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Rhagair y Gweinidog

Mae’n bleser gennyf gyflwyno Adroddiad Blynyddol Llywodraeth 
Cymru ar Gydraddoldeb ar gyfer 2013-2014. Unwaith eto, 
mae’r adroddiad yn cyfleu’n eglur natur drawsbynciol cydraddoldeb 
a chynhwysiant, ac ymrwymiad yr holl Weinidogion i fynd i’r afael 
â rhwystrau a gwneud Cymru’n wlad decach a mwy cynhwysol. 
Mae’r Adroddiad Blynyddol yn gyfle i fyfyrio ar y cyflawniadau 
hyn ac i adeiladu ar ein profiadau.

Rydym yn dal i fod mewn amgylchedd economaidd anodd, 
un lle mae potensial i anghydraddoldeb ffynnu. Mae Llywodraeth 
Cymru’n cydnabod bod tlodi ac anghydraddoldeb yn aml yn 

gysylltiedig iawn â’i gilydd. Mae’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi, a gyhoeddwyd 
ym mis Gorffennaf 2013, yn dangos ein dull cydgysylltiedig o atal a lleihau tlodi yng 
Nghymru. Yn fy mhortffolio i, trwy blethu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol a’r Cynllun 
Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi â’i gilydd, rydym yn parhau i ganolbwyntio ar faterion 
cydraddoldeb wrth fynd i’r afael â thlodi yng Nghymru.

Mae ein polisïau a’n harferion yn parhau i gael eu hasesu o safbwynt eu heffaith ar 
gydraddoldeb. Mae gennym ymrwymiad parhaus i fynd ati trwy’r amser i wella’r modd 
yr ydym yn asesu effaith y Gyllideb. Trwy’r asesiadau hyn o’r effaith, rydym yn ymegnïo 
i sicrhau bod ein buddsoddiadau’n canolbwyntio ar fynd i’r afael ag anghydraddoldebau. 
Rydym yn cydnabod sut y gall buddsoddi yn awr osgoi problemau yn y dyfodol. Mae proses 
fyfyriol yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn ystyried 
anghenion pobl â nodweddion gwarchodedig wrth wneud penderfyniadau. Dylanwadir yn 
fawr ar ein penderfyniadau gan ein hymgysylltiad â sefydliadau’r Trydydd Sector hefyd 
ac rydym yn dal yn ddiolchgar am y cymorth a chyngor arbenigol yr ydym wedi’u cael trwy 
gydol y flwyddyn. Mae’r modd y buom yn ymadweithio â rhanddeiliaid wedi helpu i lunio’r 
Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol, a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn 
adrodd hon. Bydd y Fframwaith yn hyrwyddo hawliau pobl anabl yng Nghymru i fyw’n 
annibynnol ac arfer yr un dewisiadau â dinasyddion eraill, sy’n dangos ymrwymiad i hybu 
eu hawliau a dileu rhwystrau.

Mae mynd i’r afael â’r rhwystrau hyn a chefnogi pobl anabl fel eu bod yn gallu byw’n 
annibynnol yn un o’r wyth amcan yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Mae’r Cynllun 
yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer gwella bywydau pobl â nodweddion gwarchodedig, 
ynghyd â’n trefniadau ar gyfer cyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol.

Dyma’r ail flwyddyn o adrodd ar ein cynnydd o ran cyflawni’r amcanion hyn. Rydym bellach 
hanner ffordd trwy’r cyfnod a gwmpesir gan y Cynllun, ac mae felly’n dda gweld y 
datblygiadau sylweddol o fewn y cyfnod adrodd hwn. Mae Pennod 3 yn darparu tystiolaeth 
o’n cynnydd o ran canlyn arni â’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol; gan gynnwys ein gwaith 
i fynd i’r afael â throseddau casineb a thrais domestig; gostwng nifer y bobl ifanc nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant; a gwella ymgysylltiad a chyfranogiad grwpiau 
a dangynrychiolir mewn penodiadau cyhoeddus. Mae ein hymdrechion i gynyddu amrywiaeth 
arweinwyr ar fyrddau cyhoeddus datganoledig wedi’u bwriadu i arwain at ddealltwriaeth 



3Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2013–2014

well am ein cymunedau ac yn arwain at brosesau penderfynu mwy effeithiol, sy’n adlewyrchu 
anghenion pobl Cymru. Rydym yn cydnabod bod gwaith i’w wneud o hyd i gyflawni ein 
hamcanion a byddwn yn cynnal ein cynnydd.

Rwy’n falch o ddweud ein bod yn dal i fod â’n dull unigryw ni ein hunain o weithio dros 
gydraddoldeb yng Nghymru. Mae Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru eisoes wedi 
paratoi’r ffordd o ran hybu cydraddoldeb yng Nghymru. Ni ellir tanbrisio pwysigrwydd 
y dyletswyddau penodol. Maent yn darparu’r fframwaith i’r sector cyhoeddus datganoledig 
adnabod, deall, a mynd i’r afael â materion anghydraddoldeb, gan gefnogi gwaith 
yng Nghymru i hybu cydraddoldeb a chynhwysiant ymhellach. Rwy’n falch bod ein dull 
mwyfwy dargyfeiriol o weithio dros gydraddoldeb yng Nghymru wedi cael ei gydnabod 
gan y Comisiwn ar Ddatganoli yn ei adroddiad. 

