwyr i sefydlu llinell sylfaen o ran eu 
dealltwriaeth a'u defnydd o'r pecyn cymorth AEC ac y dylid defnyddio hwn i 
lywio hyfforddiant pellach i Aelodau;  
 

(ii) Bod y Cyngor yn ymchwilio i'r posibilrwydd o wneud aelodau lleol yn 
ymwybodol o ffoaduriaid o Syria yn eu wardiau fel y gallant gysylltu â nhw; 

 
(iii) Bod Adroddiad Gwybodaeth i’r Holl Aelodau yn cael ei gyhoeddi a bod 

adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor ym mis Mawrth mewn perthynas â'r 
gwaith sydd ar y gweill i gynllunio ar gyfer canlyniad Brexit ym mis Mawrth 
2019. 
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7.3 Yn ystod 2018-19, gwnaed y cynnydd canlynol yn erbyn yr argymhellion hyn: 
 

(i) Nid yw’r gwaith i ddatblygu arolwg i sefydlu llinell sylfaen o ran dealltwriaeth a 
defnydd Aelodau o’r pecyn cymorth AEC wedi cychwyn eto. Mae hwn yn 
ddarn parhaus o waith a fydd yn cael ei ddefnyddio i lywio hyfforddiant pellach 
i Aelodau yn 2019-20; 
 

(ii) Ymchwiliodd y Cyngor i'r posibilrwydd o hysbysu'r Aelod Lleol perthnasol pan 
fydd unrhyw ffoaduriaid o Syria yn cael eu cartrefu yn eu Ward fel y gallent 
ddarparu help a chymorth i'r teuluoedd hyn. Fodd bynnag, er mwyn 
cydymffurfio â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (EU) 2016/679 ac er mwyn 
parchu hawl pob ffoadur i breifatrwydd, ni all y Cyngor rannu manylion sy'n 
ymwneud â ffoaduriaid o Syria ag Aelodau Lleol. Fel dewis arall, mae'r Cyngor 
bellach yn cynnwys manylion yr Aelod Lleol perthnasol yn y pecyn croeso a 
ddarperir i ffoaduriaid o Syria pan fyddant yn cael eu cartrefu mewn Ward, fel 
y gall y ffoadur ddewis cysylltu â'u Haelod Lleol os dymunant. 

 
(iii) Cyflwynwyd adroddiad ar baratoadau'r Cyngor ar gyfer Brexit i'r Pwyllgor ym 

mis Mawrth 2019. Gellir ei weld yma.  

7.4 Rhestrwyd y cynnydd wrth weithredu Cynllun Cydraddoldeb Strategol cyfredol y 
Cyngor (2016-2020) yn ystod 2018-19 yn wreiddiol ar raglen gwaith i’r dyfodol y 
Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu. Adolygwyd 
rhaglen waith pob Pwyllgor yn ystod 2019 a gofynnwyd i Brif Swyddogion ystyried 
eitemau cyfredol ar bob rhaglen gwaith i’r dyfodol.  

 
7.5  O ganlyniad i'r adolygiad, tynnwyd Adroddiad Blynyddol y CCS o raglen gwaith i’r 

dyfodol y Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu. 
Cyflwynir yr adroddiad i'r Bwrdd Gweithredol lle mae cyfle i Aelodau adolygu'r 
adroddiad a chyfeirio i graffu ar unrhyw feysydd pryder neu lle caiff maint y craffu ei 
nodi.  

 
7.6 Cytunodd yr aelodau gyda’r dull hwn a phenderfynwyd mai dim ond amcanion y 

‘Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24’ newydd a fyddai’n cael eu cyflwyno i 
Bwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu, nid Adroddiad 
Blynyddol CCS 2018-19. 

 
7.7 Rôl Craffu fydd ystyried amcanion y CCS newydd a chanlyniadau'r ymgynghoriad 

cyn iddynt gael eu cwblhau a'u cynnwys yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol (2020-
24) newydd sydd i fod yn ei le erbyn 31 Mawrth 2020. 

 
PAPURAU CEFNDIR LLEOLIAD GWYBODAETH GWEFAN 
Deddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf 
Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau 
Statudol) (Cymru) 2011 

Rhyngrwyd http://www.equalityhumanrig
hts.com/private-andpublic-
sectorguidance/public-
sectorproviders/introducing-
the-duty  
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ATODIAD 1  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol (2016-2020) 

Adroddiad Blynyddol Ebrill 2018 - Mawrth 2019 
 

 

Mae’r ddogfen yma ar gael yn y Gymraeg. Os ydych yn darllen y 
fersiwn ar lein, defnyddiwch y ddolen “Cymraeg” ar ochr dde’r bar 
uchaf. Os ydych yn darllen copi papur, defnyddiwch y manylion 
cyswllt sydd ar gael yn y copi o’r fersiwn Gymraeg os gwelwch yn 
dda. 

 

This document is available in Welsh. If you are reading the online 
version, please use the “Cymraeg” link on the right hand side of the 
top bar. If you are reading a paper copy, please use the contact 
details below to obtain a Welsh version. 

 

Ffurfiau Hygyrch 
 

Bydd y ddogfen hon a’r dogfennau ategol yn cael eu cyhoeddi ar 
wefan y Cyngor yn y Gymraeg a’r Saesneg yn ffurfiau safonol 
Microsoft Word a PDF mewn ffont Arial maint 12. Bydd fformatau 
hygyrch eraill, gan gynnwys print bras, Braille, DVD Iaith 
Arwyddion Prydain, fersiwn hawdd ei ddarllen, fersiwn sain, fersiwn 
electronig a fersiynau mewn ieithoedd eraill ar gael ar gais. 

 

Tîm Perfformiad, Gwella a 
Phartneriaethau 

Gwasanaethau’r Prif Weithredwr 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Neuadd y 
Dref 

Wrecsam. 
LL11 1AY  

Rhif Ffôn: 01978 292271 
E-bost:  
telluswhatyou think@wrexham.gov.uk 
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Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Adroddiad Blynyddol 2018-2019 

 
Rhagair:  
 
Hwn yw’r trydydd adroddiad blynyddol ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor (CCS) 
2016-20. 

Mae’n ymdrin â’r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019. Mae’r adroddiad yn egluro: 
• sut y mae’r Cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau cyffredinol o dan y Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010;  
• sut mae’r Cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau penodol  o dan Reoliadau Deddf 

Cydraddoldeb 2010 (Cymru) 2011; a 
• chynnydd yn erbyn yr amcanion a’r camau gweithredu ar gydraddoldeb a nodir yn y 

cynllun. 
 

Ein prif ffocws ar gyfer 2018-2019 unwaith eto oedd: 
• prif ffrydio’r rhaglen cydraddoldeb ar draws y Cyngor;  
• sefydlu’r amcanion cydraddoldeb corfforaethol yn y cynlluniau gwasanaeth adrannol; 
• rhannu gwybodaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth ledled y sefydliad;  
• cefnogi staff i gyflawni eu cyfrifoldebau mewn perthynas â dyletswyddau 

cydraddoldeb y sector cyhoeddus; a  
• pharhau i ddarparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion ein cwsmeriaid.  
 
Rydym wedi gweithredu’r ymrwymiadau a wnaed yn yr Adroddiad Blynyddol blaenorol (2017-
2018) ac rydym wedi: 
 
• Cefnogi a galluogi adrannau i gyflawni’r amcanion cydraddoldeb corfforaethol; 
• Cefnogi a galluogi ffoaduriaid o Syria i ailsefydlu yn Wrecsam fel rhan o gefnogaeth 

ddyngarol y Cyngor ar gyfer pobl mewn angen eithafol;  
• Cefnogi cydlyniad rhanbarthol y gweithgareddau i fynd i’r afael â gwahaniaethu a 

meithrin perthnasau da mewn perthynas ag Dyletswydd Atal a Chaethwasiaeth 
Modern; 

• Cefnogi gwaith grŵp Troseddau Casineb tactegol Gogledd Cymru;  
• Cefnogi gwelliannau o ran ansawdd monitro cydraddoldeb y gweithlu a dadansoddiad 

ar draws y Cyngor;   
• Parhau i wella ansawdd yr Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb;  
• Creu cyfres o fodiwlau e-ddysgu ar hyfforddiant cydraddoldeb.  

 
Mae Cynllun y Cyngor a’r Cynllun Lles yn nodi’r amcanion yr ydym yn gweithio arnynt fel 
Cyngor ac fel partner ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam. Mae’r broses cynllunio 
cydraddoldeb strategol yma yn ein galluogi i ystyried a mynd i’r afael â gwahanol effeithiau 
ein blaenoriaethau a’n gwaith ar wahanol bobl a chymunedau. 
 
Rwyf yn falch ein bod wedi llwyddo i gyflawni cynnydd eto eleni, diolch i ymrwymiad a 
gwaith caled ar y cyd gan holl adrannau’r Cyngor. Fodd bynnag, mae’n bwysig cydnabod a 

https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/equality/2016/strategic_equality_plan_2016_2020_welsh.pdf


 

thaclo meysydd sydd dal angen eu gwella os ydym i fynd i’r afael o ddifri ag 
anghydraddoldeb. 
 
Y Cynghorydd John Pritchard 
Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi  
 



 

 

1.  Crynodeb Gweithredol: 
 
1.1. Mae dyletswydd gyfreithiol ar y Cyngor i fodloni gofynion Dyletswydd Cydraddoldeb y 

Sector Cyhoeddus i:  
 

 Ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon;  
 Hyrwyddo cyfle cyfartal; a  
 Meithrin perthnasau da.  

 
1.2. Hefyd mae’n rhaid i ni sicrhau bod gennym y prosesau cywir ar waith i hyrwyddo 

cydraddoldeb a monitro effaith ein gwaith ar gydraddoldeb. 
 

1.3. Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol [CCS] 2016-20 yn nodi’r nodau ac amcanion 
cydraddoldeb yr ydym wedi’u dynodi fel rhai sydd yn bwysig iawn i bobl Wrecsam. 
Rydym wedi nodi pobl allweddol yn y Cyngor gan gynnwys yr Aelod Arweiniol 
Pobl - Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi, sydd â’r cylch gwaith o oruchwylio 
ein gwaith ar gydraddoldeb ac amrywiaeth, Prif Swyddogion a chynrychiolwyr o’r 
Grŵp Gwella Cydraddoldeb i’n cynorthwyo i arwain y gwaith o weithredu ein 
Cynllun ac i sicrhau ein bod yn datblygu diwylliant o wella parhaus.  
 

1.4. Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio’r cynnydd a wnaed gennym yn ystod 2018-
2019 wrth weithredu’r CCS, unrhyw gamau gweithredu ychwanegol a 
ddisgrifiwyd yn yr adroddiad blynyddol blaenorol a’r prosesau y gwnaethom eu 
rhoi ar waith i’n cynorthwyo. 

 
1.5. Ar y cyfan, rydym wedi gwneud cynnydd da o ran gweithredu Cynllun Gweithredu 

CCS 2018-2019; Dyletswydd Cyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010 a Rheoliadau  
Deddf Cydraddoldeb 2010 (Cymru) 2011.  

 
1.6. Er y gwnaethpwyd cynnydd da, mae llawer o waith i’w gwblhau. Yn ogystal â’r 

amcanion a nodwyd eisoes yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn 2016-20 
byddwn hefyd yn symud ymlaen â’r materion canlynol yn 2019-2020: 
 
• Prif ffrydio’r rhaglen cydraddoldeb ar draws y Cyngor;  
• Sefydlu’r amcanion cydraddoldeb corfforaethol yn y cynlluniau gwasanaeth 

adrannol; 
• Rhannu gwybodaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth ledled y sefydliad;  
• Cefnogi staff i gyflawni eu cyfrifoldebau mewn perthynas â dyletswyddau 

cydraddoldeb ysector cyhoeddus; a 
• Pharhau i ddarparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion ein cwsmeriaid.  

 
1.7. Mae mwy o fanylion i’w cael yn yr adroddiad hwn a’r atodiadau cysylltiol. Os 

hoffech gyflwyno sylwadau arno cysylltwch â ni:  
 

https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/equality/2016/strategic_equality_plan_2016_2020_welsh.pdf


 

 

Rhif ffôn: 01978 292271, E-bost: telluswhatyouthink@wrexham.gov.uk 

2. Cyflwyniad a Chefndir: 

2.1. Diffinnir cydraddoldeb fel a ganlyn: 
 

‘Cymdeithas gyfartal sy’n hyrwyddo ac yn amddiffyn rhyddid gwirioneddol a chyfle 
i fyw yn y modd y byddai pobl yn ei werthfawrogi a’i ddewis, er mwyn i bawb gael 
ffynnu. Mae cymdeithas gyfartal yn cydnabod gwahanol anghenion, sefyllfaoedd a 
nodau pobl, ac yn dileu’r rhwystrau sy’n cyfyngu ar yr hyn y gall pobl ei wneud a’i 
fod.’ 
[CLlLC, Fframwaith Gwella Cydraddoldeb Cymru, 2012] 

 
2.2. Roedd Deddf Cydraddoldeb 2010 yn dwyn ynghyd nifer o wahanol 

ddeddfwriaethau i greu un fframwaith cyfreithiol er mwyn ymdrin â gwahaniaethu 
ac anfantais yn fwy effeithiol. Mae'r Ddeddf yn nodi’r grwpiau o bobl sy'n benodol 
wedi'u rhestru fel rhai â 'nodweddion a ddiogelir’: 
 

 Oedran;  
 Anabledd; 
 Ailbennu rhywedd; 
 Hil; 
 Crefydd a Chred; 
 Rhyw; 
 Cyfeiriadedd Rhywiol; 
 Priodas a Phartneriaeth Sifil; a  
 Beichiogrwydd a Mamolaeth 

 
2.3. Cafodd Cynllun Iaith Gymraeg y Cyngor ei ddisodli ar 30 Mawrth 2016 gyda 

Safonau’r Gymraeg. Cafodd y rhain eu cyflwyno fel rhan o Fesur y Gymraeg 
(Cymru) 2011 gyda'r diben o osod lefel gyson o wasanaeth y gall siaradwyr 
Cymraeg ddisgwyl ei gael yng Nghymru. Mae’r rhain yn ffurfio rhan bwysig o waith 
cydraddoldeb ac amrywiaeth y Cyngor a rhoddir gwybod amdanynt ar wahân. Mae 
manylion llawn ar gael yma.   

 
2.4. Ym mis Ebrill 2011 gosodwyd ‘dyletswydd gyffredinol’ statudol ar bob corff 

cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr i weithredu’r canlynol: 
 

 Dileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon; 
 Ehangu cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd a 

ddiogelir berthnasol a phobl nad ydynt; a  
 Meithrin perthnasau da rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion a 

ddiogelir a phobl nad ydynt. 
 
2.5. Mae gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys y Cyngor, ddyletswyddau 

mailto:telluswhatyouthink@wrexham.gov.uk
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cyfreithiol penodol a nodir yn Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Cymru) 2011: 
 

 Cyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac amcanion 
cydraddoldeb bob 4 blynedd; 

 Gweithgareddau ymgysylltu a chyfranogi ar gyfer grwpiau â 
'nodweddion a ddiogelir’; 

 Sicrhau bod yr holl ddeunydd a gyhoeddir yn hygyrch;  
 Asesu effaith y polisïau a’r cynlluniau perthnasol;  
 Hyfforddiant a chasglu gwybodaeth cyflogaeth;  
 Hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Ddeddf Cydraddoldeb ar 

draws y sefydliad;  
 Mynd i’r afael â gwahaniaethau cyflog annheg;  
 Defnyddio arfer caffael i gyfrannu at gyflawni amcanion cydraddoldeb; 

ac 
 Adolygu cynnydd a wnaed i weithredu’r Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol a chynlluniau gweithredu cysylltiedig. 
 

3. Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) Cyngor Wrecsam 2016-20:  

3 . 1  Bu i’r Cyngor baratoi ei CCS yn ystod 2016 yn dilyn ymgysylltu ag ystod eang o 
grwpiau lleol a rhanbarthol sydd yn cynrychioli pobl â nodweddion a ddiogelir. Bu i 
hynny ein galluogi i nodi amcanion cydraddoldeb lleol. Bu i ni hefyd weithio â 
chyrff cyhoeddus eraill ar draws Gogledd Cymru er mwyn nodi amcanion 
cydraddoldeb rhanbarthol. Mae’r sail dystiolaeth a ddefnyddiwyd i nodi’r 
amcanion hyn yn y CCS.  
http://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/equality/equality.htm  

 
3.2 Mae’r camau gweithredu ar gyfer cyflawni’r CCS yn gynwysedig yn y cynlluniau 

gwasanaethau adrannol. Mae Atodiad 1a yn dangos sut mae’r amcanion 
cydraddoldeb yn tanategu holl waith Cynllun y Cyngor. Mae’r wybodaeth yn 
Atodiad 1b yn tynnu sylw at y cynnydd a wnaed mewn perthynas â phob un o’r 
amcanion cydraddoldeb corfforaethol. 

 
3.3 Mae gwaith cyffredinol y Cyngor ar gydraddoldeb yn cael ei gefnogi gan y Safonau 

Iaith Gymraeg a'r Strategaeth Gwasanaeth Cwsmer sydd wedi’i nodi yma. 

 Bydd Strategaeth Gwasanaeth Cwsmer ddiwygiedig yn cael ei rhoi ar waith yn 
2020/21. 

4. Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam:  

4.1. Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam yw’r bartneriaeth statudol sy’n gyfrifol am 
wella lles Wrecsam. Mae’n cynnwys yr holl gyrff sector cyhoeddus sy’n gweithio yn 
Wrecsam a’r Gymdeithas ar gyfer Mudiadau Gwirfoddol yn Wrecsam. 
https://www.bgcwrecsam.org/amdanom-ni/ 
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4.2. Pwrpas y BGC yw gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 

diwylliannol Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Wrth fynd ati i sicrhau’r pwrpas hwn, bydd y 
Bwrdd yn cyfrannu at saith nod lles cenedlaethol, fel y nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015: 
 

 Cymru lewyrchus;  
 

 Cymru gydnerth; 
 

 Cymru iachach; 
 

 Cymru sy’n fwy cyfartal; 
 

 Cymru â chymunedau cydlynol; 
 

 Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu; a 
 

 Chymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang.  
 

4.3. Ym mis Mai 2018, cyhoeddodd y BGC Gynllun Lles Lleol i Fwrdeistref Sirol 
Wrecsam yn gosod nodau lleol a’r camau y mae’n ei gynnig i’w cyrraedd.  

 
4.4. Mae byrddau rhaglenni wedi’u sefydlu i wneud cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau 

allweddol:  
• Cychwyn Iach i Bawb  
• Dysgu Gydol Oes 
• Iechyd Da i Bobl Hŷn 

 
4.5. Wrth ddatblygu a gweithredu Cynllun Lles Wrecsam, mae gofyn hefyd i gynlluniau 

gweithredu’r bwrdd rhaglen ystyried yr egwyddor datblygu cynaliadwy drwy 
weithredu’r 5 ffordd o weithio canlynol:  
 

 Edrych ar yr hirdymor fel nad ydym yn effeithio ar allu 
cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain;  

 
 Ymgymryd â dull integredig er mwyn i gyrff cyhoeddus edrych ar yr 

holl nodau lles wrth benderfynu ar eu hamcanion lles;  
 

 Cynnwys amrywiaeth o’r boblogaeth yn y penderfyniadau sydd yn eu 
heffeithio; 

 
 Gweithio gydag eraill mewn modd cydweithredol i ganfod datrysiadau 

cynaliadwy a rennir;  
 



 

 

 Deall yr achosion sydd wrth wraidd materion er mwyn eu rhwystro 
rhag digwydd.  

 
4.6. Mae’n amlwg fod gan y Nodau Lles a’r 5 Ffordd o Weithio y potensial, gyda’i 

gilydd, i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb lleol yn sylweddol. Sicrhaodd datblygiad 
Cynllun Lles Wrecsam fod cydraddoldeb yn cael ei ystyried yn llawn ac mae’r 
Cynllun Lles yn adlewyrchu’r materion cydraddoldeb a nodwyd yng Nghynlluniau 
Cydraddoldeb Strategol yr holl bartneriaid.  

 
4.7. Mae gan y Cynllun Lles bedwar thema traws-bynciol, sef: Tlodi, Cydraddoldeb, 

Newid Hinsawdd a’r Gymraeg.  Bydd hyn o gymorth i arwain y BGC i ystyried 
cydraddoldeb ym mhob agwedd o’r gwaith i gyflawni’r Cynllun Lles, ac mae 
cydraddoldeb yn egwyddor arweiniol o’r BGC fel partneriaeth.  

 
4.8. Mae’r BGC wedi cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2018-19 sydd ar gael 

yma.  

5. Arweinwyr, Cefnogwyr a Rhwydweithiau Cydraddoldeb 

5.1  Mae’r Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi wedi’i benodi i 
gymryd swyddogaeth arweiniol wrth hyrwyddo a goruchwylio gwaith y Cyngor ar 
gydraddoldeb ac amrywiaeth. Darparwyd cefnogaeth strategol yn 2018-19 gan y 
Pennaeth Cyllid. Mae’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a 
Llywodraethu wedi derbyn adroddiadau monitro ac mae Bwrdd Gweithredol y 
Cyngor yn gyfrifol am gymeradwyo adroddiad diweddaru CCS blynyddol yn ffurfiol.  

 
5.2 Darparodd y Tîm Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau gefnogaeth i brif ffrydio 

cydraddoldeb ac amrywiaeth ledled y Cyngor gyda chymorth y Grŵp Gwella 
Cydraddoldeb [GGC]. 

6. Darpariaeth Fewnol a Phrosesau Monitro 

6.1 Mae darpariaeth y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cael ei gyflawni drwy ein 
cynlluniau a’n strategaethau Cyngor ac adrannol presennol. Cynllun y Cyngor yw’r 
strategaeth drosfwaol ar gyfer y Cyngor.  Mae’n nodi’r saith egwyddor gynllunio a 
fydd yn cael eu hystyried wrth gynllunio a darparu holl wasanaethau’r Cyngor:  
 Daw atal yn gyntaf 
 Blaenoriaethu’r pobl mwyaf diamddiffyn 
 Cynllunio ar gyfer yr hirdymor 
 Ymgynghori a chynnwys pobl leol 
 Integreiddio gwasanaethau  
 Cydweithredu gwasanaethau 
 Dylai gwasanaethau a gwybodaeth fod ar gael yr un mor hawdd yn y 

Gymraeg a Saesneg  
 

6.2 Mae’r Cynllun hefyd yn nodi 3 thema lles strategol y bydd y Cyngor yn gweithio tuag 

https://www.bgcwrecsam.org/wp-content/uploads/2019/07/Bwrdd-Gwasanaethau-Cyhoeddus-Wrecsam-Adroddiad-Blynyddol-2018-19.pdf


 

 

atynt:  
 Yr Economi - Cefnogi economi cynaliadwy, ffyniannus a chyfartal 
 Pobl - Cefnogi cymunedau cynaliadwy, gweithgar a hunan-

ddibynnol a diogelu'r rheiny mewn perygl 
 Lle - Cefnogi amgylchedd cynaliadwy a bioamrywiol 

 
6.3 Mae’r rhan i gyd wedi’u tanategu gan thema lles corfforaethol o ‘Sefydliad – 

datblygu sefydliad effeithiol ac effeithlon sy’n gallu cefnogi lles lleol orau’. 
 

6.4 Mae’r themâu lles wedi’u disgrifio’n fanwl yng Nghynllun presennol y Cyngor  ynghyd 
â chrynodeb lefel uchel o’r camau gweithredu a’r gweithgareddau y bydd y Cyngor 
yn ymgymryd â nhw i wella lles lleol, a'r mesurau a’r targedau fydd yn cael eu 
defnyddio i farnu cynnydd. 

 
6.5 Mae Cynllun newydd yn cael ei lunio ar hyn o bryd ar gyfer 2020-2023, mae’r 

cynllun hefyd yn destun ymgynghoriad ar hyn o bryd er mwyn ei roi ar waith ar 31 
Mai 2020. Bydd yr amcanion o fewn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd 
(2020-2024) yn ffurfio rhan o gynllun newydd y Cyngor.  

 
6.6 Mae’r ymagwedd tuag at gydraddoldeb yn Wrecsam wedi bod yn un o brif ffrydio ar 

draws bopeth yr ydym yn ei wneud. Rydym yn gwybod y gall y ffordd mae 
gwasanaethau yn cael eu cynllunio a’u darparu effeithio’n wahanol ar wahanol 
grwpiau o bobl, felly rydym yn monitro ac yn ystyried effaith gwasanaethau ar bobl â 
gwahanol nodweddion a ddiogelir er mwyn hyrwyddo deilliannau teg. Drwy brif 
ffrydio ystyriaethau cydraddoldeb ar draws strategaethau, cynlluniau a chynigion 
gwasanaeth y Cyngor a’r adrannau, gallwn ganfod ble gallai gwahaniaethu ddigwydd 
o bosibl wrth darparu ein gwasanaethau, a chymryd camau i liniaru hynny.  
 

6.7 Pwrpas monitro cydraddoldeb yw derbyn gwell dealltwriaeth o bwy sy’n derbyn ein 
gwasanaethau a phwy nad ydynt yn derbyn yn ein gwasanaethau ynghyd â sefydlu'r 
hyn y mae unigolion ei angen gan ein gwasanaethau. Bydd yr wybodaeth hon yn 
ein cynorthwyo i dargedu adnoddau lle bo’u gwir angen; gan flaenoriaethu’r rhai 
mwyaf diamddiffyn yn ein cymunedau. Gellir canfod gwybodaeth am gydraddoldeb 
yn Atodiad 1c. Mae gwella monitro cydraddoldeb ar draws ein gweithlu a’n 
gwasanaethau, yn cynnwys ysgolion, yn dal i fod yn faes datblygu allweddol ar 
gyfer 2019-2020.  

7. Cynnydd yn erbyn dyletswyddau cyffredinol Deddf Cydraddoldeb 
2010 
 

7.1 Symudwyd ymlaen ag amrywiaeth o weithgareddau mewn perthynas â phob un o’r 
dyletswyddau cyffredinol yn ystod 2018-2019. Roedd y rhain yn cynnwys:  
 

7.2 Dileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon; 
 

http://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/documents/council_plan_w.htm


 

 

 Roedd yna 165 o droseddau casineb a riportiwyd yn Wrecsam yn 
ystod 2017-2018. Cododd hynny i 221 o droseddau casineb a 
riportiwyd yn 2018-2019. Mae nifer y troseddau casineb a riportiwyd 
yn cynyddu’n gyson.  

 Mae’r Grŵp Troseddau Casineb Tactegol Rhanbarthol a sefydlwyd yn 
2018 yn dal i gyfarfod. Mae’r grŵp wedi ystyried data ar lefel Gogledd 
Cymru a thref Wrecsam/Wrecsam wledig;  

 Darparwyd pecyn o wybodaeth gan y Cydlynydd Cydlyniant 
Cymunedol ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb a 
rhannwyd hwn gyda Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus 
Gogledd Cymru;  

 Bydd y Tîm Cydlyniant Rhanbarthol newydd yn cynnal ymarfer mapio 
tensiwn cymunedol.Yn y cyfamser mae nifer fach o gamau gweithredu 
ar gyfer partneriaethau wedi eu drafftio i gynnal y momentwm mewn 
perthynas â gwaith troseddau casineb; 

 Mae trafodaethau cychwynnol wedi eu cynnal ynghylch y prosesau 
sydd eisoes yn bodoli ar gyfer monitro tensiynau cymunedol. Bydd y 
Tîm Cydlyniant Rhanbarthol newydd yn symud y gwaith hwn yn ei 
flaen, gan gynnwys helpu'r awdurdod lleol ac asiantaethau partner i 
gynllunio ar gyfer unrhyw gynnydd  posibl mewn tensiynau cymunedol 
o ganlyniad i Brexit;  

 Mae’r Tîm Diogelwch Cymunedol yn parhau o flaenoriaethu mynd i’r 
afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol;  

 Yn dilyn cyhoeddi canllawiau newydd y Swyddfa Gartref a hyfforddiant 
cysylltiedig ar hunanasesu’r Ddyletswydd Atal, mae Hunanasesiad 
Atal wedi’i gwblhau ar gyfer yr awdurdod lleol;  

 Mae sawl argymhelliad o ran Cam Gweithredu ar gyfer y Bartneriaeth 
wedi’i nodi fel rhan o’r Hunanasesiad Atal a fydd yn cael ei weithredu 
gan y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol;  

 Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gamau gweithredu penodol cysylltiedig 
â Chaethwasiaeth Modern sydd wedi’u hysbysu gan gynllun 
gweithredu’r Grŵp Caethwasiaeth Modern Rhanbarthol. Mae’r camau 
hyn wedi cynnwys yng nghynllun gweithredu Grŵp Diogelu 
Corfforaethol y Cyngor; 

 Cynhaliwyd adolygiad pen desg sefyllfa partneriaethau Partneriaeth 
Diogelwch Cymunedol Wrecsam o safbwynt caethwasiaeth modern a'i 
drafod mewn cyfarfod o'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ym mis 
Hydref 2018.  Mae nifer fach o gamau gweithredu ar gyfer y 
bartneriaeth wedi eu drafftio o ganlyniad i'r adolygiad. Mae’r camau 
gweithredu hyn yn ychwanegol at gyfrifoldebau Caethwasiaeth 
Modern mewnol unigol y partneriaid;  

 Ymunodd y Cyngor â BAWSO (sefydliad trydydd sector sy’n darparu 
gwasanaethau arbenigol ar gyfer gwasanaethau Grwpiau Du a 
Lleiafrifoedd Ethnig) ar stondin codi ymwybyddiaeth yn Tŷ Pawb ar 
Ddiwrnod y Rhuban Gwyn yn 2018 i hyrwyddo ymwybyddiaeth o gan-



 

 

drin domestig a thrais rhywiol. 
 Mae BAWSO yn parhau i ddarparu cefnogaeth arbenigol ar gyfer 

dioddefwyr a grwpiau Du a Lleiafrifoedd Ethnig yn Wrecsam gyda 
materion yn ymwneud â cham-drin domestig, anffurfio organau 
rhywiol merched a masnachu pobl; 

 Mae datblygiad Tîm Rhanbarthol Trais yn Erbyn Merched, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) ar y gweill;  

 Bu i’r Cyngor fynychu a chodi ymwybyddiaeth o Ddiwrnod Cofio'r 
Holocost ym mis Ionawr 2018;  

 Bu i’r Cyngor gydnabod a chodi ymwybyddiaeth o fis Hanes Sipsiwn, 
Roma a Theithwyr; 

 Bu i’r Cyngor gydnabod a chodi ymwybyddiaeth o fis Hanes LGBT yn 
2018;  

 Bu i’r Cyngor gydnabod a chodi ymwybyddiaeth o Wythnos y 
Ffoaduriaid yn 2018. 

 Mae’r Cyngor yn parhau i ddatblygu cefnogaeth ar gyfer ceiswyr 
lloches a ffoaduriaid fel rhan o raglen ailsefydlu’r Swyddfa Gartref. 
Mae hyn yn cynnwys: 

 
• Sicrhau bod teuluoedd/unigolion sy'n cyrraedd yn cael 

cefnogaeth barhaus a chymorth i integreiddio; 
• Datblygu taflen wybodaeth mythau a ffeithiau ar gyfer 

swyddogion yr awdurdod lleol; 
• Gweithio gyda staff yr ALl, yr heddlu a phartneriaid i reoli a 

lliniaru gwir densiynau cymunedol/tensiynau cymunedol posibl 
yn deillio o faterion mewnfudo; 

• Cynrychiolaeth ar Grŵp Cenedlaethol Ailsefydlu Syriaid yr ALl 
gyda Phartneriaeth Mudo Cymru, y Swyddfa Gartref a 
Llywodraeth Cymru. 

 
7.3 Datblygu cyfleoedd cyfartal rhwng unigolion sy’n rhannu nodwedd a 

ddiogelir berthnasol a rhai nad ydynt: 
 

 Mae’r Tîm Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau yn parhau i 
ddatblygu amrywiaeth o ganllawiau a dogfennau briffio mewn 
perthynas â Chydraddoldeb ac Amrywiaeth e.e. canllawiau 
monitro cydraddoldeb;  

 Gall ein cwsmeriaid ddewis cynnal eu busnes gyda’r Cyngor drwy 
gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Ar gyfer cwsmeriaid sydd angen 
cyfathrebu â ni mewn ieithoedd eraill, gallwn drefnu cyfieithydd dros y 
ffôn. Hefyd, gallwn gynnig ystod o gymorth cyfathrebu wyneb yn wyneb 
megis cyfieithwyr Iaith Arwyddion Prydain; 

 Mae gan ein gwefan ystod o offer er mwyn gwella hygyrchedd yn 
cynnwys y gallu i wrando ar dudalennau ar ein gwefan yn cynnwys 
defnyddio Dixerit Plus; 



 

 

 Mae pecynnau o gefnogaeth wedi’u teilwra’n arbennig i hyrwyddo 
lles disgyblion o gymunedau sipsiwn a theithwyr yn dal i gael eu 
darparu er mwyn pontio'r bwlch rhwng cartref a'r ysgol, er mwyn 
gwella ymgysylltiad rhieni. 

 Mae penodiadau Gweithwyr Allgymorth diweddar drwy’r Cynllun 
Adsefydlu Syriaid Agored i Niwed a ariennir gan y Swyddfa Gartref 
wedi hyrwyddo cynhwysiant a lles ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr 
lloches drwy weithio gyda’r gymuned ehangach, yn ogystal ag ysgolion 
targedig.  

 Mae’r Tîm Cymorth i Lywodraethwyr yn gweithio ar annog ystod eang 
o bobl i fod yn llywodraethwyr ysgolion;  

 Fel rhan o Ddyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol Llywodraeth 
Cymru, rhoddir ystyriaeth benodol i blant fydd efallai yn wynebu 
rhwystrau rhag chwarae, sydd yn fwy na’r rhai y bydd y rhan fwyaf o 
blant eraill yn adrodd amdanynt, a rhoddwyd sylw penodol i anghenion 
chwarae plant anabl, plant sy'n derbyn gofal, gofalwyr ifanc, plant o 
deuluoedd teithwyr a rhai o grwpiau ethnig lleiafrifol; 

 Mae'r Siop Wybodaeth a gwasanaethau Allgymorth yn gryfder 
arwyddocaol o ran darpariaeth ar gyfer pobl ifanc diamddiffyn iawn yn 
ogystal â darparu gwasanaethau cyffredinol ar gyfer gwella lles; 

 Mae’r Strategaeth Gyfranogi ar gyfer plant a phobl ifanc wedi ei 
chymeradwyo. Mae teclyn hunanasesu wedi ei ddatblygu a modiwl e-
ddysgu ar gyfer disgybl lywodraethwyr cysylltiol wedi’i weithredu a’i 
hyrwyddo drwy'r Tîm Cyfranogiad;  

 Mae’r Tîm Cyfranogiad yn hwyluso gwaith yn effeithiol ar draws y 
sectorau statudol a gwirfoddol gan ddarparu cyfleoedd hyfforddi a 
datblygu ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol;  

 Mae’r awdurdod lleol yn hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant yn gryf 
drwy bartneriaethau gyda sefydliadau fel 'Dangos y Cerdyn Coch i 
Hiliaeth' a Stonewall Cymru.  

 
7.4 Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion a ddiogelir a 

phobl nad ydynt. 
 

 Mae’r Tîm Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau a’r Grŵp Gwella 
Cydraddoldeb yn parhau i weithio ar sefydlu’r broses Asesiad o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb ar draws Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam;  

 Bu i’r Cyngor gydnabod a hyrwyddo ymwybyddiaeth o Ddiwrnod 
Cenedlaethol y Merched, lle’r oedd merched ifanc o bob cwr o’r sir 
yn cysgodi merched mewn swyddi gwleidyddol a gwasanaeth 
cyhoeddus.  

 Mae’r Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar yn aelod o Bartneriaeth 
Dysgu Oedolion yn y Gymuned Wrecsam sy'n blaenoriaethu 
Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL);  

 Mae’r rhaglen ‘Gyda’n Gilydd yn Wrecsam’ yn annog gwirfoddoli drwy 
ei feini prawf asesu grantiau; 

 Mae'r Cyngor yn dal i weithio i gynyddu amrywiaeth tenantiaid sy'n 
cymryd rhan mewn cyfranogiad. Mae’r Fforwm Tenantiaid a’r rhaglen 
hyfforddi yn mynd yn eu blaen fel rhan o'r Strategaeth Tenantiaid a 
Lesddeiliaid (2018-20) a'r cynllun gweithredu cysylltiedig. 