Eleni fe lofnododd Llywodraeth Cymru goncordat gyda Chomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol Cymru, gan gryfhau ein perthynas â’r Comisiwn a oedd eisoes yn gadarnhaol ac yn 
glòs. Mae’r Concordat yn darparu fframwaith cadarn ar gyfer perthynas weithio effeithiol 
ac yn sicrhau bod y Comisiwn yn dal i fod â phresenoldeb cryf ac unigryw yng Nghymru.

Caiff Llywodraeth Cymru ei chymell gan werthoedd tegwch, cyfiawnder cymdeithasol 
a chydraddoldeb. Mae cydraddoldeb a hawliau dynol wedi’u cynnwys yn ein deddfwriaeth 
sefydlu ac yn cael eu hadlewyrchu yn ein hegwyddorion arweiniol. Rydym yn ymrwymedig 
i wneud Cymru’n wlad lle gall pawb fwynhau’r un cyfleoedd a lle gall pawb wireddu 
eu potensial.

Lesley Griffiths AC 
Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
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Pennod 1 – Cyflwyniad

Hwn yw pymthegfed Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar Gydraddoldeb, ac mae’n 
cwmpasu’r flwyddyn ariannol o fis Ebrill 2013 i fis Mawrth 2014.

Cyflwynir yr adroddiad cyfun hwn o dan ein gofynion adrodd statudol sy’n cwmpasu adran 
77 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 a rheoliad 16 o Reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 
(Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011.

Disodlodd Deddf Cydraddoldeb 2010 y gyfraith gwrthwahaniaethu flaenorol, gan ei 
chyfuno i greu un Ddeddf unigol. Mae’r Ddeddf yn cwmpasu gwahaniaethu ar sail oedran, 
anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, 
crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol. Cyfeirir at y categorïau hyn yn y Ddeddf 
fel ‘nodweddion gwarchodedig’.

Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar y sector cyhoeddus (y cyfeirir ati hefyd fel dyletswydd 
cydraddoldeb y sector cyhoeddus ac fel y ‘ddyletswydd gyffredinol’), wrth wneud ei waith,  
i roi sylw dyledus i’r angen i:
• Ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth. 
• Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a’r rheini 

nad ydynt yn ei rhannu.
• Meithrin cydberthnasau da rhwng y rheini sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol 

a’r rheini nad ydynt yn ei rhannu.

Er mwyn i gyrff cyhoeddus berfformio’n well a dangos eu bod yn cydymffurfio â dyletswydd 
cydraddoldeb y sector cyhoeddus, deddfodd Llywodraeth Cymru i gyflwyno dyletswyddau 
cydraddoldeb penodol fel y’u nodir yn Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau 
Statudol) (Cymru) 2011 (y cyfeirir atynt hefyd fel Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru).

Mae Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru yn gosod cyfrifoldebau ar y sector 
cyhoeddus datganoledig yng Nghymru o ran ymgysylltu, asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb, 
gwahaniaethau mewn cyflog, caffael, gwybodaeth am gydraddoldeb a chyflogaeth, 
trefniadau adolygu a chyflwyno adroddiadau.

Deddf Llywodraeth Cymru 2006
Noda Adran 77 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006: 
(1) Welsh Ministers must make appropriate arrangements with a view to securing 

their functions are exercised with due regard to the principle that there should 
be equality of opportunity for all people. 

(2) After each financial year the Welsh Ministers must publish a report containing: 
(a) a statement of the arrangements made in pursuance of subsection (1) which 

had effect during that financial year, and 
(b) an assessment of how effective those arrangements were in promoting equality 

of opportunity, and must lay a copy of the report before the Assembly.
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Rhaglen Lywodraethu
Y Rhaglen Lywodraethu yw ein cynllun gweithredu sy’n nodi’r hyn y mae Gweinidogion yn 
awyddus i’w gyflawni yn ystod y cyfnod o 2011-2016 ac mae’n egluro ein cynlluniau ar gyfer 
gwella bywydau pobl Cymru.

Cadarnheir ein hymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol a chyfle cyfartal yn y Rhaglen 
Lywodraethu sy’n cynnwys cydraddoldeb fel un o’i phrif themâu yn ogystal â’i brif ffrydio 
trwy’r Rhaglen gyfan. Bydd trydydd adroddiad blynyddol Llywodraeth Cymru ar ei Rhaglen 
Lywodraethu yn amlinellu beth y mae’r Llywodraeth wedi’i gyflawni mewn perthynas â’i 
hymrwymiadau a sut y mae wedi gwneud hynny. 