 

 

 
8. Cynnydd yn erbyn dyletswyddau penodol Rheoliadau Deddf 

Cydraddoldeb 2010 (Cymru) 2011 
 

8.1 Mae manylion y cynnydd yn erbyn pob un o’r gofynion penodol dan Reoliadau 
Cymru, gan gynnwys Monitro Cydraddoldeb Gweithwyr wedi’i ddarparu yn yr 
adroddiad hwn.  

 
8.2 Mae monitro effeithiol y CCS wedi bod yn gyfyngedig mae mwy o bwyslais yn 

parhau i fod ar brosesau ac allbynnau yn hytrach nag ar ganlyniadau. Bwriedir 
adolygu’r dull gyda'r nod o gyflwyno dull sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau wrth 
adolygu'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol, a bydd hynny yn digwydd yn ystod 2019-
2020. Byddwn yn amcanu at fynd i’r afael â hynny drwy:  

 
 Annog bod canlyniadau cydraddoldeb yn cael eu nodi’n benodol 

mewn Cynlluniau Gwasanaethau adrannol a’u bod yn cael eu cysylltu 
â Chynllun y Cyngor; 

 Mwy o alinio asesiad o angen, cynllunio, monitro a gwerthuso gyda 
Pherfformiad Corfforaethol; 

 Annog defnyddio’r systemau rheoli perfformiad, pan fo’n briodol, er 
mwyn cysylltu mwy ar y prosesau corfforaethol, adrannol a 
chydraddoldeb. 

 
8.3 O Ebrill 2020, yn strwythur rheoli perfformiad y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, 

rydym yn amcanu i fynd i’r afael â hynny drwy: 
 

 Gytuno ar Amcanion Cydraddoldeb Strategol sy’n canolbwyntio ar 
ganlyniadau (canlyniadau);  

 Cytuno ar ddangosydd perfformiad allweddol ar gyfer pob canlyniad 
lefel uchel;  

 Cytuno ar fesuryddion perfformiad allweddol ar gyfer y camau 
gweithredu a nodir yn y cynllun. 

 
9. Ymgysylltu 

 
9.1 Mae adrannau ar draws y Cyngor yn cofnodi ac yn monitro proffil y cwsmeriaid 

sydd yn defnyddio eu gwasanaethau. Nid yw’r broses ar gyfer hyn yn gyson ar 
draws y Cyngor. Mae nifer o adnoddau wedi’u datblygu i gefnogi gwelliannau: 

 
9.2 Yn 2018, mabwysiadodd y Cyngor ei ‘Strategaeth Cynnwys’; y weledigaeth ar gyfer 

y strategaeth hon yw fod gan bawb yr wybodaeth y maent ei hangen i ddylanwadu 
ar y broses o gynllunio a darparu gwasanaethau. Eu bod yn ymgysylltu ac yn cael 
eu ymgynghori â nhw ar benderfyniadau sy'n eu heffeithio, a ble bo'n bosib ein bod 
yn gweithio gyda'n gilydd i gynllunio a darparu gwasanaethau. 

http://www.internal.wrexham.gov.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/Involvement-Strategy-2018-2022.pdf


 

 

 
9.3 Mae cynnwys yn un o elfennau cynllunio allweddol y Cyngor yn unol â gweithredu 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). Felly, bydd y Strategaeth Cynnwys 
newydd hon yn canolbwyntio ar dri maes cynnwys: Ymgynghori, Ymgysylltu a 
Chydgynhyrchu a pharhau i sicrhau cydraddoldeb mynediad a gwasanaeth ar 
draws yr holl grwpiau cwsmeriaid. Mae nifer o ddogfennau canllawiau wedi’u 
datblygu gan Rwydwaith Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru, y mae 
Wrecsam yn aelod ohono, yn cynnwys:  

 
 Deg Cyngor Gorau - Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac 

Ystyriaeth Ddyledus; 
 Deg Cyngor Gorau ar gyfer Monitro Cydraddoldeb;  
 Deg Cyngor Gorau ar gyfer Digwyddiadau Hygyrch.  

 
9.4 Mae ystod o ffynonellau data yn cael eu defnyddio gan y Cyngor. Mae’r rhain yn 

cynnwys Swyddfa Ystadegau Gwladol, NOMIS, Infobase Cymru, Stats Cymru, 
gwaith ymchwil ac adroddiadau rhanbarthol a chenedlaethol. Mae’r Cyngor hefyd 
yn defnyddio Eich Llais Wrecsam, canolbwynt ymgysylltu ar-lein sydd yn eiddo i 
Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam [BGC]. Mae hyn yn darparu dull 
cydlynol i ymgynghori ac ymgysylltu ar draws holl sefydliadau partner y BGC yn 
Wrecsam. http://yourvoicewrexham.net 
 

9.5 Mae nifer y bobl sy’n perthyn i rai cymunedau â nodweddion a ddiogelir yn eithaf 
bychan, ac felly gall fod yn anodd iawn gwneud dadansoddiad ystadegol. Fodd 
bynnag, pan nodir gwahaniaethau allweddol mewn ymatebion gan grwpiau penodol, 
mae’r rhai hynny yn cael eu hamlygu mewn canfyddiadau ac yn cael eu cyflwyno i rai 
sy’n gwneud penderfyniadau.  Hefyd gall y Cyngor ddefnyddio gwaith ymchwil 
cenedlaethol a rhanbarthol er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r materion sy’n 
gysylltiedig â’r grwpiau hyn o bobl. 

 
9.6 Mae’r Cyngor yn hysbysu cyfleoedd ymgysylltu mor eang  â phosibl, a phan fo’n 

briodol, bydd yn ceisio ymgysylltu â grwpiau penodol drwy ffora/rhwydweithiau 
presennol a sefydledig, megis:  
 

 Cymdeithas Ddiwylliannol Islamaidd Wrecsam 
 BAWSO 
 Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Rhanbarthol Gogledd 

Cymru 
 Lleisiau Pobl a Nam ar eu Clyw Wrecsam  
 Fforwm Pobl dros 50 oed Wrecsam 
 Senedd yr Ifanc Wrecsam 
 Cynghorau Ysgol 
 Grŵp Cymunedol Portiwgeaidd 
 Grŵp Trawsrywiol Unique 
 VIVA LGBT 

http://www.neighbourhood.statistics.gov.uk/
http://yourvoicewrexham.net/KMS/news.aspx?LoggingIn=tempVar&strTab=Home


 

 

 Trans Positivity Wrexham 
 Tangnefedd (Fforwm Rhyng-ffydd Gogledd-ddwyrain Cymru) 
 Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) a’r sefydliadau 

sy’n aelodau 
 
9.7 Er mwyn cefnogi ein proses o Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb, byddwn yn ystyried 

ffyrdd o wella mwy ar y dealltwriaeth o effeithiau posibl ar grwpiau a ddiogelir drwy 
ymgysylltu â budd-ddeiliaid; er enghraifft grŵp cyfeirio cydraddoldeb. 

 
9.8 Rydym hefyd yn cydnabod hefyd bod ymgysylltu gyda’n gweithlu yn bwysig. Mae’r 

Tîm Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol yn yr Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid 
a Chorfforaethol yn defnyddio grwpiau amrywiol e.e. grŵp Polisi Rhithwir, fforwm 
gweithiwyr, Uwch Dîm Arweinyddiaeth, grŵp Uwch Reolwyr, pan fo angen adborth 
ar gyfer datblygu/ gwneud newidiadau i bolisi’r gweithlu. Rydym hefyd yn ymgynghori 
ag Undebau Llafur cydnabyddedig sydd yn cynrychioli’r gweithlu ehangach.  

10. Defnyddio gwybodaeth i gyflawni’r ddyletswydd gyffredinol 
 

10.1 Mae adrannau yn cael eu hannog i ddefnyddio data gwasanaethau i ddeall proffil eu 
cwsmeriaid a’u darpar gwsmeriaid. Mae data'r cyfrifiad yn cael ei ddefnyddio i nodi 
tan-gynrychiolaeth neu or-gynrychiolaeth o grwpiau â nodweddion a ddiogelir o fewn 
meysydd gwasanaeth penodol. Mae hyn yn cefnogi adrannau i allu cytuno ar gamau 
gweithredu a gosod targedau.  
 

10.2 Mae’r dadansoddiad o gyfraddau boddhad a chwynion yn helpu i nodi meysydd lle 
ceir gwahaniaethu posibl a mynd i’r afael yn rhagweithiol â thensiynau yn y gymuned 
e.e. 
 

 Mae arolygon Gwasanaethau Cwsmer yn cynnwys monitro 
cydraddoldeb; 

 Mae dadansoddiad o gwynion cwsmeriaid yn ôl adrannau yn nodi 
meysydd posibl o wahaniaethu a fydd wedyn yn cael eu trin; a  

 Mae tensiynau posibl yn y gymuned yn cael eu casglu, eu hadolygu 
a’u hymdrin â nhw drwy gam gweithredu cydlynol gyda phartneriaid 
diogelwch cymunedol lleol.  

 
10.3 Caiff yr wybodaeth a gesglir yn yr Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb ei defnyddio 

i lywio datblygiadau o fewn y gwasanaethau. Mae angen gwneud gwaith pellach i 
rannu’r wybodaeth hon ar draws adrannau.  

 
11. Gweithwyr Cyngor Wrecsam 

 
11.1 Mae’r term “monitro cydraddoldeb” yn disgrifio’r broses a ddefnyddir i gasglu, storio 

a dadansoddi’r wybodaeth hon, a ddefnyddir i wella ein gwasanaethau, polisïau a 
gweithdrefnau. 



 

 

 
11.2 Mae Adroddiadau Monitro Cydraddoldeb Cyflogaeth yn cael eu cyhoeddi’n 

flynyddol i ddangos cymariaethau dros 3 blynedd. Mae’r adroddiadau ar gael yma. 
 

Mae’r cyhoeddiad diweddaraf bellach yn cynnwys y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ac 
mae hefyd wedi’i gyhoeddi mewn fformat agored, a oedd yn un o ofynion 
Llywodraeth Cymru.   Mae’r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â’r gwahanol 
nodweddion a ddiogelir y mae modd i ni adrodd yn eu cylch a pholisïau ac arferion 
eraill sydd wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r rhaglen cydraddoldeb. Mae’r data yn 
ymwneud ag unigolion a gyflogir yn uniongyrchol gan y Cyngor. 

 
11.3 Bydd y Cyngor yn adrodd ar y canlynol, lle bo’r systemau cyfredol yn caniatáu hynny;  
 

• Gweithwyr y Cyngor â nodweddion a ddiogelir yn flynyddol ar 31 Mawrth 
• Gweithwyr gwrywaidd a benywaidd, wedi’u rhannu yn ôl:  

 swydd 
 graddfa 
 cyflog 
 math o gontract 
 patrwm gweithio 

 
• Ymgeiswyr ar gyfer swyddi’r Cyngor dros y flwyddyn ddiwethaf yn ôl nodweddion a 

ddiogelir; 
• Gweithwyr sydd wedi gwneud cais i newid swydd o fewn y Cyngor, y nifer a fu’n 

llwyddiannus a nifer a fu’n aflwyddiannus yn ôl nodweddion a ddiogelir;  
• Gweithwyr sydd wedi gwneud cais am hyfforddiant a’r nifer a lwyddodd i gyflwyno cais 

llwyddiannus yn ôl nodweddion a ddiogelir;  
• Gweithwyr sydd wedi cwblhau hyfforddiant yn ôl nodweddion a ddiogelir;  
• Gweithwyr sy'n ymwneud â gweithdrefnau cwyno fel achwynydd neu fel person y 

gwnaed cwyn yn eu herbyn yn ôl nodweddion a ddiogelir;  
• Gweithwyr sy’n destun gweithdrefnau disgyblu yn ôl nodweddion a ddiogelir; a  
• Gweithwyr sydd wedi gadael cyflogaeth y Cyngor yn ôl nodweddion a ddiogelir.  
 

11.4 Blaenoriaeth allweddol a nodwyd o fewn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol oedd 
yr angen i wella ein gwaith monitro cydraddoldeb gweithlu er mwyn targedu camau 
gweithredu yn well i hyrwyddo amrywiaeth gweithlu.  Er mwyn mynd i’r afael â’r 
maes i’w wella, cafodd cam gweithredu i wella’r ffordd yr ydym yn casglu’r data hwn 
ei gynnwys yn Strategaeth y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol a’r cynllun gweithredu 
cysylltiedig. Rydym wedi ehangu ein cyfleuster hunan-wasanaeth ac mae’r 
cyfleuster i weithwyr allu hunan-adrodd y data monitro cydraddoldeb hwn ar-lein 
bellach ar gael yn ein system ‘My View’. Y nod yw gwella swm ac ansawdd yr 
wybodaeth monitro’r gweithlu a gedwir a fydd wedyn yn galluogi gwell 
dadansoddiad a thargedu camau gweithredu. Eleni o ganlyniad i’r gwaith â 
Llywodraeth Cymru i gyhoeddi taenlenni ‘agored’ ar ddata cydraddoldeb rydym yn 
galluogi mynediad haws ac yn gwneud data yn fwy hygyrch.  
 

11.5 Mae amrywiaeth yn bwysig oherwydd ei fod yn helpu’r Cyngor i gynnal gweithlu sydd 

http://www.wrexham.gov.uk/top_navigation/equality_w.htm


 

 

ag ystod eang o sgiliau, cymwysterau a phrofiadau. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau 
bod ein holl bolisïau ac arferion cyflogaeth yn trin ein gweithwyr yn deg, yn hyrwyddo 
canlyniadau cyfartal, yn dileu gwahaniaethu ac yn meithrin perthynas dda â’r 
gweithwyr. Fel awdurdod cyhoeddus, mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gymryd camau 
i hyrwyddo cyfle cyfartal a dileu gwahaniaethu ac i gasglu gwybodaeth am weithwyr 
ar sail eu hoedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, rhyw, 
tueddfryd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth a phriodas a phartneriaethau sifil. 
 

11.6 Mae’r adroddiadau hyn yn monitro’r gweithlu a’r gweithlu posibl a defnyddir yr 
wybodaeth hon i adolygu effeithiolrwydd ein polisïau ac ymarferion cyflogaeth ac er 
mwyn ystyried a fu yna unrhyw ddiffyg tegwch posibl neu hyd yn oed wahaniaethu. 
Mae data sydd yn dangos y gall fod yna ddiffyg tegwch posibl neu wahaniaethu wrth 
gymhwyso polisi neu ymarfer yn cael ei ymchwilio yn fanylach, ac os bydd angen 
bydd camau unioni yn cael eu cymryd i ddileu hynny drwy adolygu’r polisi neu ymarfer 
perthnasol. Rydym yn adolygu ein holl bolisïau yn gyfnodol, yn cynnal Asesiadau o'r 
Effaith ar Gydraddoldeb pan fo hynny yn berthnasol.  
 

11.7 Rydym yn defnyddio gwybodaeth monitro cyflogaeth er mwyn ein helpu i nodi unrhyw 
faterion cydraddoldeb allweddol sydd angen sylw penodol; a yw ein gweithlu yn 
adlewyrchu’r gymuned leol; i fesur cynnydd fesul blwyddyn; i nodi camau posibl er 
mwyn hyrwyddo mwy am gydraddoldeb neu feithrin perthnasoedd da wrth gynnal 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Rydym wedi cymryd camau i wella’r broses o 
gasglu data ar fonitro cydraddoldeb ar gyfer ein staff, tra’n derbyn bod rhaid i ni 
barchu nad yw pob gweithiwr yn dymuno rhoi’r wybodaeth bersonol neu sensitif yma. 
Rydym yn credu ei bod yn bwysig rhoi cyfle i weithwyr gael eu cyfrif os ydynt yn 
dymuno hynny. Mae’r ffurflen gais bapur (a ddefnyddir am resymau mynediad yn unig 
erbyn hyn) a’r ffurflen gais ar-lein yn darparu eglurhad am pam fod data monitro 
cydraddoldeb yn cael ei gasglu a sut fydd yn cael ei ddefnyddio, gan ddarparu 
sicrwydd ynghylch y Ddeddf Diogelu Data a chyfrinachedd. Mae’n ofynnol i 
ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen monitro cydraddoldeb fel rhan o e-recriwtio oherwydd 
bod yr adran honno yn orfodol, er bod y rhan fwyaf o’r meysydd yn caniatáu’r staff i 
nodi: “Mae’n well gennyf beidio â dweud”.  

12. Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb (AEG) 
 
12.1 Mae proses AEG ar-lein wedi’i datblygu ar y cyd gyda’r Grŵp Gwella Cydraddoldeb. 

Mae hyn yn cynnwys dull sgrinio ac asesu cyfun. Mae nodweddion allweddol yn 
cynnwys:  

 Rhifau adnabod AEG sydd hefyd yn cyfeirio at adran yr awdur;  
 Dylunio sythweledol sydd wedi dileu'r angen am hyfforddiant ar lenwi'r 

ffurflen; 
 Mae’r fformat yn cynnwys nodi effeithiau cadarnhaol ynghyd â’r rhai 

negyddol posibl;  
 Mae’r fformat yn galluogi dolenni cyswllt electronig i ymgynghoriad 

perthnasol a dogfennau eraill;  



 

 

 Proses adolygu cyfannol i ddiweddaru’r AEGau ar ôl gweithredu’r 
penderfyniadau;  

 Mae crynodeb o wybodaeth Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn 
rhan hanfodol o bob adroddiad Pwyllgor Craffu a Bwrdd Gweithredol; a  

 Gall yr Aelodau Etholedig gael mynediad at yr AEG yn electronig. 
 

12.2 Agwedd y Cyngor at Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yw i gynnwys grwpiau o 
bobl sydd wedi’u rhestru yn benodol fel rhai â ‘nodweddion a ddiogelir’:  

 
 Oedran;  
 Anabledd; 
 Ailbennu rhywedd; 
 Hil; 
 Crefydd a Chred; 
 Rhyw; 
 Cyfeiriadedd Rhywiol; 
 Priodas a Phartneriaeth Sifil; a  
 Beichiogrwydd a Mamolaeth 

 
12.3 Yn ogystal, rydym ni'n cydnabod bod unigolion a chymunedau dan bwysau 

cynyddol oherwydd cyfrifoldebau gofalu, amgylchedd economaidd yn y Deyrnas 
Unedig, newidiadau i'r system budd-daliadau, gostyngiadau disgwyliedig mewn 
gwasanaethau cyhoeddus, gwirfoddol a chymunedol. Felly o fewn ein system AEG 
leol rydym hefyd yn ystyried y canlynol fel nodweddion ychwanegol at ddibenion 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb: 
 

 Tlodi; 
 Gofalu;  
 Y Gymraeg 

 
12.4 Trwy gymryd golwg ehangach o'r nodweddion a ddiogelir rydym yn annog dull mwy 

cyfannol i ddiwallu anghenion yr holl gymunedau wrth ddylunio neu ddarparu ein 
gwasanaethau.  

 
12.5 Er mwyn cynorthwyo gyda’r broses AEG mae cyfres o daflenni data ‘Dyma 

Wrecsam’ wedi cael eu datblygu mewn cydweithrediad â’r GGC a’r tîm 
Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau [PGP]. Mae un daflen ar gyfer pob nodwedd 
a ddiogelir ynghyd â Gofalwyr, y Gymraeg a Thlodi. Hefyd, paratowyd taflen 
dadansoddiad cyfrifiad i gynorthwyo adrannau i ddadansoddi data defnyddwyr 
gwasanaeth mewn perthynas â phob un o’r grwpiau a ddiogelir. 
 

12.6 Mae ymgynghoriadau corfforaethol yn gofyn am wybodaeth cydraddoldeb gan 
ymatebwyr ac yn cael eu dadansoddi yn ôl grwpiau nodweddion a ddiogelir i 
sicrhau bod unrhyw ddata / barnau penodol o’r grwpiau hyn yn cael eu cyfleu i’r 
rhai sy’n gwneud y penderfyniadau ac yn cael eu cynnwys yn yr Asesiadau o’r 



 

 

Effaith ar Gydraddoldeb.  

13. Proses Sicrwydd Ansawdd: 

13.1 Fel rhan o’r broses sicrwydd ansawdd mewnol, mae aelodau’r Grŵp Gwella 
Cydraddoldeb [GGC] wedi datblygu meini prawf asesu ansawdd mewnol ar gyfer 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb.  

 
13.2  Mae Aelodau’r GGC yn adolygu sampl o Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

[AEG] yn flynyddol yn erbyn meini prawf a gytunwyd yn flaenorol gan y Grŵp. Y sail 
ar gyfer y meini prawf asesu yw’r ddyletswydd gyfreithiol i arddangos ‘ystyriaeth 
briodol’. Mae canfyddiadau adolygiad Sicrwydd Ansawdd Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb wedi nodi:  

 
• Tystiolaeth bod Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn cael eu 

cofnodi ar y system ar-lein fel mater o drefn;  
• Bod tystiolaeth bod Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn 

gyffredinol yn cael eu cynnal mewn modd mwy amserol ac yn 
cael eu dirprwyo’n briodol;  

• Mae enghreifftiau pan fo ymgynghoriad wedi’i gynnal, yn llywio’r 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb, fodd bynnag, mae angen 
datblygiad pellach er mwyn i hyn fod yn gyson ar draws pob Asesiad 
o’r Effaith ar Gydraddoldeb.  

• Roedd pob penderfyniad yn ymwneud â’r gyllideb yn destun Asesiad 
o’r Effaith ar Gydraddoldeb.  

• Mae’r broses ar gyfer cyhoeddi Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb fel rhan o adroddiadau Bwrdd Gweithredol a 
Phwyllgor yn gweithio’n dda.  

 
13.3  Yn ogystal, mae’r weithdrefn sicrwydd ansawdd mewnol wedi nodi sawl cyfle ar gyfer 

gwelliant parhaus, yn cynnwys:  
 

• Gwella ansawdd sgrinio Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb fel rhan 
hanfodol a gorfodol o’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb;  

• Datblygiad pellach o ran cysondeb prydlondeb Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb;   

• Hyrwyddo gwell dealltwriaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws 
y nodweddion a ddiogelir;  

• Gwella defnydd o ddata monitro sy’n canolbwyntio ar gydraddoldeb lefel 
gwasanaeth arferol i lywio darpariaeth gwasanaeth, Asesiadau o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb a phenderfyniadau cysylltiedig.  

• Gwella defnydd y swyddogaeth camau dilynol o fewn y pecyn AEG i 
ystyried yr effeithiau a sylweddolwyd, y rhai nas sylweddolwyd neu’r 
effeithiau anfwriadol ar ôl rhoi cynnig ar waith; a 

• Gwella cyfanrwydd gwybodaeth a thystiolaeth o ymgynghori, felly os 
yw ymgynghoriad llwyddiannus wedi cael ei gynnal, mae hyn wedi’i 
nodi yn yr AEG. 

 



 

 

Bydd y gwelliannau hyn yn parhau i gael eu datblygu drwy’r Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth a’r Grŵp Gwella Cydraddoldeb. 

 
13.4 Mae canllawiau’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) ynglŷn ag AEG 

yn nodi dylai fod gan sefydliadau cyhoeddus systemau mewnol i sicrhau bod 
AEGau yn cael eu cwblhau, o ansawdd digonol a bod mecanweithiau o’r fath yn 
gymesur â maint ac adnoddau'r awdurdod cyhoeddus, ac yn cael eu cefnogi ar 
lefelau uwch. Mae cynnydd yn erbyn canllawiau’r EHRC wedi’i amlinellu isod: 

 
Canllawiau EHRC  Gweithdrefn CBSW– sefyllfa 2018-2019  
Canfod unigolyn, uned neu dîm perthnasol i 
gefnogi gwaith yr awdurdod mewn 
perthynas â chydraddoldeb (ac yr AEG yn 
benodol).  

Pwyllgor Craffu ar Gwsmeriaid, 
Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu 
Tîm Perfformiad, Gwella a 
Phartneriaethau 
Grŵp Gwella Cydraddoldeb 
Uwch Dimau Rheoli Adrannol 

Swyddog cydraddoldeb penodedig i 
gydlynu a darparu cyngor (neu aelod o staff 
cyfredol sydd eisoes â chyfrifoldeb ar gyfer 
gweithgarwch cydlynu).  

Rheolwr Perfformiad, Gwella a 
Phartneriaethau (Corfforaethol) Uwch 
Swyddog Perfformiad, Gwella a 
Phartneriaethau.  

Cyflwyno eitem sefydlog ar raglen y bwrdd 
ar gyfer AEG a’u dyletswyddau ehangach  

Pwyllgor Craffu ar Gwsmeriaid, 
Perfformiad, Adnoddau Llywodraethu. 
Adroddiad blynyddol y Bwrdd Gweithredol 
Adborth i’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth a'r 
Uwch Dimau Rheoli Adrannol 

Cynnull gweithgor mewnol, wedi’i gadeirio 
gan aelod o’r uwch dîm rheoli, gyda 
chynrychiolaeth o bob adran neu 
gyfarwyddiaeth i fonitro cynnydd y sefydliad 
cyfan o ran AEG a pherfformiad 
dyletswyddau ehangach.  

Grŵp Gwella Cydraddoldeb 

Cynnal hapwiriadau o AEG er mwyn profi  
ansawdd yr asesiadau.  

Mae gweithdrefn Sicrwydd Ansawdd wedi 
ei datblygu gydag arweiniad gan AEG ac 
Archwilio Mewnol:  
Aelodau AEG i gynnal asesiadau unwaith 
y flwyddyn;  
Cynnal adolygiadau i lywio’r Adroddiad 
Cydraddoldeb Blynyddol, Cynllunio 
Gwasanaethau a'r Datganiad Llywodraeth 
Blynyddol; ac  
AEG i ystyried a herio detholiad o 
asesiadau; adroddiad trosolwg i’w baratoi 
ar gyfer yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth i 
symud ymlaen â’r argymhellion. 



 

 

Canllawiau EHRC  Gweithdrefn CBSW– sefyllfa 2018-2019  
Addasu templedi AEG i gynnwys adran 
lofnodi ar ôl cwblhau. 
 

AEG ar-lein wedi eu cysylltu’n electronig  
i’w hadrannau awdurdodi.  

Sicrhau bod y polisïau a’r AEG perthnasol 
yn cael eu llofnodi gan arweinwyr 
cydraddoldeb ac aelod o'r uwch dîm rheoli.  

Awdurdod dirprwyol gan Brif Swyddogion i 
swyddogion sy’n cwblhau AEG unigol.  
Datganiadau Sicrwydd Mewnol. Rheolaeth 
Prif Swyddog.  
Bwrdd Gweithredol / Byrddau Gwneud 
Penderfyniadau 

Cyflwyno panel ‘cyfeillion beirniadol’ o 
arbenigwyr lefel uwch lleol i ddarparu 
her gadarn i’r swyddogion mewn 
perthynas â’r AEGau.  

Grŵp Gwella Cydraddoldeb. 
Rydym yn ystyried ffyrdd o wella 
dealltwriaeth o effeithiau posibl ar grwpiau 
a ddiogelir drwy ymgysylltu â budd-
ddeiliaid.  

14. Cydymffurfio 
 

14.1 Cyfrifoldeb y Prif Swyddogion yw cynnal AEG a dylent sefydlu systemau i sicrhau 
bod hyn yn cael ei gyflawni. Gan eu bod yn elfen allweddol o’r fframwaith 
llywodraethu, bydd trefniadau cydraddoldeb y Cyngor yn destun archwiliadau 
rheolaidd, ond nid yn flynyddol o reidrwydd, fydd yn darparu sicrwydd annibynnol 
ar effeithiolrwydd y rheoliadau a osodwyd gan y Prif Swyddog. Efallai y bydd 
archwiliadau o’r fath yn cynnwys gwiriadau cydymffurfiaeth ar AEG, ond bydd hyn 
yn ddibynnol ar asesiad risg yr adran Archwilio Mewnol ar ddechrau’r archwiliad. 
Bydd canlyniadau’r archwiliad yn cael eu hadrodd i’r Prif Swyddog, yr Uwch Dîm 
Rheoli a’r Pwyllgor Archwilio. Mae’r Adain Archwilio Mewnol yn darparu 
canllawiau i gynorthwyo’r Cyngor a’r Prif Swyddogion i sicrhau bod rheoliadau 
mewnol effeithiol ar waith mewn perthynas â chydraddoldeb ac amrywiaeth.  

 
15. Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb Cynigion Cyllideb 2018-19  

 
15.1 Mae’r Cyngor yn awyddus i sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth wedi’u 

cynnwys yn y broses o bennu cyllidebau er mwyn lleihau unrhyw effaith andwyol ar 
wasanaethau rheng-flaen, pobl fregus a phobl sydd â nodweddion a ddiogelir. 

 
15.2 Felly, cafodd cyllideb 2018-19 ei rhoi ger bron ymgynghoriad cyhoeddus trwy 

gyfrwng arolygon ar-lein a chopi caled. Cafodd yr wybodaeth a dderbyniwyd yn 
ystod y broses hon ei defnyddio i lywio cynigion y gyllideb a chynorthwyo’r Cyngor i 
wrando ar ein dinasyddion er mwyn targedu adnoddau yn fwy effeithiol. 

 
15.3 Cwblhawyd AEG ar gyfer holl gynigion cyllideb 2018/19 ac maent wedi’u cyhoeddi 

ar wefan y Cyngor.  



 

 

16. Hyfforddiant a Chodi Ymwybyddiaeth 
 

16.1 Cydnabyddir bod angen gwaith pellach i sicrhau bod holl aelodau staff y Cyngor 
yn deall eu cyfrifoldebau mewn perthynas â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus.  

 
16.2 Yn ystod 2018-19 mae peth hyfforddiant penodol a chodi ymwybyddiaeth wedi 

cael ei ddarparu: 
 
 Mae nifer o aelodau staff yn fewnol ac yn allanol wedi ymgymryd â 

sesiynau ymwybyddiaeth a hyfforddiant ar Gaethwasiaeth Modern, 
Atal a Thensiynau Cymunedol;  

 Darparwyd hyfforddiant trosedd casineb i staff ar draws y Cyngor ac 
yn allanol gyda phartneriaid;  

 Cynhaliwyd sesiwn hyfforddi ar gyfer llywodraethwyr ysgolion yn 
canolbwyntio ar ddiwallu anghenion dysgwyr agored i niwed;  

 Mae Cwmni Theatr Cat's Paw yn parhau i ymweld ag ysgolion ar 
draws Wrecsam i gynnal sesiynau codi ymwybyddiaeth mewn 
perthynas â chydsyniad rhywiol a pherthnasau iach;  

 Mae Datblygu'r Gweithlu wedi cynnal sesiynau ymwybyddiaeth o fyddardod a 
sesiynau Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer staff;  

 Mae’r Cyngor yn parhau i gynnal hyfforddiant cam-drin domestig 
gorfodol ar gyfer staff. Mae hyfforddiant arbenigol ychwanegol hefyd 
wedi’i gynnig i weithwyr cymdeithasol.  

 
16.3 Yn ogystal â’r hyfforddiant hwn, mae amrywiaeth a chydraddoldeb hefyd wedi’u 

cynnwys o fewn: 
 

 Gweithdai ymsefydlu pob Aelod Etholedig newydd; a 
 Hyfforddiant codi ymwybyddiaeth am gydraddoldeb i bob Aelod 

Etholedig o fewn y rhaglen Datblygu Aelodau. 
 

16.4 Hefyd, mae rhaglen hyfforddi yr Adrannau Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Phlant 
yn cynnwys:  

 
 Modiwlau e-ddysgu yn cynnwys Cydraddoldeb yn y Gweithle a Deddf 

Cydraddoldeb 2010.  
 Cyfeiriad at ymrwymiad y Cyngor i gydraddoldeb a’r polisïau a’r 

gweithdrefnau perthnasol ym mhob contract â darparwr hyfforddiant 
allanol; 

 Egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 
2014:  

 Gwerthoedd craidd y rhaglen Hyfforddiant Gofal Cymdeithasol a’r 
Cod Ymarfer Proffesiynol sef parchu safbwyntiau a dymuniadau, a 
hyrwyddo hawliau a buddiannau unigolion a meithrin ymddiriedaeth a 



 

 

hyder unigolion a hyrwyddo eu lles, llais a rheolaeth; 
 Hyrwyddo Fframwaith Cyflwyno Gofal Cymdeithasol – Gofal 

Cymdeithasol Cymru sy’n ceisio sefydlu sylfaen gwerth cadarn a 
hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth unigolion sy’n derbyn 
gwasanaethau; 

 Gweithredu Cod Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol Cymru ar 
gyfer Gofal Cymdeithasol sydd yn pennu’r safon ar gyfer gweithwyr 
gofal cymdeithasol gan sicrhau eu bod yn hyrwyddo hawliau, 
buddiannau a dymuniadau unigolion a gofalwyr, a sicrhau bod eu 
gweithredoedd yn hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant; 

 Y gofyniad i holl staff a rheolwyr Gofal Cymdeithasol sy’n ymgymryd 
â chymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol arddangos 
dealltwriaeth o faterion cydraddoldeb; 

 Hyfforddiant Iaith Gymraeg sydd ar gael i weithwyr y Cyngor a’r 
sector gofal cymdeithasol ehangach; 

 Hyfforddiant ar faterion cydraddoldeb megis yr arfer orau mewn 
perthynas â dementia, diogelu, ymwybyddiaeth ynghylch / 
cydraddoldeb i unigolion trawsrywiol, pobl ifanc LGBTQ, arfer sy’n 
canolbwyntio ar yr unigolyn ac arfer sy’n canolbwyntio ar 
ganlyniadau.  

 
16.5 Mae monitro perfformiad staff unigol yn cael ei gyflawni drwy’r broses Perfformiad 

(PRD). Caiff amcanion yn ymwneud â’r gwaith eu gosod ar gyfer pob aelod staff 
a’u hadolygu bob chwe mis. Mae amcanion cydraddoldeb yn adran orfodol o’r 
templed PRD. Bydd hyn yn ein helpu i symud ymlaen â’n hamcanion 
cydraddoldeb corfforaethol a nodi anghenion hyfforddiant. Mae angen mwy o 
fonitro a dadansoddi er mwyn gwerthuso effeithlonrwydd y dull yma.  
 

16.6 Er bod hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth a sesiynau codi ymwybyddiaeth 
wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol at sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei 
ddyletswyddau statudol, rydym yn cydnabod bod angen mwy o waith i hyrwyddo 
gwell dealltwriaeth o’r dyletswyddau ar draws yr holl grwpiau staff. I gefnogi’r dull 
hwn mae nifer o becynnau e-ddysgu wedi’u datblygu:  
 
 Deddf Cydraddoldeb 2010; 
 Cydraddoldeb yn y gweithle; 
 Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb; 
 Mynd i’r Afael â Throsedd Casineb;  
 Dyletswydd Atal;  
 Monitro Tensiwn Cymunedol. 

 
16.7 Mae’r rhain wedi’u dylunio i adlewyrchu dyletswyddau cydraddoldeb statudol y 

Cyngor ac maent ar gael i’r holl staff sydd â mynediad at gyfrifiadur. Mae 
modiwlau hyfforddiant PowerPoint ynglŷn â chyfrifoldebau cydraddoldeb wedi’u 



 

 

datblygu ar wahân i reolwyr eu defnyddio gyda staff peripatetig e.e. Strydwedd. 
 

16.8 Mae anghenion hyfforddiant adrannol mewn perthynas â chydraddoldeb ac 
amrywiaeth yn cael eu coladu gan aelodau’r GCC. Bydd mwy o hyrwyddo’r 
pecynnau sydd ar gael, ac adolygu’r rhai sydd yn orfodol, yn digwydd yn ystod 
2019-20. 
 

16.9 Yn olaf, pan fo anghenion hyfforddi yn cael eu canfod yn ystod y flwyddyn drwy 
adborth neu arsylwi, bydd cydweithredu yn digwydd rhwng y Tîm Perfformiad, 
Gwella a Phartneriaethau a’r Tîm Datblygu Gweithlu er mwyn sicrhau bod 
darpariaeth ar gael pan fo hynny’n briodol.  