Gellir lawrlwytho’r Rhaglen Lywodraethu o wefan Llywodraeth Cymru:  
www.wales.gov.uk/about/programmeforgov/?lang=cy

Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) 
(Cymru) 2011 
Noda Rheoliad 16 o Reoliadau Deddf Cydraddoldeb (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011:
(1)  Rhaid i awdurdod, mewn perthynas â phob cyfnod adrodd, gyhoeddi adroddiad heb fod 

yn hwyrach na’r dyddiad perthnasol yn y flwyddyn yn dilyn y flwyddyn y mae’r cyfnod 
adrodd hwnnw’n diweddu ynddi. 

(2)  Rhaid i’r adroddiad nodi — 
a) y camau y mae’r awdurdod wedi eu cymryd i nodi a chasglu gwybodaeth berthnasol; 
b) mewn cysylltiad â gwybodaeth berthnasol y mae’n ei dal, sut y mae’r awdurdod 

wedi defnyddio’r wybodaeth honno er mwyn cydymffurfio â’r ddyletswydd 
gyffredinol a’r dyletswyddau yn y Rheoliadau hyn; 

c) rhesymau’r awdurdod dros beidio â chasglu unrhyw wybodaeth berthnasol y mae 
wedi ei nodi ond nad yw’n ei dal; 

d) y cynnydd y mae’r awdurdod wedi ei wneud er mwyn cyflawni pob un o’i 
amcanion cydraddoldeb; 

e) datganiad gan yr awdurdod ar effeithiolrwydd y canlynol — 
i. ei drefniadau er gyfer nodi a chasglu gwybodaeth berthnasol; a 
ii. y camau y mae wedi eu cymryd er mwyn cyflawni pob un o’i amcanion 

cydraddoldeb; a
iii. yr wybodaeth y mae’n ofynnol i’r awdurdod ei chyhoeddi o dan reoliad 9(4) 

oni bai bod yr awdurdod eisoes wedi cyhoeddi’r wybodaeth honno. 
(3)  Caiff yr awdurdod, os yw’n credu ei bod yn briodol gwneud hynny, gynnwys mewn 

adroddiad unrhyw fater arall sy’n berthnasol ar gyfer cydymffurfiaeth yr awdurdod 
â’r ddyletswydd gyffredinol a’r dyletswyddau yn y Rheoliadau hyn. 

(4)  Caiff yr awdurdod gydymffurfio â’r ddyletswydd i gyhoeddi adroddiad o dan 
baragraff (1) drwy osod ei adroddiad (gan gynnwys unrhyw fater y cyfeirir ato ym 
mharagraff (3)) fel rhan o ddogfen gyhoeddedig arall neu o fewn nifer o ddogfennau 
cyhoeddedig eraill.

http://www.wales.gov.uk/about/programmeforgov/?lang=cy
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Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol
Yn unol â Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru o dan Reoliadau Deddf 
Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011, gwnaethom gyhoeddi ein 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol ym mis Ebrill 2012. Mae wyth amcan sy’n canolbwyntio 
ar ganlyniadau yn sail i’r Cynllun a ddatblygwyd yn dilyn gwaith ymgysylltu helaeth ledled 
Cymru ac sy’n anelu at adlewyrchu blaenoriaethau pobl â nodweddion gwarchodedig o dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae gan bob amcan ffocws penodol er mwyn blaenoriaethu 
camau gweithredu, gan sicrhau’r effaith fwyaf. 

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gael i’w lawrlwytho o wefan Llywodraeth Cymru: 
www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/equality-diversity/?lang=cy

Mae Pennod 3 o’r adroddiad hwn yn nodi manylion y cynnydd a wnaed gennym yn erbyn 
pob amcan.

Y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi
Cyhoeddwyd fersiwn wedi’i diweddaru o’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi ym 
mis Gorffennaf 2013. Mae’r Cynllun yn nodi’r targedau a’r cerrig milltir y mae Llywodraeth 
Cymru’n bwriadu gweithio tuag atynt i helpu i atal a lleihau tlodi yng Nghymru.

Mae’r blaenoriaethau allweddol yn y Cynllun yn canolbwyntio ar:
• Y Blynyddoedd Cynnar – mae datblygu iaith a sgiliau gwybyddol yn gynnar yn hollbwysig, 

ac felly hefyd fynediad at ofal plant o ansawdd uchel sy’n galluogi rhieni i weithio.
• Torri’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol.
• Lleihau nifer yr aelwydydd di-waith gan mai gwaith yw’r llwybr gorau allan o dlodi.
• Lleihau anghydraddoldebau iechyd – mae pobl mewn tlodi’n llai tebygol o fod â mynediad 

at ofal iechyd o ansawdd uchel.
• Gwella ansawdd tai mewn cymunedau tlotach a gwneud lleoedd yn fwy pleserus i bobl 

fyw ynddynt.