17. Caffael 
 

17.1 Mae manylion ynglŷn â sut y gwreiddiwyd cydraddoldeb yn y broses gaffael 
wedi’u cynnwys yn y CCS. Yn fyr, mae’r Cyngor wedi mabwysiadu’r model caffael 
cyhoeddus ‘SQuID’ a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru (Cronfa Ddata 
Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr). Nod y dull hwn o weithredu yw cynnig 
nifer o fanteision yn ymwneud â hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth trwy holi 
nifer o gwestiynau allweddol, yn cynnwys: 
 

o A yw unrhyw un o’r amgylchiadau a ganlyn wedi bod yn berthnasol i’ch 
sefydliad yn ystod y tair blynedd diwethaf? - A yw eich sefydliad wedi’i gael 
yn euog o wahaniaethu anghyfreithlon gan Dribiwnlys Cyflogaeth, Tribiwnlys 
Apelau Cyflogaeth neu unrhyw lys neu dribiwnlys arall (neu drafodion 
cyffelyb)? Os atebwyd ‘do’, rhowch grynodeb o’r casgliad neu ddyfarniad ac 
esboniwch pa gamau a gymerwyd gennych i atal sefyllfa debyg yn y dyfodol. 

o Os ydych yn defnyddio is-gontractiwr(wyr), pa brosesau sydd ar waith 
gennych i wirio a oes unrhyw un o’r sefyllfaoedd uchod yn berthnasol 
iddynt? 

o A yw eich staff sydd â chyfrifoldebau rheoli yn derbyn hyfforddiant 
cydraddoldeb?  

o A yw eich staff sydd â chyfrifoldebau cyflenwi gwasanaethau yn derbyn 
hyfforddiant cydraddoldeb? 

 
17.2 Mae canllawiau ar gydraddoldeb ar gael gan Uned Comisiynu Caffael a Rheoli 

Contractau'r Cyngor gyda gwybodaeth arfer orau ar gael yn unol â’r hyn a 
ddatblygwyd trwy Gynllunydd Llwybr Caffael Llywodraeth Cymru. Yn ogystal, mae 
manylebau contractau a chontractau yn cynnwys cymalau cydraddoldeb penodol 
yn ymwneud ag amcanion cydraddoldeb a dyletswyddau cyfreithiol y Cyngor, yn 
ôl yr hyn sy’n berthnasol ac yn gymesur i’r contract.  Mae’r Strategaeth Comisiynu 
Caffael a Rheoli Contractau yn hyrwyddo prosesau comisiynu sy’n cynnwys pobl 
â nodweddion gwarchodedig yn rhagweithiol yn y gwaith o gomisiynu a chyd-
gynhyrchu gwasanaethau. 
 



 

 

17.3 Mae Cod Moesegol Llywodraeth Cymru yn un o egwyddorion allweddol 
Strategaeth Comisiynu Caffael a Rheoli Contractau 2018-2021 y Cyngor.  Fe’i 
mabwysiedir i sicrhau bod y Cyngor yn dilyn trefniadau sy'n helpu i ddileu arferion 
cyflogi anghyfreithlon ac anfoesegol ac i sicrhau bod pob gweithiwr ar bob cam o'r 
gadwyn gyflenwi'n cael eu trin yn deg.  
 

18. Casgliad a phrif gamau gweithredu ar gyfer 2019-2020 
 

18.1 Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r cynnydd a wnaed hyd yma wrth weithredu 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor (CCS) ac wrth gyflawni ei 
ddyletswyddau cydraddoldeb penodol a chyffredinol. 
 

18.2 Er y gwnaethpwyd cynnydd da, mae llawer o waith i’w wneud. Yn ogystal â’r 
amcanion sydd eisoes wedi’u cynnwys yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
2016-20, yn ystod 2019-20 byddwn hefyd yn: 

 
 Parhau i brif ffrydio’r rhaglen cydraddoldeb ar draws y Cyngor;  
 Parhau i osod y gwaith o gyflawni amcanion cydraddoldeb corfforaethol yn y 

cynlluniau gwasanaeth adrannol; 
 Parhau i gefnogi a galluogi adrannau i gyflawni’r amcanion cydraddoldeb 

corfforaethol; 
 Parhau i gefnogi a galluogi ffoaduriaid o Syria i ailsefydlu yn Wrecsam fel rhan o 

gefnogaeth dyngarol y Cyngor ar gyfer pobl mewn angen eithafol;  
 Parhau i gefnogi cydlyniad rhanbarthol y gweithgareddau i fynd i’r afael â 

gwahaniaethu a meithrin perthnasau da mewn perthynas ag Atal a 
Chaethwasiaeth Modern; 

 Parhau i gefnogi gwaith grŵp Troseddau Casineb tactegol Gogledd Cymru;  
 Parhau i gefnogi gwelliannau mewn perthynas ag ansawdd monitro a dadansoddi 

cydraddoldeb;  
 Parhau i wella ansawdd yr Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb;  
 Parhau i rannu gwybodaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth ledled y sefydliad;  
 Parhau i gefnogi staff i gyflawni eu cyfrifoldebau mewn perthynas â dyletswyddau 

cydraddoldeb y sector cyhoeddus;  
 Datblygu arolwg i sefydlu llinell sylfaen o ran dealltwriaeth yr Aelodau a defnydd o’r 

pecyn gwaith Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb a defnyddio hyn i lywio 
hyfforddiant pellach i Aelodau;  

 Parhau i ddatblygu’r cynllun hyfforddiant cydraddoldeb drwy’r sesiynau e-ddysgu ac 
wyneb yn wyneb;  

 Parhau i ddarparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion ein cwsmeriaid.  
 

18.3 Blaenoriaeth allweddol yn ystod 2019-20 fydd gwella defnydd data perfformiad 
ymhellach i lywio datblygiad a monitro ein cyfres nesaf o Amcanion Cydraddoldeb 
Strategol yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 – 2024.  Dechreuodd y 
broses i adolygu a chytuno’r amcanion cydraddoldeb strategol diwygiedig yn 
2019. Bydd yr amcanion newydd yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 



 

 

yn dod i rym ym mis Ebrill 2020.  
 
Diolch yn fawr am ddarllen Adroddiad Blynyddol ein Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol 2018-19. 
 
Rydym yn croesawu eich sylwadau ac awgrymiadau ar gyfer ein hadroddiad 
blynyddol. Cysylltwch â ni ar: Rhif ffôn: 01978 292271 E-bost: 
telluswhatyouthink@wrexham.gov.uk 
 

19. Atodiadau 
 

1a. Amcanion cydraddoldeb sy’n sail i Gynllun y Cyngor cyfredol, Cynllun BGC 
Wrecsam a cyflawniad Nodau Lles cenedlaethol Llywodraeth Cymru.  
1b. Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Strategol 2016-20: Yr wybodaeth ddiweddaraf 
am y cynnydd: 2018-19 
1c.Gwybodaeth Monitro Cydraddoldeb 2018-19 
1d. Rhestr Termau 
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Atodiad 1a 
Amcanion cydraddoldeb sy’n sail i Gynllun y Cyngor cyfredol, Cynllun PSB 
Wrecsam a chyflawniad Nodau Lles cenedlaethol Llywodraeth Cymru. 
 

 

Nodau Llesiant 
Llywodraeth 

Cymru/Cynllun 
PSB Wrecsam 

 

Cynllun y 
Cyngor – 
themâu 

 

Cynllun y Cyngor – canlyniadau 
blaenoriaeth 

 

 

Amcanion Cydraddoldeb 

 

 

Cymru/Wrecsam 
ffyniannus 

 

Yr Economi 

• Mae pobl eisiau byw, gweithio, 
dysgu a buddsoddi yma 

• Mae busnesau yn gallu sefydlu a 
thyfu yma 

• Mae pobl yn gallu ffynnu fel 
unigolion yn eu cymunedau 

1.Lleihau 
anghydraddoldeb mewn 
cyflogaeth a chyflog 

Cymru/Wrecsam 
Iachach 

Cymru/Wrecsam 

Cymru/Wrecsam â 
Chymunedau 
Cydlynol  

Cymru/Wrecsam 
gyda Diwylliant 
Bywiog a’r Iaith 
Gymraeg yn Ffynnu 

Pobl 

• Mae gan bob plentyn a phobl 
ifanc ddyheadau cadarnhaol, yn 
dysgu a chyflawni eu potensial 

• Mae plant a phobl ifanc yn cael 
eu hamddiffyn 

• Mae pobl yn ddiogel ac yn 
teimlo’n ddiogel 

• Mae pawb yn gallu gwneud 
dewisiadau iach 

• Mae holl bobl hŷn diamddiffyn 
yn ddiogel, â’r iechyd gorau 
posibl, annibyniaeth a lles 

• Mae’r iaith Gymraeg a'i 
diwylliant yn cael ei hybu a'i 
chefnogi 

2. Lleihau 
anghydraddoldebau mewn 
iechyd 

3. Lleihau 
anghydraddoldebau mewn 
addysg 

4. Lleihau 
anghydraddoldeb mewn 
diogelwch personol 

5. Lleihau 
anghydraddoldebau o ran 
cynrychiolaeth a llais 

 

Cymru/Wrecsam 
gwydn 

 

Cymru/Wrecsam 
cyfrifol yn fyd-eang 

 

 

Lle 

• Cartrefi sy'n diwallu anghenion 
a dyheadau pobl 

• Amgylcheddol gyfrifol  
• Cymunedau o gymdogaethau, 

adeiladau a mannau agored 
cynaliadwy a deniadol 

• Cymunedau wedi eu cysylltu’n 
dda 

6. Lleihau 
anghydraddoldebau wrth 
gael mynediad i 
wybodaeth, 
gwasanaethau, adeiladau 
a’r amgylchedd 

 
  



 

 

 
 

 

Nodau Llesiant 
Llywodraeth 

Cymru/Cynllun 
PSB Wrecsam 

 

 

Cynllun y 
Cyngor – 
themâu 

 

 

Cynllun y Cyngor – canlyniadau 
blaenoriaeth 

 

 

 

Amcanion Cydraddoldeb 

 

5 ffordd o weithio 

 

Hirdymor 

 

Atal 

 

 

 

Sefydliad: 

 

• Cwsmeriaid bodlon sy’n rhan 
o’n hymdrechion 

• Creu'r amodau ar gyfer 
llwyddiant 

Hyrwyddo cydraddoldeb o 
ran canlyniadau i’w 
cyflawni 

Datblygu ffordd fwy 
strategol o gasglu a 
defnyddio data 
cydraddoldeb 

 

Integreiddio  
Cydweithio 
Cyfranogi  

 

Sefydliad: 

 

• Cwsmeriaid bodlon sy’n rhan 
o’n hymdrechion 

• Creu'r amodau ar gyfer 
llwyddiant 

Gwella'r broses o fonitro 
gweithlu ar draws 
nodweddion a ddiogelir 

Adolygu a gwella polisïau 
cyflogaeth i ymdrin â than-
gynrychiolaeth ac unrhyw 
rwystrau i gyflogaeth 

Codi ymwybyddiaeth 
ofynion o dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010 mewn 
perthynas a chaffael i 
sicrhau bod contractau yn 
cael eu monitro 

 
  



 

 

Atodiad 1b 
 

Cynllun Gweithredu Cynllun Cydraddoldeb Strategol Wrecsam 2016-20.  
Diweddariad ar gynnydd 2018-19:  

 
Mae Amcanion Cydraddoldeb Wrecsam wedi’u hamlinellu yn y Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol cyfredol (2016-2020). Yr amcanion ar gyfer 2016-2020 yw: 

 
• Lleihau anghydraddoldeb mewn cyflogaeth a chyflogau 
• Lleihau anghydraddoldeb mewn iechyd 
• Lleihau anghydraddoldeb mewn addysg 
• Lleihau anghydraddoldeb mewn diogelwch personol 
• Lleihau anghydraddoldeb o ran cynrychiolaeth a llais 
• Lleihau anghydraddoldeb o ran cael mynediad at wybodaeth, gwasanaethau, 

adeiladau a’r amgylchedd 
 

Mae’r ddogfen hon yn rhoi rhai enghreifftiau o sut y mae’r Cyngor wedi cyfrannu at bob 
un o’r amcanion cydraddoldeb. Rydym yn cydnabod bod yr hunanasesiad hwn yn 
gyfyngedig oherwydd nad yw'n cynnwys asesiad cadarn gan bobl Wrecsam a bod 
angen gwneud rhagor o waith i ddatblygu sut y caiff perfformiad y Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol ei fonitro wrth symud ymlaen. Mae hyn yn cael ei adolygu fel 
rhan o ddatblygiad y Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd ar gyfer 2020-2024. 

 
Ym mhob amcan cydraddoldeb dynodwyd nifer o anghenion penodol a datblygwyd 
camau gweithredu i roi sylw i'r anghenion hyn. Caff cyflawniad yn erbyn yr amcanion 
ei yrru yn ei flaen drwy gynllun gweithredu'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS), 
strategaethau a chynlluniau adrannol allweddol a chynlluniau busnes gwasanaethau. 
Mae’r prif ddulliau darparu wedi’u hamlinellu yn y CCS ac Atodiad 1 
 
Dyma rai enghreifftiau o’r camau yr ydym wedi’u cymryd yn ystod 4edd flwyddyn ein 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol cyfredol 2016 - 2020. 
  



 

 

 
 
Daeth ymchwil ac ymgynghori ar ran Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector 
Cyhoeddus Gogledd Cymru i'r casgliad bod angen: 
• Dynodi a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb mewn prosesau recriwtio, 

cadw, hyfforddi a dyrchafu staff; ac 
• Adnabod a mynd i'r afael ag unrhyw fylchau cyflog rhwng pobl â gwahanol 

nodweddion gwarchodedig. 

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud: 

Er mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol o ran dileu anghydraddoldeb mewn cyflogaeth a 
chyflogau byddwn yn: 

• Sefydlu a darparu’r Strategaeth Ffyniant Economaidd, y Strategaeth Gwrthdlodi a’r 
Strategaeth Datblygu Sefydliadol a’r Gweithlu. 

• Gwella monitro a dadansoddi cydraddoldeb; 
• Parhau i gynnal Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb; 
• Symud camau gweithredu penodol yn deillio o’r ymgynghoriad ar y Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol yn eu blaen a; 
• Lle bo hynny’n bosib ac yn briodol, cyfrannu at ddarpariaeth Amcanion Cydraddoldeb 

Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru 2016-2020. 

Yr hyn yr ydym wedi’i wneud:  

• Fel rhan o’r trefniadau cyflog cenedlaethol, yn 2019 cododd y Cyngor gyfraddau 
cyflog y gweithwyr hynny sydd ar y cyflogau isaf -  y mae nifer anghymesur ohonynt 
yn ferched – yn sylweddol. 
 

• Mae Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol yn defnyddio cynllun Gwerthuso 
Swyddi GLPC i sicrhau cysondeb wrth werthuso swyddi a phennu’r graddfeydd. Mae 
swyddogion yn cael eu hyfforddi ac yn brofiadol mewn Gwerthuso Swyddi ac mae'r 
broses yn cynnwys gwirio cysondeb i gynnal ansawdd / cywirdeb y cynllun. 
 

• Cafodd y strwythur cyflogau ei ddiwygio’n ddiweddar yn unol â newidiadau 
cenedlaethol a sefydlwyd graddfeydd cyflog newydd, roedd hyn yn cynnwys Asesiad 
o Effaith ar Gydraddoldeb.  
 

• Mae’r Cyngor yn adrodd yn flynyddol ar y bylchau rhwng cyflogau dynion a merched, 
yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru.  
 

• Mae gwasanaethau’r Cyngor (gyda chyngor gan HD a Datblygu’r Gweithlu) yn 
parhau ble bynnag bosib i weithio gyda sefydliadau partner i ddenu a chadw pobl â 
nodweddion gwarchodedig. 

 

Amcan Strategol 1: Lleihau Anghydraddoldeb Mewn Cyflogaeth a 
Chyflogau.   



 

 

• Mae’r Cyngor yn parhau i roi cyngor, arweiniad a hyfforddiant i hyrwyddo 
amrywiaeth. Mae nifer o becynnau e-ddysgu ar gael ar gyfer staff, yn cynnwys 
Deddf Cydraddoldeb 2010 a Chydraddoldeb yn y Gweithle. Caiff modiwlau E-ddysgu 
eu hadolygu'n rheolaidd i sicrhau eu bod yn gyfredol. 
 

• Mae’r gwerthoedd yng Nghod Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol Cymru 
wedi’u gwreiddio yn holl gyrsiau hyfforddi a chymwysterau gofal cymdeithasol y 
Cyngor. Mae'r rhain yn hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a lles unigolion a 
gofalwyr.  

 
• Cynghorir Rheolwyr ar draws y Cyngor ynghylch effeithiau swyddi mwy byrdymor. 

Rhoddir cyngor hefyd i reolwyr ynghylch cefnogaeth ar gyfer gweithwyr beichiog gan 
gynnwys asesiadau risg a chyngor ar effeithiau ailstrwythuro ar ferched beichiog 
neu'r rhai hynny sydd ar absenoldeb mamolaeth er mwyn sicrhau bod gweithwyr yn 
cael eu diogelu yn unol â deddfwriaeth.  

 
• Caiff Rheolwyr ar draws y Cyngor eu cefnogi i wneud penderfyniadau am recriwtio. 

Caiff Aelodau eu hyfforddi ar brosesau recriwtio a gwneud penderfyniadau 
gwrthrychol cyn ymgymryd â recriwtio uwch reolwyr. Mae prosiect  i sefydlu 
ceisiadau ar-lein ar y gweill a bydd hyn yn gwella mynediad drwy ffurflenni cais ar-
lein. 

 
• Bydd AD a Datblygu Sefydliadol yn parhau i hysbysebu swyddi gwag drwy’r JCP ac i 

weithio gyda nhw ar ddigwyddiadau recriwtio ac mewn ffeiriau swyddi ble bynnag 
bosib. 

 
• Mae Cod Moesegol Llywodraeth Cymru yn un o egwyddorion allweddol Strategaeth 

Comisiynu, Caffael a Rheoli Contractau 2018-2021 y Cyngor.  Fe’i mabwysiedir i 
sicrhau bod y Cyngor yn dilyn trefniadau sy'n helpu i ddileu arferion cyflogi 
anghyfreithlon ac anfoesegol ac i sicrhau bod pob gweithiwr ar bob cam o'r gadwyn 
gyflenwi'n cael eu trin yn deg. 

 
• Mae AD a Datblygu’r Gweithlu yn parhau i weithio gyda'r Tîm Iechyd a Diogelwch i 

hyrwyddo iechyd a diogelwch yn y gwaith a'r gronfa mynediad i waith. Mae canllaw 
‘Addasiadau Rhesymol’ ar gael sy’n galluogi gofalwyr i ddeall yn llawn y gwahanol 
fathau o addasiadau rhesymol a'r gronfa mynediad i waith.  
 