Rydym yn cydnabod y cysylltiadau agos rhwng tlodi a rhai grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig. Wrth ystyried dulliau i fynd i’r afael â thlodi mae’n bwysig cydnabod a rhoi 
ystyriaeth arbennig i grwpiau â nodweddion gwarchodedig sydd mewn mwy o berygl megis 
pobl anabl, menywod a rhai lleiafrifoedd ethnig.

Fe wnaethom ymrwymiad yn y Cynllun Gweithredu y byddai’n gweithio law yn llaw 
â’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Ceir amcanion tebyg yn y ddau Gynllun, felly mae 
swyddogion yn yr Is-adrannau Dyfodol Tecach a Threchu Tlodi’n cydweithio’n agos i rannu 
gwybodaeth, osgoi dyblygu a gweithio ar y cyd gydag adrannau eraill lle y bo’n briodol.

Gellir lawrlwytho’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi a’r Adroddiad Blynyddol ar 
gyfer 2014 o wefan Llywodraeth Cymru: www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/
tackling-poverty/taking-forward-tackling-poverty-action-plan/?lang=cy

http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/equality-diversity/?lang=cy
http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/tackling-poverty/taking-forward-tackling-poverty-action-plan/?lang=cy
http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/tackling-poverty/taking-forward-tackling-poverty-action-plan/?lang=cy
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Datblygu Cynaliadwy
Mae cynaliadwyedd wrth wraidd Llywodraeth Cymru ac fe’i mabwysiadwyd fel ein prif 
egwyddor drefniadol. Mae datblygu cynaliadwy yn cwmpasu hyd a lled gwaith Llywodraeth 
Cymru i hyrwyddo lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol hirdymor er mwyn gwella 
ansawdd bywyd pobl.

Cydnabyddir bod cydraddoldeb yn ofyniad hanfodol ar gyfer datblygu cynaliadwy. Mae 
cymdeithas gref, iach, gynhwysol a chyfiawn lle mae gan bob unigolyn hawliau cyfartal, lle mae 
pawb yn parchu ei gilydd, ac yn cyflawni rôl sy’n golygu eu bod yn gallu gwireddu eu potensial 
yn allweddol i gymdeithas gynaliadwy ac i les hirdymor Cymru. 

Mae’r Cynllun Datblygu Cynaliadwy ar gael i’w lawrlwytho o wefan Llywodraeth Cymru:  
www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/people/future-generations-bill/?lang=cy

Yn unol ag adran 79(6) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rydym yn cyflwyno adroddiad 
blynyddol ar sut y cafodd y cynigion a nodwyd yn y Cynllun Datblygu Cynaliadwy eu gweithredu 
yn ystod y flwyddyn ariannol dan sylw. Gellir darllen yr adroddiad diweddaraf ar wefan 
Llywodraeth Cymru: www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/people/future-
generations-bill/?lang=cy

Er mwyn cyflawni ymrwymiad a wnaed yn y Rhaglen Lywodraethu, mae Llywodraeth Cymru 
wedi cyflwyno Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Bydd y Bil yn gwneud datblygu 
cynaliadwy’n greiddiol i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Mae hyn yn golygu ystyried 
effeithiau hirdymor boed yn economaidd, yn amgylcheddol, neu’n gymdeithasol. Mae’n golygu 
y bydd angen i gyrff cyhoeddus penodedig gydweithio i gyrraedd chwe nod llesiant. Bydd y Bil 
yn ategu dyletswyddau statudol presennol i hyrwyddo cydraddoldeb yng Nghymru a sicrhau 
y gwneir cynnydd tuag at genedl fwy cydradd.

Y Gymraeg
Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i Gymru fod yn wlad wirioneddol ddwyieithog: gwlad lle 
y gall pobl ddewis byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Er mwyn helpu 
i gyflawni’r weledigaeth honno, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud ymrwymiad yn ei 
strategaeth gyfredol ar gyfer y Gymraeg, ‘Iaith fyw: iaith byw – Strategaeth ar gyfer y Gymraeg 
2012-17’ sy’n nodi cyfrifoldeb clir ar Lywodraeth Cymru gyfan i chwarae rhan arweiniol o ran 
dyfodol y Gymraeg.

Ein gweledigaeth yw gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru. Bydd Llywodraeth Cymru 
yn chwarae rhan arweiniol wrth gyflawni’r weledigaeth honno. Byddwn yn gweithio gydag 
amrywiaeth eang o bartneriaid a fydd yn chwarae rhan lawn o ran sicrhau y caiff ei gwireddu. 
Mae cyfle cyfartal yn thema drawsbynciol sy’n agwedd allweddol ar y strategaeth ar gyfer 
y Gymraeg.

Ni ddylai unrhyw un, mewn unrhyw ran o Gymru, fethu â manteisio ar gyfleoedd i ddefnyddio’r 
Gymraeg, na methu â chael cyfleoedd i ddysgu Cymraeg oherwydd ei hil, ethnigrwydd, 
anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oedran neu grefydd. Dylai gwasanaethau Cymraeg fod 
ar gael i bob cymuned a dylai pob cymuned allu eu defnyddio. Nid yw’r Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol yn cyfeirio’n benodol at y Gymraeg gan mai Is-adran y Gymraeg o fewn Llywodraeth 
Cymru sy’n arwain y gwaith ar hawliau o ran y Gymraeg. Adroddir ar y gwaith yn y maes hwn 
ar wahân. Gellir lawrlwytho’r Strategaeth o wefan Llywodraeth Cymru: www.wales.gov.uk/
topics/welshlanguage/publications/wlstrategy2012/?lang=cy

http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/people/future-generations-bill/?lang=cy
http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/people/future-generations-bill/?lang=cy
http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/people/future-generations-bill/?lang=cy
http://www.wales.gov.uk/topics/welshlanguage/publications/wlstrategy2012/?lang=cy
http://www.wales.gov.uk/topics/welshlanguage/publications/wlstrategy2012/?lang=cy
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Pennod 2 –  Cyflawni Ein Dyletswyddau  
o ran Cydraddoldeb 

Mae’r bennod hon yn nodi rhai o’n camau gweithredu sy’n deillio o’r ffaith bod Lywodraeth 
Cymru yn rhoi sylw dyledus i’r canlynol:
• yr egwyddor y dylid sicrhau cyfle cyfartal i bawb, fel y nodir yn adran 77 o Ddeddf 

Llywodraeth Cymru 2006;
• tri nod Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, fel y’u nodir yn adran 149 o Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010.

Mae’r bennod hon hefyd yn cyflwyno adroddiad yn erbyn ein cyfrifoldebau o fewn 
Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru.

Mae adran 77(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn canolbwyntio’n benodol ar yr 
egwyddor o ‘gyfle cyfartal’. Felly mae’n berthnasol iawn i ail nod dyletswydd cydraddoldeb 
y sector cyhoeddus.

Adlewyrchir ein hymrwymiadau o ran cydymffurfio â dyletswydd cydraddoldeb y sector 
cyhoeddus a’r ddyletswydd yn adran 77 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, yn ein Rhaglen 
Lywodraethu a’n hamcanion yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Mae’r ymrwymiadau hynny 
yn atgyfnerthu ein hymroddiad i gyfiawnder cymdeithasol a chyfle cyfartal yn ogystal ag 
adlewyrchu ein blaenoriaethau pennaf o ran mynd i’r afael ag anghydraddoldeb.

Mae ein camau gweithredu strategol yn y Rhaglen Lywodraethu a’r Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol yn adlewyrchu’r meysydd gweithredu y dylid eu trin fel blaenoriaeth ym marn 
rhanddeiliaid o’r grwpiau gwarchodedig. Cyflwynir adroddiad manylach ar gynnydd yn erbyn 
yr amcanion hyn ym Mhennod 3.

Daeth dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus i rym ym mis Ebrill 2011. Ei nod yw 
sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus a’r rheini sy’n cyflawni swyddogaeth gyhoeddus 
yn ystyried sut y gallant wneud cyfraniad cadarnhaol at gymdeithas decach fel rhan 
o’u gweithgareddau beunyddiol trwy dri nod y ddyletswydd, sef:
• dileu achosion o wahaniaethu anghyfreithlon;
• hyrwyddo cyfle cyfartal; 
• meithrin cydberthnasau da.

Mae adran 77(2) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn ei gwneud yn ofynnol i 
Weinidogion Cymru gyflwyno adroddiad ar sut y maent wedi cyflawni’r ddyletswydd 
yn adran 77(1), gan gynnwys pa mor llwyddiannus y buont wrth hyrwyddo cyfle cyfartal 
i bawb.



9Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2013–2014

Yn ogystal â’n camau gweithredu strategol, mae amrywiaeth helaeth o waith ymhob rhan 
o Lywodraeth Cymru sy’n hyrwyddo cyfle cyfartal, yn dileu gwahaniaethu anghyfreithlon 
ac yn meithrin cydberthnasau da. Nodir nifer o enghreifftiau yn y rhan gyntaf o’r bennod 
hon ac fe’u rhestrir dan y penawdau canlynol:
• Ymrwymiadau Polisi
• Cyllid
• Deddfwriaeth

Mae’r ail ran o’r bennod hon yn rhestru ein camau gweithredu i gyflawni ein cyfrifoldebau 
o ran Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru. Rhestrir yr wybodaeth dan y 
penawdau canlynol:
• Ymgysylltu
• Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb
• Caffael
• Y Sail Dystiolaeth
• Ein Rhwymedigaethau Rhyngwladol

Ymrwymiadau Polisi

Cynllun y Bathodyn Glas

Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn darparu nifer o gonsesiynau parcio a theithio ar gyfer deiliaid 
bathodyn i’w galluogi i gael mynediad at wasanaethau a chyfleusterau. Sefydlwyd y cynllun 
hwn dan Ddeddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970 ac roedd y meini prawf cymhwystra 
wedi’u cyfyngu’n wreiddiol i bobl â nam corfforol. Yn ystod 2013-2014, fe ymgynghoron 
ni ynghylch ymestyn y meini prawf cymhwystra i gynnwys pobl â nam gwybyddol megis 
Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig, clefyd Alzheimer a dementia.