• Mae gan y Cyngor bolisi Cydbwysedd Bywyd a Gwaith a pholisi gweithio hyblyg sy’n 
rhoi hyblygrwydd i weithwyr.  
 

• Mae modiwlau hunan-wasanaeth ar y system ‘My View’ yn awr yn fyw a gall 
gweithwyr eu defnyddio i ddiweddaru eu data amrywiaeth a chydraddoldeb eu 
hunain. 

 
• Mae’r rhaglen ‘Ynghyd yn Wrecsam’  yn annog gwirfoddoli drwy ei feini prawf asesu 

grantiau. 
 

• Mae Cynllun y Cyngor (2018-20) yn cynnwys mesurau yn ymwneud â gwirfoddoli 
mewn cymunedau i godi proffil y gweithgareddau hyn ac i amlygu gwerth gwirfoddoli 
i wasanaethau’r Cyngor. 

 



 

 

• Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ymrwymo i raglen wirfoddoli ar draws 
y sir sy’n ymrwymo aelodau i gynnig amser i staff wirfoddoli er budd Wrecsam a 
gwella cyfleoedd i bobl ddysgu a datblygu. 
 

• Mae’r peilot Prentisiaethau Modern (PM) a ddarparwyd gan Datblygu’r Gweithlu 
bellach wedi’i gwblhau. Roedd y prosiect PM hwn yn cefnogi cyfranogwyr nad 
oeddent mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) i ddod o hyd i leoliadau 
gwaith ac ennill cymwysterau yn y sector gofal. Partneriaeth yw hon rhwng Tai 
Clwyd Alyn a’r Cyngor. Mae’r gweithwyr cefnogi/gofal yn y rhaglen tai gofal 
ychwanegol wedi’u cyflogi gan y Cyngor gyda sawl swydd wag wedi’i llenwi gan 
ymgeiswyr a oedd yn bell oddi wrth y farchnad lafur a phobl nad oeddent wedi cael 
fawr ddim cyflogaeth yn flaenorol. 
 

• Drwy’r Rhaglen Cymunedau Am Waith rydym yn parhau i helpu pobl i mewn i waith 
a mynd i’r afael â diweithdra hirdymor.  
 

• Mae’r tîm Perfformiad, Gwelliant a Phartneriaethau’n parhau i hyrwyddo gweithio 
ystwyth er mwyn annog gweithio hyblyg ar draws y Cyngor.  
 

• Mae ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ymgynghori’n rheolaidd â Choleg 
Cambria i adolygu cyfleoedd i ddatblygu’r gweithlu, er enghraifft cyfleoedd am 
hyfforddeiaeth neu brentisiaeth fodern ar gyfer pobl ifanc. 
 

 
 
Daeth ymchwil ac ymgynghori ar ran Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector 
Cyhoeddus Gogledd Cymru i'r casgliad bod angen: 
 
• Cynyddu nifer y bobl mewn grwpiau wedi’u tangynrychioli sy'n dewis ffyrdd 

iach o fyw;  
• Cynyddu nifer y bobl mewn grwpiau wedi’u tangynrychioli sy’n cael 

mynediad at wasanaethau gofal iechyd; 
• Gwella gofal pobl er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu trin gydag urddas a 

pharch, yn enwedig pobl hŷn a phobl ddiamddiffyn; 
• Cynyddu nifer y bobl o gymunedau Sipsiwn a Theithwyr sy’n defnyddio 

gwasanaethau gofal iechyd ataliol; 
• Sicrhau bod pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol yn cael 

eu trin ag urddas a pharch wrth gael gofal; a 
• Sicrhau bod hawliau a dyheadau pobl â phroblemau Iechyd Meddwl ac 

Anableddau Dysgu yn cael gwell sylw. 
 
Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud: 

Er mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol o ran lleihau anghydraddoldeb mewn iechyd 
byddwn yn: 

Amcan Strategol 2: Lleihau Anghydraddoldeb Mewn Iechyd  
 



 

 

• Gweithredu Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam; y 
Strategaeth Gwrthdlodi a Strategaeth Datblygu Sefydliadol a’r Gweithlu’r Cyngor; 

• Gwella monitro a dadansoddi cydraddoldeb; 
• Parhau i gynnal Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb;  
• Symud camau penodol yn deillio o’r ymgynghoriad ar y Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol yn eu blaen; a  
• Lle bynnag y bo hynny’n bosib ac yn briodol, cyfrannau at ddarpariaeth Amcanion 

Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru 2016-2020. 

Yr hyn rydym wedi’i wneud: 

• Mae’r Cyngor wedi gwneud ymrwymiad cadarn i gefnogi iechyd a lles ei staff drwy 
gynnal y Safon Iechyd Corfforaethol Aur, a rhoi mentrau ar waith a fydd yn cefnogi 
lles meddyliol a chorfforol.  
 

• Mae’r Cyngor wedi hyfforddi ac yn parhau i gefnogi staff cymorth cyntaf iechyd 
meddwl. Mae gennym wasanaeth cynorthwyo gweithwyr 24/7 y gall staff gysylltu ag 
o i drafod gwahanol agweddau ar eu bywydau, yn cynnwys eu hiechyd meddwl. 
Rydym yn darparu cynllun gweithredu i ddiwallu gofynion yr addewid iechyd meddwl 
'Amser i Newid' er mwyn rhoi cefnogaeth ac i herio canfyddiadau yn y maes hwn. 
 

• Mae’r cyngor yn rhoi gwybodaeth a chefnogaeth i staff a'r cyhoedd drwy ddyddiau 
lles ac mae gennym adnoddau ar-lein ar gyfer staff sy'n egluro ein gweithgareddau 
yn y maes hwn ac yn cynnwys dolenni at ffynonellau allanol o gefnogaeth. Mae 
gennym gynllun gwobrau gweithwyr gyda sawl elfen sy'n cefnogi iechyd a lles megis 
aelodaeth campfa a chynllun beicio i'r gwaith. Mae gennym grwpiau cerdded amser 
cinio sy’n cael eu harwain gan staff. 
 

• Mae'r Cyngor yn annog rheolwyr i adnabod arwyddion o straen ac annog staff i 
gymryd gwyliau, oriau hyblyg ac egwylion cinio. Rydym yn annog rheolwyr i 
weithredu trefniadau dychwelyd i’r gwaith fesul cam/addasiadau rhesymol ar gyfer 
gweithwyr sy’n dod yn ôl i’r gwaith ar ôl cyfnod o absenoldeb salwch. Er mwyn 
cefnogi gweithwyr i ddychwelyd i'r gwaith ac i gynnal eu hiechyd a’u lles, bydd 
trefniadau’n cael eu gwneud i'w hadleoli hefyd os bydd angen.  
 

• Mae’r Cyngor wedi gwneud gwaith da o ran gweithredu Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) o fewn yr Adran Gwasanaethau Gofal 
Cymdeithasol (Oedolion a Phlant). Dyluniwyd modiwlau manwl i gefnogi’r rolau 
hynny  y byddai’r ddeddf yn effeithio arnynt fwyaf. Cafodd y pedwar modiwl: Atal; 
Asesu a Diwallu Anghenion Unigolion; Plant sy’n Derbyn Gofal a’u Llety, Llety a 
Diogelu eu lansio ym mis Ionawr 2016.  Mae pecynnau hyfforddi ac adnoddau ar 
gael ar dudalennau gwybodaeth y Cyngor Gofal.  
 

• Mae’r Cyngor hefyd yn cynnig ystod eang o hyfforddiant ar gyfer staff sy’n 
cwmpasu’r agenda iechyd a lles a chydraddoldeb. 
 

• Mae Iechyd a Diogelwch Corfforaethol yn cynnig cyngor ac arweiniad ar faterion 
iechyd a diogelwch sy’n effeithio ar bobl o rai o’r grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig (oed, anabledd, beichiogrwydd a mamolaeth, crefydd a chred). Dylai 
pob asesiad risg Iechyd a Diogelwch ystyried pobl â nodweddion gwarchodedig os 
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yw hyn yn golygu y gallent wynebu mwy o risigau neu risgiau gwahanol. Dros y 12 
mis diwethaf mae gwaith penodol wedi cynnwys: 
 

o Gweithio gyda’r Gwasanaeth Byw Cymunedol a’r Gwasanaeth Adfer ar 
ddiogelwch tân mewn eiddo byw â chymorth. 

o Cyngor i weithiwr ieuenctid yr ysgolion a’i rheolwr ar addasiadau yn y gweithle 
(nam ar y golwg); 

o Asesiad offer sgrin arddangos ar gyfer nifer o staff ag anableddau 
o Asesiadau risg mamau newydd a merched beichiog 
o Cyngor Iechyd a Diogelwch i bobl sy’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb 

hir oherwydd salwch. 
o Cyngor ar ddirgryniad llaw/braich ar gyfer gwasanaethau lle bydd oedolion 

neu bobl ifanc gydag anableddau’n defnyddio tŵls trydanol. 
 

• Mae bron pob ysgol uwchradd yn rhan o'r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion. 
Mae’r Tîm Ysgolion Iach yn gweithio’n rhagweithiol gydag ysgolion i ddatblygu 
cynlluniau gweithredu i fynd i’r afael a themâu penodol. 

• Cynyddodd nifer y plant a'r bobl ifanc sy’n ‘Gwirioni ar Chwaraeon’ o 43% (2015) i 
44% (2018), gan symud yn nes at gyfartaledd Cymru sef 48%. Cymerodd 67% o 
ddisgyblion Wrecsam ran mewn o leiaf un math o chwaraeon allgwricwlaidd yn ystod 
blwyddyn ysgol 2017/18. Mae hyn yn cymharu’n dda a’r gyfradd gyfranogi 
genedlaethol o 66%.  
 

• Mae'r Siop Wybodaeth a gwasanaethau Allgymorth yn gryfder arwyddocaol o ran 
darpariaeth ar gyfer pobl ifanc fregus iawn a hefyd yn darparu gwasanaethau 
cyffredinol ar gyfer gwella lles. Mae’r nifer sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn uchel o hyd, 
sef 13,133 yn 2018-19, i fyny o 12,273 yn 2017-18.  Rhoddodd 98% o ddefnyddwyr  y 
gwasanaeth radd o 4 allan o 5 iddo.  
 

• Rhoddir blaenoriaeth uchel i wasanaethau cwnsela yn Wrecsam, gyda 617 o bobl 
ifanc wedi cael cymorth cwnsela yn 2018-19 o gymharu â 474 yn 2017-18. 
 

• Gweithiodd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn agos â Phrosiect 
‘1000 Diwrnod Cyntaf Wrecsam’ gan ddylunio ac argraffu taflenni newydd yn 
canolbwyntio ar y 1000 Diwrnod Cyntaf. Mae'r taflenni wedi'u hanelu at ferched 
beichiog a gwasanaethau sy'n gweithio gyda merched beichiog a'u teuluoedd, i 
ledaenu’r neges bod angen cofrestru gyda bydwraig fel y pwynt cyswllt cyntaf a bod 
angen gwneud hynny cyn pen 10 wythnos. Maen nhw hefyd yn hyrwyddo’r 
gwasanaethau cyngor a gwybodaeth sydd ar gael i ferched beichiog a’u teuluoedd. 
 

• Mae partneriaid y Prosiect 1000 Diwrnod Cyntaf Wrecsam bellach wedi sefydlu 
cysylltiadau cryfach gyda bydwragedd ac ymwelwyr iechyd. Bydd y gwasanaethau 
hyn yn cyfeirio’r rhai hynny sy’n disgwyl plentyn at Wasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd Wrecsam drwy gyfrwng ‘ffurflen atgyfeiriad cyflym'. 
 

• Mae Prosiect 1000 Diwrnod Cyntaf Wrecsam wedi annog mwy o ddarpariaeth cyn-
geni drwy gomisiynu targedig a gwell ymwybyddiaeth o’r hyn sydd eisoes ar gael. Er 
enghraifft mae Home-Start Wrecsam yn awr yn cynnig rhaglen rianta Family Links 
'Welcome to the World’ ar gyfer pobl sy'n disgwyl plentyn ac mae Teuluoedd yn 
Gyntaf wedi comisiynu gwasanaethau i ddarparu cymorth iechyd meddwl 



 

 

ychwanegol a chefnogaeth gyda perthnasoedd i gyplau er mwyn cefnogi merched 
beichiog a'u partneriaid ar draws Wrecsam. 
 

• Cyflwynwyd sesiwn ymwybyddiaeth o Brofiadau Niweidiol Mewn Plentyndod (ACEs) 
i'r Aelodau Etholedig yn gynnar yn 2019. Roedd y sesiwn yn rhoi trosolwg o’r hyn a 
ddeellir ar hyn o bryd ynghylch cyffredinrwydd ac effaith Profiadau Niweidiol Mewn 
Plentyndod gan roi rhai enghreifftiau o’r gwaith  sy’n cael ei wneud i ddatblygu 
ymatebion a fydd yn atal, yn ymyrryd ac yn lliniaru ACEs.   
  



 

 

 

Daeth ymchwil ac ymgynghori ar ran Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector 
Cyhoeddus Gogledd Cymru i'r casgliad bod angen: 

• Lleihau'r bwlch rhwng gwahanol grwpiau o ran cyrhaeddiad addysgol ; 
• Lleihau bwlio ar sail hunaniaeth mewn Addysg; a 
• Sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu cefnogi'n ddigonol ar y cam pontio 

rhwng addysg a chyflogaeth. 
 

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud: 

Er mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol o ran lleihau anghydraddoldeb mewn 
addysg byddwn yn: 

• Gweithredu'r Cynllun Gwella Addysg; Strategaeth y Gymraeg Mewn Addysg;  Cynllun 
Busnes 2, Bwrdd Darpariaeth Partneriaethau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Wrecsam; Strategaeth Gwrthdlodi a’r Strategaeth Tai Lleol. 

• Gwella monitro a dadansoddi cydraddoldeb; 
• Parhau i gynnal Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb;  
• Symud camau gweithredu penodol yn deillio o’r ymgynghoriad ar y Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol yn eu blaen; a 
• Lle bynnag y bo hynny’n bosib ac yn briodol, cyfrannu at ddarpariaeth Amcanion 

Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru 2016-2020. 

Yr hyn rydym wedi’i wneud: 

• Mae’r Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar yn dal i gefnogi pobl ifanc 11-16 oed 
sydd mewn perygl o fod yn NEET (ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na 
Hyfforddiant) drwy’r prosiect TRAC. Bydd pobl ifanc 16-25 NEET sydd â 
phroblemau iechyd meddwl yn cael eu cefnogi i gael mynediad at addysg, 
cyflogaeth ac addysg drwy'r prosiect ADTRAC. Mae cyfanswm o 285 o bobl 
ifanc rhwng 7 – 11 oed yn ysgolion uwchradd Wrecsam sydd mewn perygl o fod 
yn NEET wedi cael eu hadnabod a’u cyfeirio ar gyfer ymyrraeth TRAC. O’r 285, 
cyfeiriwyd 128 i'r Rhaglen TRAC ACTIVATE  ar gyfer ymyrraeth Gyrfa Cymru.  
Mae atgyfeiriadau at asiantaethau eraill wedi cynnwys Aim High, The Venture, 
Partneriaeth Parc Caia a Gweithredu dros Blant.  
 

• Cynhaliwyd sesiwn hyfforddi ar gyfer llywodraethwyr ysgolion yn canolbwyntio ar 
ddiwallu anghenion dysgwyr agored i niwed. Rhoddodd y sesiwn drosolwg i 
lywodraethwyr o’r amrywiaeth eang o ddysgwyr agored i niwed sy'n mynychu 
ysgolion Wrecsam, natur eu hanghenion a'r hyn y gall ysgolion ei wneud i'w cefnogi 
nhw i gyflawni, yn ogystal ag i gynnal eu lles.  Mae gwybodaeth bellach wedi’i 
dosbarthu at bob corff llywodraethu ac mae wedi’u chynnwys yn Rhaglen Hyfforddi 
Llywodraethwyr 2019.  
 

Amcan Strategol 3: Lleihau anghydraddoldeb mewn Addysg  

 



 

 

• Mae’r Cyngor yn dal i adolygu ei Ddarpariaethau Anghenion Addysgol Arbennig er 
mwyn sicrhau ei fod yn adlewyrchu anghenion newidiol disgyblion ag anghenion 
dysgu ychwanegol.  
 

• Mae pecynnau o gefnogaeth wedi’u teilwra’n arbennig i hyrwyddo lles disgyblion 
o gymunedau sipsiwn a theithwyr yn dal i gael ei darparu er mwyn pontio'r bwlch 
rhwng cartref a'r ysgol, er mwyn gwella ymgysylltiad rhieni.  
 

• Mae Swyddog Allgymorth Presenoldeb dynodedig wedi’i benodi ar gyfer y 
gwasanaeth Addysg Teithwyr i gefnogi a gwella presenoldeb disgyblion o’r 
cymunedau hyn. 
 

• Mae’r Gwasanaeth Addysg Teithwyr wedi llwyddo i gael grant gan Lywodraeth 
Cymru i hwyluso cefnogaeth ar safleoedd ysgolion ar gyfer darpariaeth ar ôl ysgol ac 
i annog addysg drwy chwarae ar gyfer disgyblion y blynyddoedd cynnar o’r gymuned 
sipsiwn a theithwyr. 
 

• Mae’r awdurdod lleol yn hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant yn gryf drwy 
bartneriaethau gyda sefydliadau fel 'Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth' a Stonewall 
Cymru.  
 

• Mae Cynllun Gwobr Dug Caeredin yn hyrwyddo lles a sgiliau bywyd yn effeithiol ac yn 
gwella ymgysylltiad â chyfleoedd addysgol. Mae darpariaeth gwobr Dug Caeredin  
mewn un Ganolfan Gwobrau Agored yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc sy’n ei chael yn 
anodd mynd i’r ysgol.  
 

• Mae’r Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar yn aelod o Bartneriaeth Dysgu 
Oedolion yn y Gymuned Wrecsam sy'n blaenoriaethu Saesneg ar gyfer Siaradwyr 
Ieithoedd Eraill (ESOL) 
 

• Caiff dysgwyr sy’n ffoaduriaid neu’n geiswyr lloches gefnogaeth dda gan y 
Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol yn yr Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar, 
mewn partneriaeth â gwasanaethau ALl eraill megis Derbyniadau, Tai, Iechyd a 
Sefydliadau Gwirfoddol megis y Groes Goch.  
 

• Mae penodiadau gweithwyr allgymorth drwy’r Cynllun Ailsefydlu Syriaid Agored i 
Niwed a noddir gan y Swyddfa Gartref wedi parhau i hyrwyddo cynhwysiant a lles ar 
gyfer y grŵp diamddiffyn hwn drwy weithio gyda’r gymuned ehangach a gydag 
ysgolion targedig. 
 

• Mae penodiad Cymhorthydd Dysgu Iaith Gyntaf drwy'r Cynllun Ailsefydlu Syriaid 
Agored i Niwed a noddir gan y Swyddfa Gartref hefyd wedi cefnogi addysg ac 
ymgysylltiad disgyblion mewn ysgolion a chyfathrebiadau gyda theuluoedd. 
 

• Noddodd y Cynllun Ailsefydlu Syriaid Agored i Niwed weithgareddau iaith Saesneg 
ar gyfer plant ffoaduriaid yn ystod gwyliau’r haf er mwyn hyrwyddo parhad o ran 
caffael iaith. 
 

• Mae prosiectau cynhwysiant yn cael eu darparu ar draws y Gwasanaethau Chwarae 
ac Ieuenctid er mwyn cynorthwyo teuluoedd sy'n wynebu rhwystrau o ran cyfleoedd i 
gael mynediad at ddarpariaeth a chyfleoedd chwarae yn eu cymuned eu hunain. 



 

 

Mae sawl atgyfeiriad i’r Tim Chwarae ac Ieuenctid wedi bod o natur fwy cymhleth 
gyda theuluoedd yn profi rhwystrau anghyffredin rhag chwarae. Mae Asesiad 
Digonoldeb Addysg 2019 yn argymell datblygiad system a fydd yn rhoi gwell 
cefnogaeth gyda gofynion chwarae i’r teuluoedd hyn, gyda'r nod o ddatblygu teclyn 
ar gyfer gwaith proffesiynol gyda theuluoedd. Mae perthnasoedd cryf wedi’u 
datblygu gydag asiantaethau partner er mwyn symud y flaenoriaethon yn ei blaen. 
 

• Mae Gwasanaethau Ieuenctid a’r Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yn darparu 
cynnig amrywiol ar gyfer plant a phobl ifanc, sy’n cael ei weithredu neu ei 
gomisiynu gan yr Awdurdod Lleol. 
 

• Caiff pobl ifanc eu harwyddbostio'n dda at y Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid 
drwy’r wefan ar gyfer pobl ifanc a reolir gan y Siop Wybodaeth, a hefyd drwy’r Siop 
Wybodaeth ei hun.  
 

• Mae Gwasanaethau Atgyfeirio Disgyblion Wrecsam yn darparu addysg ar gyfer hyd 
at 72 o ddysgwyr o oedran ysgol uwchradd nad ydynt yn gallu mynychu ysgolion prif 
ffrwd am resymau'n ymwneud ag ymddygiad, salwch neu oherwydd na fydd yn 
bosibl iddynt, am gyfnod  penodol, dderbyn addysg addas oni bai y gwneir 
trefniadau ar eu cyfer. Bydd yr holl ddysgwyr naill ai wedi methu neu wedi 
ymddieithrio rhag elfennau arwyddocaol o’u haddysg.  
 

• Mae Gwasanaethau Atgyfeirio Disgyblion Wrecsam yn gosod dyheadau uchel ar 
gyfer pobl dysgwr drwy gefnogaeth fugeiliol effeithiol ac ymdriniaethau 
amlasiantaeth.  Cefnogir trosglwyddiad llwyddiannus drwy asesiad trylwyr o 
anghenion dysgwyr  a bydd pobl disgybl sy’n gadael y gwasanaeth ar ôl cyrraedd 
oedran gadael ysgol statudol yn llwyddo i ennill cyflogaeth neu gyfleoedd addysg 
neu hyfforddiant pellach. 

 

Daeth ymchwil ac ymgynghori ar ran Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector 
Cyhoeddus Gogledd Cymru i'r casgliad bod angen: 

• Cynyddu riportio troseddau casineb ac aflonyddu a chymryd camau i leihau 
achosion o droseddau casineb ac aflonyddwch, gan gynnwys cam-drin a 
bwlio ar-lein; 

• Cynyddu riportio cam-drin domestig a chymryd camau i leihau cam-drin 
domestig; a 

• Chynyddu ymwybyddiaeth mewn cymunedau diamddiffyn ynghylch twyll ar 
y ffôn ac ar-lein. 
 
Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud: 

Er mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol o ran lleihau anghydraddoldeb mewn diogelwch 
personol byddwn yn: 

Amcan Strategol 4: Lleihau anghydraddoldeb mewn diogelwch  
personol  



 

 

• Gweithredu Cynllun Busnes Bwrdd Darparu Partneriaethau 3 Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Wrecsam a Strategaeth Datblygu Sefydliadol a’r Gweithlu’r Cyngor. 

• Gwella monitro a dadansoddi cydraddoldeb; 
• Parhau i gynnal Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb;  
• Symud camau gweithredu penodol yn deillio o’r ymgynghoriad ar y Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol yn eu blaen; a 
• Lle bynnag y bo hynny’n bosib ac yn briodol, cyfrannu at ddarpariaeth Amcanion 

Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru 2016-2020. 

Yr hyn rydym wedi’i wneud: 

• Mae’r Grŵp Troseddau Casineb Tactegol Rhanbarthol a sefydlwyd yn 2018 yn dal i 
gyfarfod. Mae’r grŵp wedi ystyried data ar lefel Gogledd Cymru ac ar lefel Tref 
Wrecsam/Wrecsam Wledig. 
 

• Darparwyd pecyn o wybodaeth gan y Cydlynydd Cydlyniant Cymunedol ar gyfer 
Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb a rhannwyd hwn gyda Rhwydwaith 
Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru. 
 

• Bydd y Tîm Cydlyniad Cymunedol newydd yn cynnal ymarfer mapio tensiwn 
cymunedol. Yn y cyfamser mae nifer bach o gamau gweithredu ar gyfer 
partneriaethau wedi eu drafftio i gynnal y momentwm mewn perthynas a gwaith 
troseddau casineb. 
 

• Mae trafodaethau cychwynnol wedi’u cynnal ynghylch y prosesau sydd eisoes yn 
bodoli ar gyfer monitro tensiynau cymunedol. Bydd y Tîm Cydlyniad Cymunedol 
newydd yn symud y gwaith hwn yn ei flaen, gan gynnwys helpu'r awdurdod lleol ac 
asiantaethau partner i gynllunio ar gyfer unrhyw gynnydd  posibl mewn tensiynau 
cymunedol o ganlyniad i Brexit. 
 

• Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gamau gweithredu penodol cysylltiedig â 
Chaethwasiaeth Fodern sydd wedi’u hysbysu gan gynllun gweithredu’r Grŵp 
Caethwasiaeth Fodern Rhanbarthol. Mae’r camau hyn wedi’u cynnwys yng 
nghynllun gweithredu Grŵp Diogelu Corfforaethol y Cyngor. 
 

• Cynhaliwyd adolygiad pen desg o sefyllfa partneriaethau Partneriaeth Diogelwch 
Cymunedol Wrecsam mewn perthynas â chaethwasiaeth modern a chafodd ei 
drafod mewn cyfarfod o'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ym mis Hydref 2018.  
Mae rhai camau gweithredu ar gyfer y bartneriaeth wedi’u drafftio o ganlyniad i'r 
adolygiad. Mae’r camau gweithredu hyn yn ychwanegol at gyfrifoldebau mewnol 
unigol y partneriaid cysylltiedig â Chaethwasiaeth Fodern. 
 

• Ymunodd y Cyngor â BAWSO (sefydliad trydydd sector sy’n darparu gwasanaethau 
arbenigol ar gyfer grwpiau sy'n cynorthwyo Grwpiau Du a Lleiafrifoedd Ethnig) ar 
stondin codi ymwybyddiaeth yn Tŷ Pawb ar Ddiwrnod y Rhuban Gwyn yn 2018 i 
hyrwyddo ymwybyddiaeth o gam-drin domestig a thrais rhywiol. 



 

 

 
• Mae BAWSO yn parhau i ddarparu cefnogaeth arbenigol ar gyfer dioddefwyr o 

gymunedau Du a Lleiafrifoedd Ethnig yn Wrecsam gyda materion yn ymwneud â 
cham-drin domestig, anffurfio organau rhywiol merched a masnachu pobl. 
 

• Mae datblygiad Tîm Trais yn Erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(VAWDASV) ar  y gweill. 

 
• Mae’r Cyngor yn parhau i ddatblygu cefnogaeth ar gyfer ceiswyr lloches a 

ffoaduriaid fel rhan o raglen ailsefydlu’r Swyddfa Gartref. Mae hyn yn cynnwys: 
 

o Sicrhau bod teuluoedd/unigolion sy'n cyrraedd yn cael cefnogaeth barhaus a 
chymorth i integreiddio. 

o Datblygu taflen wybodaeth mythau a ffeithiau ar gyfer swyddogion yr 
awdurdod lleol. 

o Gweithio gyda staff yr ALl, yr heddlu a phartneriaid i reoli a lliniaru gwir 
densiynau cymunedol/tensiynau cymunedol posibl yn deillio o faterion 
ymfudiad. 

o Cynrychiolaeth ar Grŵp Ailsefydlu Syriaid yr ALl gyda Phartneriaeth Mudo 
Cymru,  y Swyddfa Gartref a Llywodraeth Cymru. 
 

• Mae Datblygu'r Gweithlu’n darparu cyrsiau ar ddiogelwch personol yn ôl y galw ac 
anogir rheolwyr i adnabod unrhyw risgiau diogelwch i weithwyr wrth eu gwaith ac i ofyn 
am gyngor Iechyd Galwedigaethol a’r Tîm Iechyd a Diogelwch. 
 

• Mae Galw Wrecsam erbyn hyn yn ‘lle diogel’ dynodedig o fewn y cynllun  mannau 
diogel.  
 

 

Daeth ymchwil ac ymgynghori ar ran Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector 
Cyhoeddus Gogledd Cymru i'r casgliad: 

 Bod angen i gyrff gwneud penderfyniadau ddod yn fwy cynrychioliadol o'r 
cymunedau y maent yn eu gwasanaethu; 

 Bod ymgynghori ac ymgysylltu yn gwella trwy gryfhau'r cysylltiadau rhwng y 
Sector Cyhoeddus a grwpiau lleol a chenedlaethol sy'n cynrychioli pobl o 
bob grŵp gwarchodedig. 
 

Yr hyd y dywedom y byddem yn ei wneud:  

 Er mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol o ran lleihau anghydraddoldeb mewn 
cynrychiolaeth a llais byddwn yn:  

Amcan Strategol 5:  Lleihau anghydraddoldeb o ran cynrychiolaeth 
a llais 

 



 

 

• Gweithredu Cynllun Busnes Bwrdd Darparu Partneriaethau 3 Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Wrecsam; ein Strategaeth Canolbwyntio ar y Cwsmer; y Strategaeth Iaith 
Gymraeg; y Strategaeth Ymgynghori ac Ymgysylltu; y Strategaeth Gyfathrebu a’r 
Strategaeth Datblygu Sefydliadol a’r Gweithlu. 

• Gwella monitro a dadansoddi cydraddoldeb; 
• Parhau i gynnal Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb;  
• Symud camau gweithredu penodol yn deillio o’r ymgynghoriad ar y Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol yn eu blaen; a 
• Lle bynnag y bo hynny’n bosib ac yn briodol, cyfrannu at ddarpariaeth Amcanion 

Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru 2016-2020. 
 

Yr hyn rydym wedi’i wneud: 
 

• Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu Strategaeth Ymgysylltu (2018-2022) gyda’r nod o 
sicrhau yr ymgysylltir ac yr ymgynghorir â phobl ar benderfyniadau sy’n effeithio arnyn 
nhw, a lle bynnag bosibl rydym yn gweithio gyda’n gilydd i ddylunio a darparu 
gwasanaethau. 
 

 Mae’r Cyngor wedi bod yn datblygu prosesau asesu sy’n cynnwys defnyddwyr 
gwasanaethau ar banelau recriwtio er mwyn sicrhau y clywir eu llais mewn prosesau 
gwneud penderfyniadau (e.e. Gofal Cymdeithasol). Mae recriwtio seiliedig ar werth 
hefyd wedi bod yn cael ei beilota o fewn prosesau recriwtio’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol er mwyn galluogi’r rhai hynny sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur i 
ddangos beth o werth sydd ganddynt i’w gynnig os nad oes ganddynt brofiad gwaith 
blaenorol. 
 

 Mae’r Strategaeth Gyfranogi ar gyfer plant a phobl ifanc wedi’i chymeradwyo. Mae 
teclyn hunanasesu wedi’i ddatblygu a modiwl e-ddysgu ar gyfer disgybl-lywodraethwyr 
cysylltiol wedi’i weithredu a’i hyrwyddo drwy'r Tîm Cyfranogiad. 

 
 Mae’r Tîm Cyfranogiad yn hwyluso gwaith yn effeithiol ar draws y sectorau statudol a 

gwirfoddol gan ddarparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr 
proffesiynol.  

 
 Mae’r Senedd yn fforwm sefydledig a rhagweithiol sy’n rhoi cyfleoedd da i blant a phobl 

ifanc Wrecsam ddylanwadu ar, a bod yn rhan o brosesau gwneud penderfyniadau. Mae 
uwch wleidyddion a swyddogion yn cyfarfod yn rheolaidd gyda’r Senedd i ofyn am eu 
safbwyntiau ar faterion sy’n effeithio ar bobl ifanc ar draws y Fwrdeistref Sirol 

 
 Mae’r Cyngor yn gweithio’n rhagweithiol i gefnogi gofalwyr yn y gweithle. Nod y polisi 

Cydbwysedd Bywyd a Gwaith a Gweithio'n Hyblyg yw cefnogi gweithio hyblyg er mwyn 
gallu cydbwyso ymrwymiadau y tu allan i’r gwaith, yn cynnwys cyfrifoldebau gofalu. 
Mae’r Polisi Amser i Ffwrdd o’r Gwaith yn darparu ar gyfer gofynion amser i ffwrdd brys 
eraill am resymau teuluol. 
 

 Mae AD a’r Tîm Datblygu Sefydliadol yn rhoi adborth o’r Arolwg Barn Gweithwyr 
Blynyddol ynglŷn â phrofiadau gweithwyr. 

 
 Mae’r Tîm AD a Datblygu Sefydliadol yn amlygu unrhyw bryderon a godir mewn 

cyfweliadau ymadael gyda gweithwyr gan alluogi gwasanaethau i edrych ar y materion 
a godwyd er mwyn gwella profiad gweithwyr yn y dyfodol. 



 

 

 
 Cynigir cefnogaeth y gwasanaeth eiriolaeth fel mater o drefn i unrhyw blentyn neu 

unigolyn ifanc sy’n gwneud cwyn. Gellir trefnu hyn hefyd ar gyfer unrhyw oedolyn sy’n 
gwneud cwyn ac sydd eisiau cefnogaeth eiriolwr. 

 
 Mae'r Cyngor yn dal i weithio i gynyddu amrywiaeth y tenantiaid sy'n cymryd rhan mewn 

cyfranogiad. Mae’r Fforwm Tenantiaid a’r rhaglen hyfforddi yn mynd yn eu blaen fel 
rhan o'r Strategaeth Tenantiaid a Lesddeiliaid (2018-20) a'r cynllun gweithredu 
cysylltiedig. 

 
 Mae Tîm Caffael y Cyngor yn hwyluso prosesau sy’n cynnwys pobl â nodweddion 

gwarchodedig yn rhagweithiol yn y gwaith a gomisiynu a chyd-gynhyrchu 
gwasanaethau. Mae enghreifftiau’n cynnwys cydgynhyrchiad gwasanaethau o fewn 
Gofal Cymdeithasol Oedolion a Phlant  

 
 Gwahoddodd proses ymgynghori’r Cynllun Datblygu Lleol gynrychiolaeth pobl â 

nodweddion gwarchodedig. 
 

 

 

Daeth ymchwil ac ymgynghori Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector 
Cyhoeddus Gogledd Cymru i'r casgliad bod angen: 

• Gwella mynediad at wybodaeth, cyfathrebu a phrofiad y cwsmer,  yn 
enwedig i bobl â nam ar eu synhwyrau; a 

• Gwella mynediad corfforol at wasanaethau, cludiant, yr amgylchedd 
adeiledig a mannau agored. 
 

Yr hyn yr ydym am ei wneud: 

I wneud gwahaniaeth cadarnhaol tuag at leihau anghydraddoldeb o ran mynediad i 
wasanaethau, gwybodaeth, adeiladau a’r amgylchedd byddwn yn: 

• Gweithredu Cynllun Busnes y Gwasanaethau Cymdeithasol; Gweithredu Cynllun 
Busnes Bwrdd Darparu Partneriaethau 3 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam; 
y Strategaeth Gwrthdlodi; y Strategaeth Canolbwyntio ar y Cwsmer; y Strategaeth Iaith 
Gymraeg; y Strategaeth Ymgynghori ac Ymgysylltu; y Strategaeth Gyfathrebu a’r 
Strategaeth Datblygu Sefydliadol a’r Gweithlu. 

• Gwella monitro a dadansoddi cydraddoldeb; 
• Parhau i gynnal Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb;  
• Symud camau gweithredu penodol yn deillio o’r ymgynghoriad ar y Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol yn eu blaen; 
• Lle bynnag y bo hynny’n bosib ac yn briodol, cyfrannu at ddarpariaeth Amcanion 

Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru 2016-2020. 

Amcan Strategol 6: Lleihau anghydraddoldeb o ran cael 
mynediad at wybodaeth, gwasanaethau, adeiladau a'r 
amgylchedd 

 



 

 

Yr hyn rydym wedi’i wneud: 
 
 

• Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau bod y rhai hynny sy’n rhan o gynllunio a dylunio 
mannau cyhoeddus, megis siopau, parciau a systemau cludiant, yn cael eu hannog i 
sicrhau bod trefniadau yn eu lle i ystyried a chynnwys pobl sy'n byw gyda dementia 
yn eu prosesau dylunio ac archwilio er mwyn deall eu hanghenion.  
 