Penodwyd Grŵp Adolygu Arbenigol ym mis Mai 2013 i benderfynu sut i ymestyn cymhwystra 
i bobl â nam gwybyddol nad oeddent yn gallu neu nad oeddent yn dewis ymgeisio am 
Daliadau Annibyniaeth Bersonol. Ym mis Mehefin 2013, fe gyhoeddodd y grŵp adroddiad 
gyda nifer o argymhellion a oedd yn cynnwys penodi arbenigwyr i helpu Awdurdodau Lleol 
i bennu cymhwystra ar gyfer pobl â nam gwybyddol.

Bydd y newidiadau arfaethedig i’r cynllun yn sicrhau bod pobl yng Nghymru, ni waeth 
beth fo’u hoedran, yn gallu cael mynediad at Gynllun y Bathodyn Glas os ydynt yn wynebu 
rhwystrau sylweddol i fynediad at wasanaethau a chyfleusterau. Nid yw’r rhwystrau hyn 
yn gyfyngedig i gorffolrwydd gweithredol ac maent yn cynnwys pobl ac arnynt angen 
goruchwyliaeth gyson i fynd ar unrhyw siwrne a hynny oherwydd nam gwybyddol.

Safonau Cymru Gyfan ar gyfer Darparu Gwybodaeth Hygyrch i Bobl â Nam 
ar eu Synhwyrau a Chyfathrebu â Hwy

Cyhoeddwyd Safonau Cymru Gyfan ar gyfer Darparu Gwybodaeth Hygyrch i Bobl 
â Nam ar eu Synhwyrau a Chyfathrebu â Hwy gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol ym mis Rhagfyr 2013. Mae’r safonau wedi’u bwriadu’n benodol i helpu 
Byrddau Iechyd Lleol i gydymffurfio â’r gofyniad statudol i fynd i’r afael â’r anawsterau 
a wynebir gan bobl â nam ar eu synhwyrau wrth ddefnyddio gwasanaethau gofal iechyd. 
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Lluniwyd Safonau Cymru Gyfan gan bobl sydd â nam ar eu synhwyrau ar y cyd â Llywodraeth 
Cymru, Canolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y GIG a rhanddeiliaid allweddol eraill.

O ganlyniad, mae Uwch Swyddog Gweithredu wedi cael ei benodi ar gyfer pob Bwrdd ac 
Ymddiriedolaeth Iechyd i sefydlu cynllun cyflawni cytunedig i sicrhau bod y Safonau’n cael 
eu gweithredu. Wrth helpu i gydymffurfio â Safonau Cymru Gyfan bydd yn arfer da i gleifion 
ddarparu manylion eu hanghenion cyfathrebu ar adeg eu cyswllt cyntaf gyda’r gwasanaeth 
iechyd ac wedi hynny i wybodaeth gael ei rhannu gyda darparwyr gofal iechyd eraill ar adeg 
atgyfeirio a throsglwyddo.

Ar draws y Byrddau Iechyd mae camau cadarnhaol yn cael eu cymryd ar gyfer pobl sydd 
â nam ar eu synhwyrau gan gynnwys Rhwydwaith Byddardod ac Iechyd Meddwl Gogledd 
Cymru, a ddatblygwyd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i fynd i’r afael â mater 
mynediad at ofal iechyd meddwl ar gyfer pobl fyddar. Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, 
mewn partneriaeth gyda Chymunedau Pobl Fyddar, wedi datblygu Cerdyn Gwybodaeth 
Feddygol. Mae’r Ymddiriedolaeth hefyd yn gwella’i phrosesau a’i pholisïau i wella’r gofal 
ar gyfer y cleifion hynny â chŵn cymorth.

Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Ym mis Gorffennaf 2013, fe lansiodd Llywodraeth Cymru Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: 
Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant. Mae’r Cynllun yn nodi camau gweithredu 
a gweithgarwch eglur o fewn amserlen 10 mlynedd ar gyfer cyflawni ac mae’n cefnogi 
cydberchnogaeth ar agenda eang a thrawsbynciol. Mae’n ymorol am gydlyniad ar draws 
gwahanol bolisïau o fewn saith o Adrannau’r Llywodraeth.

Mae’r Cynllun yn cynnwys ffocws penodol ar wella cyfleoedd bywyd plant o’r cyfnod 
cyn geni nes eu bod yn 7 oed. Mae’n darparu canlyniadau cadarnhaol ar gyfer teuluoedd, 
gan gynnwys menywod beichiog. Mae rhai o’r canlyniadau’n cynnwys:
• Gwelliannau i iechyd a lles plant.
• Darparu cartref diogel o ansawdd da.
• Teuluoedd cadarnhaol cryf.
• Addysg gynnar a gofal plant o ansawdd da – sy’n galluogi plant i ddatblygu i’w llawn 

botensial ac yn galluogi rhieni i weithio neu gael mynediad at hyfforddiant sy’n cefnogi 
ein hymgyrch i gynyddu twf economaidd, trechu tlodi a lleihau anghydraddoldebau.

• Darparu addysg gynradd dda sy’n galluogi plant i berfformio’n dda.
• Codi safonau sy’n cau’r bwlch rhwng y rhai mwyaf a lleiaf difreintiedig. 

Yn dilyn lansio’r Cynllun, mae’r ffocws yn awr ar gyflawni’r camau gweithredu’n effeithiol. 
Mae’r Cynllun yn disgrifio’r camau gweithredu allweddol y byddwn yn eu cymryd dros y tymor 
byr a chanolig wrth inni symud tuag at gymdeithas decach. 

Rydym yn datblygu Fframwaith Canlyniadau’r Blynyddoedd Cynnar i’n helpu i weld ble mae 
ein polisïau a’n rhaglenni’n gwneud gwahaniaeth ac yn cael effaith ar y canlyniadau yr ydym 
yn dymuno’u cyflawni yn y pen draw yn ystod blynyddoedd cynnar plant yng Nghymru.
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Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru: Byw’n Hirach, Heneiddio’n Dda – 
Y Trydydd Cam

Lansiwyd Trydydd Cam y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru: Byw’n Hirach, Heneiddio’n 
Dda ym mis Mai 2013. Fe’i datblygwyd gyda ac ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru a bydd yn cwmpasu 
10 mlynedd.

Nod y Strategaeth yw mynd i’r afael â’r rhwystrau a wynebir gan bobl hŷn yng Nghymru 
heddiw a sicrhau bod lles o fewn cyrraedd pawb. Mae’n nodi tri phrif faes blaenoriaeth ar gyfer 
gweithredu: adnoddau cymdeithasol, adnoddau amgylcheddol ac adnoddau ariannol. Mae un 
o’r canlyniadau ar gyfer adnoddau cymdeithasol yn canolbwyntio ar amrywiaeth. Nod y canlyniad 
hwn yw sicrhau na wahaniaethir yn erbyn pobl hŷn oherwydd eu hoedran, ac nad ydynt yn profi 
gwahaniaethu lluosog ar sail rhyw, ethnigrwydd, anabledd, crefydd a chred, na chyfeiriadedd 
rhywiol, yn ychwanegol at eu hoedran.

Datblygwyd Cynllun Cyflawni’r Strategaeth yn dilyn trafodaethau gyda chydgysylltwyr 
y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn, y Fforwm Partneriaeth Cenedlaethol a Chynghrair Pobl Hŷn 
Cymru. Pwrpas Cynllun Cyflawni’r Strategaeth yw dwyn ynghyd mewn mwy o fanylder yr 
holl gamau gweithredu y mae Llywodraeth Cymru’n eu cymryd i symud y gwaith o gyflawni’r 
Strategaeth yn ei flaen.

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar ddatblygu Datganiad o Hawliau Pobl Hŷn yng Nghymru o fis 
Rhagfyr 2013 tan fis Mawrth 2014. O ganlyniad i’r ymgynghoriad, bydd Llywodraeth Cymru 
yn gweithio gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ac ystod eang o randdeiliaid i ddatblygu Cynllun 
Cyflawni ar gyfer y Datganiad. Byddai’r Datganiad yn ei gwneud yn glir i gyrff statudol a darparwyr 
gwasanaethau beth yw disgwyliadau pobl hŷn a beth yw eu hawliau pan ydynt yn ceisio mynediad 
at wasanaethau ac yn eu defnyddio. Bydd hefyd yn helpu pobl hŷn i ddeall eu hawliau’n fwy 
effeithiol a’r berthynas rhyngddynt a chyfreithiau cydraddoldeb a hawliau dynol presennol 
yng Nghymru.

Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

O ganlyniad i benderfyniad Llywodraeth y DU i ddiddymu Budd-dal y Dreth Gyngor a gweithredu 
gostyngiad o 10% yn y gwariant ar gynlluniau a’i disodlodd, fe gyflwynodd Llywodraeth Cymru 
Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor yn genedlaethol ac fe ddarparodd £22 miliwn y flwyddyn 
yn ychwanegol i gefnogi’r cynllun yn 2013-2014 a 2014-2015 i ychwanegu at y £222m a 
drosglwyddir gan Lywodraeth y DU. 

Mae’r penderfyniad gan Lywodraeth Cymru i gyflenwi’r diffyg yn y cyllid wedi helpu llawer o bobl 
â nodweddion gwarchodedig yng Nghymru. Yn 2013-2014, bu Cynllun Gostyngiadau’r Dreth 
Gyngor o fudd i 133,000 o bobl hŷn (42%) a thua 39,000 o aelwydydd â phlant dan 5 oed.

Yn dilyn adolygiad o’r trefniadau dros y tymor hirach, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno 
i barhau â’r trefniadau presennol hyn a chynnal hawliau am ddwy flynedd arall (2015-2016 –  
2016-2017). Bydd hyn yn amddiffyn aelwydydd agored i niwed ac aelwydydd ar incwm isel 
rhag unrhyw ostyngiad mewn hawliau am gyfanswm o bedair blynedd.