• Mae Pencampwyr Dementia’r Cyngor yn codi ymwybyddiaeth o anghenion 
gwybodaeth a chyfathrebu pobl gyda dementia drwy sesiynau Dementia Gyfeillgar.  
 

• Mae’r Cyngor wedi rhoi Gwasanaeth Anabledd ar waith ar gyfer pobl o bob oed sy’n 
anelu at leihau dyblygu a chynorthwyo â'r trawsnewid o blentyndod i fod yn oedolyn.  
 

• Mae’r Gwasanaeth Cwsmeriaid wedi gweithio gyda Mencap i ar bodiau sain sy’n sôn 
am hanes a natur y cyfeillgarwch a’r perthnasoedd agos y mae pobl ag anableddau 
dysgu yn eu profi.  
 

• Mae’r Cyngor wedi ymgysylltu’n llwyddiannus ag awdurdodau eraill yng Ngogledd 
Cymru i resymoli rhai agweddau ar y Gwasanaeth Maethu. Bydd gwefan 
genedlaethol yn cael ei datblygu i ehangu’r gronfa o weithwyr maeth ‘mewnol’ er 
mwyn gwella opsiynau lleoli. Bydd recriwtio a hyfforddi gofalwyr maeth yn digwydd 
yn rhanbarthol er mwyn cynyddu effeithiolrwydd y gwasanaeth. Mae gwaith 
rhanbarthol yn galluogi dod o hyd i amrywiaeth ehangach o rieni maeth ar gyfer 
plant y mae angen lleoliad maeth ar eu cyfer. Mae ffactorau fel crefydd, diwylliant, 
iaith ac ethnigrwydd yn cael eu hystyried pan fydd gofalwyr maeth yn cael eu 
hystyried. Bydd ehangu'r ardaloedd recriwtio yn sicrhau mwy o opsiynau ar gyfer 
pob lleoliad  
 

• Mae’r Siop Wybodaeth yn cynnal gwefan 'Wrecsam Ifanc' gan sicrhau y gall pobl ifanc 
gael mynediad at wybodaeth ac arweiniad ar unrhyw adeg.  
 

• Fel rhan o Ddyletswydd Digonoldeb Chwarae Llywodraeth Cymru rhoddir ystyriaeth 
benodol i blant a phobl ifanc a allent brofi rhwystrau o ran cael mynediad at gyfleoedd 
chwarae o’r un math ag y mae’r rhan fwyaf o blant eraill yn eu cael. Rhoddwyd sylw 
penodol i anghenion chwarae plant anabl, plant sy’n derbyn gofal, gofalwyr ifanc, plant 
o deuluoedd sipsiwn a theithwyr a phlant o grwpiau lleiafrifol ethnig eraill.  
 

• Gellir atgyfeirio teuluoedd sy'n profi rhwystrau anghyffredin o ran cael mynediad at 
ddarpariaeth chwarae wedi’i staffio i’r Cynllun Cynhwysiant Chwarae er mwyn sicrhau 
y gall y plant hyn gael mynediad at ddarpariaeth chwarae gyda chymorth. 
 

• Mae’r Cynllun Datblygu Lleol sydd i’w archwilio gan y cyhoedd yn cynnwys clustnodi 
safleoedd i ddiwallu anghenion y gymuned sipsiwn a theithwyr. 
 

• Mae Meini Prawf Gwerthuso'r Rhaglen Gyfalaf yn cynnwys rhoi ystyriaeth weithredol 
i saith egwyddor cynllunio'r Cyngor wrth wneud penderfyniadau am glustnodi cyllid. 
Mae’r egwyddorion hyn yn cynnwys ffocws ar atal, blaenoriaethu’r rhai mwyaf agored 
i niwed a'r pum ffordd o weithio o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). 
 



 

 

• Gwybodaeth am bolisïau a phrosesau a ffurflenni cais am swydd/ arweiniad ar gael ar 
ffurf ddigidol, papur ac mewn fformatau eraill, megis print bras a Braille ar gais 
 

• Mae Datblygu’r Gweithlu wedi cyflwyno sesiynau ymwybyddiaeth o fyddardod a 
sesiynau Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer staff.  
 

• Mae Gwasanaethau Cwsmeriaid yn parhau i ddatblygu ‘Cymunedau Digidol’ i wella 
sgiliau digidol staff a chefnogi cwsmeriaid fwy fyth, er enghraifft cyfeirio cwsmeriaid at 
hyfforddiant digidol mewn llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol.  
 

• Mae llwyfan digidol newydd wedi’i sefydlu sy’n galluogi cwsmeriaid i gael mynediad at 
fwy o wasanaethau ar-lein. Mae’r Cyngor wedi gweithio gyda phartneriaid i wella 
sgiliau ac annog cwsmeriaid i roi cynnig ar wasanaethau digidol.  
 

• Mae arolwg wedi’i ddatblygu er mwyn cael dealltwriaeth o gynhwysiant digidol ar 
draws Wrecsam a sut y gellir gwella hyn lle bo angen. 
 

• Mae Strategaeth Gyfathrebu wedi’i sefydlu ar gyfer cwsmeriaid mewnol ac allanol. 
Mae’r strategaeth allanol yn cynnwys adran sy’n rhoi sylw i’r mater o gyfathrebu gyda 
grwpiau cleientiaid penodol a grwpiau ‘anodd eu cyrraedd’. 
 

• Bydd y Cyngor yn diweddaru ei wefan ac yn datblygu ei fewnrwyd gyda’r nod o wella 
a symleiddio’r wybodaeth sydd ar gael i staff a chwsmeriaid ac er mwyn ei gwneud yn 
haws i gwsmeriaid gael mynediad i wasanaethau.  
 

• Ym mis Ionawr 2019 cafodd y cynnig allgymorth a noddir drwy’r Cynllun Adsefydlu 
Syriaid Agored i Niwed ei ehangu i gynnwys sesiynau gwybodaeth a gwybodaeth a 
chyngor arbenigol ar gyfer y grŵp diamddiffyn hwn a mynediad at wybodaeth lle bo 
angen.  
 

• Mae Galw Wrecsam wedi cymryd y cyfrifoldeb dros gyflwyno pasys bws. Bu cryn oedi 
yn hyn o beth ond llwyddwyd i leihau’r amser aros o 6-8 wythnos ac mae cwsmeriaid 
erbyn hyn yn derbyn eu pas ar ddiwrnod gwneud y cais os ydynt yn gallu rhoi’r 
dystiolaeth angenrheidiol yn y fan a’r lle i swyddogion Galw Wrecsam.  



 

 

Atodiad 1c 
 

Gwybodaeth am gydraddoldeb:  
Rydym wedi defnyddio Cyfrifiad 2011 i’n helpu ni gael gwell dealltwriaeth o’r 
boblogaeth leol. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i’n cynorthwyo i ddeall pa 
mor dda y mae ein gwasanaethau yn diwallu anghenion y boblogaeth gyfan.   
Mae taflenni data ‘Dyma Wrecsam’ ar gael yn awr ar gyfer staff gyda'r holl 
nodweddion a ddiogelir a’r Gymraeg a Diwylliant, Gofalwyr a Thlodi gan fod y 
rhain yn flaenoriaethau corfforaethol.   
Hil ac Ethnigrwydd: 
Mae 93.1% o boblogaeth Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn Wyn:  Cymraeg / Prydeinig1. 
Mae hynny’n gadael dros 9,100 o gwsmeriaid, cydweithwyr, cymdogion a ffrindiau eraill 
lle mae eu hethnigrwydd yn dod o dan y categorïau isod:  

 
Anabledd 

 
Mae iechyd gwael 1 mewn 5 o bobl yn Wrecsam yn cyfyngu ar eu gallu i wneud 
gweithgareddau o ddydd i ddydd.  Mae hynny’n golygu 27,905 o bobl2.  Dydi’r cyfrifiad 
ddim yn casglu gwybodaeth benodol ar nifer o bobl gydag anabledd, ond gellir cymryd 
gwybodaeth berthnasol o wybodaeth budd-daliadau i bobl anabl3.  

 
Siop Wybodaeth i Ieuenctid 

 
RHYW Gwryw 5036 

 Benyw 6341 
 Cyfanswm o Bobl Ifanc 11377 
OEDRAN  11-12 2224 

 13-15 2621 
 16-19 4282 
 20-25 1697 
 Dros 25 141 
 Rhiant / Gofalwr 241 
 Cynrychiolydd sy’n 

  
171 

MATH O GYSWLLT Mewn person 9703 
  Ar y ffôn 886 

 Gwybodaeth Estyn Allan 658 
 E-bost / gwefan / llythyr 132 

 
 

                                                           
1 Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol © Hawlfraint y Goron 2012. Ymatabwyr yn nodi eu hunain fel Gwyn: Saesnig / Cymreig / 
Albanaidd / o Ogledd Iwerddon / Prydeinig 
 
2 Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol © Hawlfraint y Goron 2012. Ymatebwyr yn nodi eu hunain fel unigolion lle mae 
ychydig/llawer o gyfyngiad ar weithgareddau o ddydd i ddydd oherwydd problem iechyd hirdymor neu anabledd.  

 
3 Data wedi’i gymryd o Nomisweb ar 25 Medi 2013. Ffynhonnell yw pobl sy’n hawlio budd-daliadau’r Adran Gwaith a 
Phensiynau – grŵp cleient oedran gwaith 

 



 

 

Gwasanaeth Cwnsela Pobl Ifanc 
 

Nifer o bobl ifanc o gefndir yn defnyddio’r gwasanaeth cwnsela   

 Gwryw Benyw Cyfanswm 

Gwyn 197 317 514 
Hil Cymysg 0 2 2 
Asiaidd neu Asiaidd 
Prydeinig 2 0 2 

Du neu Ddu Prydeinig 0 1 1 

Tsieineaidd neu 
Tsieineaidd Prydeinig  0 0 0 

Unrhyw gefndir ethnig 
arall  8 13 21 

Anhysbys 4 18 22 

Cyfanswm 211 351 562 
 

Blwyddyn Ysgol  
Blwyddyn Ysgol 

 
Gwry

 
Benyw Cyfanswm 

Blwyddyn 6 11 10 21 
Blwyddyn 7 28 26 54 
Blwyddyn 8 37 60 97 
Blwyddyn 9 28 60 88 
Blwyddyn 10 26 53 79 
Blwyddyn 11 27 58 85 
Blwyddyn 12 10 17 27 
Blwyddyn 13 11 15 26 
Anhysbys 33 52 85 
Cyfanswm 211 351 562 

 
 

Cyfeiriadedd rhywiol 
Fel yr adroddwyd gan y person ifanc 

 
Cyfeiriadedd 
rhywiol 

 

Gwryw Benyw Cyfanswm 

Heterorywiol/strêt 63 110 173 

Hoyw/lesbiaidd 2 7 9 

Deurywiol 1 6 7 

Arall 9 21 30 



 

 

Cyfeiriadedd 
rhywiol 

 

Gwryw Benyw Cyfanswm 

Gwell gen i beidio â 
dweud  9 14 23 

Cyfanswm 84 158 242 
 
 

Anabledd  
Plant a phobl ifanc gydag anabledd yn cyflwyno eu hunain ar gyfer cwnsela: 
 

 
Cenedl Cyfanswm 
Gwryw 14 
Benyw 9 
Cyfanswm 23 

 
 
 

Anghenion Addysgol Arbennig [AAA]  
 
Cenedl Cyfanswm 

Gwryw 17 

Benyw 11 

Cyfanswm 28 
 
 
 

Dewis Iaith  
Fel yr adroddwyd gan y person ifanc 

 
Dewis Iaith 

 
Gwryw Benyw Cyfanswm 

Saesneg 148 224 372 
Cymraeg 0 0 0 
Arall 58 112 170 
Anhysbys 5 15 20 
Cyfanswm 211 351 562 

 
  



 

 

Crefydd neu gred 
 

Fel yr adroddwyd gan y person ifanc  
Crefydd neu gred 

 
 

Gwryw 
 

Benyw 
 

Cyfanswm 

Dim  43 61 104 

Baha'i 0 0 0 

Bwdhaeth 0 0 0 

Cristion 38 90 128 

Hindw 0 0 0 

Jain 0 0 0 

Iddewiaeth 0 0 0 

Mwslim 0 2 2 
Sikh 0 0 0 
Anffyddiwr 0 0 0 
Arall 0 4 4 
Gwell gen i beidio â dweud  0 4 4 
Anhysbys 130 190 320 
Cyfanswm 211 351 562 

 
Proffil Llywodraethwyr Ysgol yn ôl rhyw 2018-19 
 
Ysgolion Meithrin a Chynradd 
 

Rhyw Nifer % 

Gwryw 192 34% 

Benyw 374 66% 

Cyfanswm 566 100% 
 
 
 
Ysgolion Uwchradd 
 

Rhyw Nifer % 

Gwryw 61 50% 



 

 

Rhyw Nifer % 

Benyw 60 50% 

Cyfanswm 121 100% 

 
 
Cyfanswm Ysgolion Cynradd ac Uwchradd 
 
 

Rhyw Nifer % 

Gwryw 253 37% 

Benyw 434 63% 

Cyfanswm 687 100% 



 

 

Proffil disgyblion ysgol yn ôl cefndir ethnig – Ionawr 2018 
 

 
Ysgol Gynradd   

 
Allwedd 

Nifer y 
disgyblio

 

 
% 

Gwyn Prydeinig 12185 92.8
 Cymysg/Lluosog 264 2.01 

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 177 1.35 
Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig 71 0.54 
Arall 62 0.47 

 Anhysbys 365 2.78 
Cyfanswm 13124  100 

 
 

Ysgol Uwchradd 

 
Allwedd 

Nifer y 
Disgyblio

 
 

 
% 

Gwyn Prydeinig 5501 89.99 
  Unrhyw Gefndir Gwyn arall  136 2.22 
Ni chafwyd unrhyw wybodaeth  0 0.00 
Gwrthodwyd 17 0.28 
Du a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) 459 7.51 
Cyfanswm 6113 100 

 

 
Ysgol Arbennig 

  
 
Allwedd 

Nifer y 
Disgyblion 

 

 
% 

Gwyn Prydeinig 268 90.85 
Unrhyw gefndir gwyn arall (WOTH) 7 2.37 
Ni chafwyd unrhyw wybodaeth  0 0.00 
Gwrthodwyd 0 0.00 
Du a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) 20 6.78 
Cyfanswm 295 100  

 

  



 

 

Pobl Nad Ydynt Mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) 

Dros y pum mlynedd diwethaf mae yna leihad sylweddol wedi bod yn nifer y bobl ifanc 
ym mlwyddyn 11 Wrecsam sy’n gadael ysgol ac yn ymddangos i fod yn NEET. Lleihad 
o 3.3% (43 o bobl ifanc) yn 2012 i 1.7% (18 o bobl ifanc) yn 2018.   Mae hyn yn agos 
i gyfartaledd Cymru o 1.6%. 
 

Cyfraddau Beichiogi yn yr Arddegau 

Mewn partneriaeth gyda BIPBC mae’r Siop Gwybodaeth yn darparu gwasanaeth 
iechyd rhywiol cynhwysfawr i bobl ifanc i fyny at 25 oed ac yn cael effaith cadarnhaol 
iawn ar leihau beichiogi yn yr arddegau. Mae’r cyfraddau beichiogi (pob 1000) ar gyfer 
pobl ifanc o dan 16 oed wedi lleihau o 6.9 yn 2014 i 5.5 yn 2015 a lleihad pellach i 1.9 
yn 2016 ac am y tro cyntaf o dan gyfartaledd Cymru o 1.7pp. Yn 2017, cynyddodd hyn 
i 4.1 ond ar draws cyfnod o 3 blynedd mae’r tuedd yn parhau i ostwng.  Ar gyfer pobl 
ifanc o dan 18 oed, mae’r gyfradd wedi lleihau yn sylweddol o 37.1 yn 2015 i 21.2 yn 
2016 ac i 21 yn 2017. Mae’n parhau fymryn yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o 
21.2. (Nodyn: data cyfradd beichiogi wastad dwy flynedd ar ei hol hi. Mae lleihau 
cyfraddau beichiogi yn yr arddegau yn flaenoriaeth barhaus.) 
 
Atgyfeiriadau Troseddau Casineb Wrecsam 
 
Cofnododd Heddlu Gogledd Cymru 221 o droseddau casineb yn Wrecsam yn 
2018/19.  Dyma gynnydd o 165* o droseddau casineb a gofnodwyd yn 2017/18. 
Mae’r nifer o droseddau casineb a gofnodwyd yn cynyddu’n raddol.  

 
* Note: Mae’r ffigwr 2017/18 ychydig yn uwch na’r hyn a adroddwyd yn Adroddiad Blynyddol CCS 
2017-18 (159). Wrth i droseddau ddatblygu gall ddod yn amlwg nes ymlaen fod yna elfen o drosedd 
casineb ynghlwm â nhw a bod y ffigyrau yn gallu newid dros amser. 

Data Gweithiwr – gweler yr adroddiad Monitro Cydraddoldeb Gweithiwr diweddaraf 
2017/2018   

http://www.wrexham.gov.uk/top_navigation/equality.htm 

  



 

 

Rhestr Termau 
Atodiad 1d 
 

ACEs   Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod 

BME   Du a Chefndir Ethnig Lleiafrifol 

CAMHS  Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc  

EHRC   Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
 
EIA   Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
 
LGBT   Lesbiad, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol 
 
NEET   Heb fod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant 
 
PSB   Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus 
 
SEP   Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
 
VAWDASV  Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

LlC   Llywodraeth Cymru  

CLlLC   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
 

  



 

 

Crynodeb o’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol – adroddiad diweddaru blynyddol (2018-19) 
 
 

Nodwch, dyma grynodeb o’r asesiad. Gweler y ddogfen lawn. 
 

Adran: Cyllid 
 

Cyfeirnod yr Adran:  FIN/EIA00057/2016 
 

Swyddog Cyfrifol: Mark Owen 
 

Teitl Swydd: Pennaeth Cyllid 
 

Dyddiad Cwblhau: 17.12.19 
 
 

Effaith  Disgrifiad 
Pob un Adroddiad gwybodaeth yw hwn. CD 

Mae materion yn ymwneud ag amrywiaeth yn deillio o’r gweithgareddau y disgrifir yn yr adroddiad yn amodol ar asesiad o effaith ar gydraddoldeb, sy’n cael ei 
gofnodi ar wahân. 
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