Cymraeg fel Iaith Ychwanegol

Fe gynhaliodd y Prosiect Iaith a Chyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig ymchwil i gael dealltwriaeth 
am lefel bresennol y galw am gymorth Cymraeg fel Iaith Ychwanegol i ddysgwyr o grwpiau Pobl 
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Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig mewn ysgolion Cymraeg a dwyieithog a Chanolfannau ar 
gyfer Trochi Hwyrddyfodiaid yn y Gymraeg ac i ganfod pa gymorth oedd ar gael. Defnyddir 
Cymraeg fel Iaith Ychwanegol i gyfeirio at sefyllfa ‘lle mae gan ddisgybl iaith gyntaf heblaw 
Cymraeg a Saesneg ond ei fod yn cael addysg Gymraeg a bod ar y disgybl felly angen 
cymorth er mwyn cael mynediad at y cwricwlwm cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg’.

Mae Llywodraeth Cymru wedi canfod ‘diffyg eglurder ynghylch y cymorth gyda’r Gymraeg’ 
a ddarperir ar hyn o bryd ar gyfer dysgwyr o grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. 
Ceir ansicrwydd hefyd faint o alw sydd am gymorth iaith o’r fath, gan nad yw’r broses 
o gasglu data trwy’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion a dulliau eraill 
yn canfod lefel yr angen am gymorth.

Bydd gwaith yn parhau yn 2014-2015 i benderfynu pa un a fydd angen gwasanaeth 
diffiniedig Cymraeg fel Iaith Ychwanegol mewn lleoliad addysg cyfrwng Cymraeg.

Ailysgrifennu’r Dyfodol: Codi Uchelgais a Chyrhaeddiad yn Ysgolion Cymru

Dechreuodd gwaith ym mis Tachwedd 2013 i ddatblygu rhaglen i fynd i’r afael ag effaith 
amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol ac i ddwyn ynghyd yr amryw bolisïau a rhaglenni sy’n 
effeithio ar yr agenda hon. Yn ystod y broses o ddatblygu’r rhaglen fe ymgynghorwyd ag ystod 
eang o randdeiliaid, o fewn Llywodraeth Cymru ac yn allanol ac fe’u gwahoddwyd i gyfrannu. 

Mae’r rhaglen, ‘Ailysgrifennu’r Dyfodol: Codi Uchelgais a Chyrhaeddiad yn Ysgolion Cymru’ 
yn nodi’r hyn y gall ysgolion, gan weithio gyda’u rhieni neu ofalwyr, ei wneud i ddileu’r 
rhwystrau a wynebir gan blant o gefndiroedd amddifadus trwy weithredu fel y locws lleol 
ar gyfer ymyriadau a chymorth.

Nid yw ‘Ailysgrifennu’r Dyfodol’ yn mynd ati’n benodol i dargedu aelodau o grwpiau â 
nodweddion gwarchodedig. Fodd bynnag, caiff nifer o grwpiau â nodweddion gwarchodedig 
eu gorgynrychioli ymhlith y grŵp targed o ddysgwyr o gefndiroedd amddifadus; yn arbennig, 
y rhai o grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a phlant anabl.

Adolygiad Thematig o Faterion Cydraddoldeb ar y Rhaglen Brentisiaeth

O dan eu Cylch Gwaith Blynyddol (2013-2014), rhoddodd Llywodraeth Cymru gomisiwn 
i Estyn i gynnal Adolygiad Thematig dros ddwy flynedd o faterion cydraddoldeb o fewn 
y Rhaglen Brentisiaeth. Y cylch gwaith oedd ystyried yn gyffredinol pa rwystrau i ymgysylltu 
a chyfranogi sy’n wynebu Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl. Dechreuwyd ar 
yr adolygiad ym mis Ebrill 2013 ac mae’n rhedeg tan fis Ionawr 2015.

Yn ystod y cam o’r adolygiad hwn a gwblhawyd yn 2013-2014, cyfarfu Estyn ag aelodau 
o chwe Rhwydwaith 14-19 a naw darparwr hyfforddiant, gan gynnwys nifer o ddysgwyr 
o grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a dysgwyr anabl a oedd ar y rhaglen brentisiaeth 
ar y pryd, i drafod unrhyw rwystrau yr oeddent wedi’u hwynebu. Cafodd y samplau hyn 
eu dewis o ardaloedd yng Nghymru â’r gyfran uchaf o ddinasyddion o grwpiau Pobl Dduon 
a Lleiafrifoedd Ethnig. Fe ymgysylltodd Estyn â grwpiau cymunedol megis Cymdeithas 
Integreiddio Somaliaid, gan annog arweinwyr cymunedol i roi eu canfyddiad a’u barn am 
y rhaglen brentisiaeth. Hefyd fe ddechreuodd Estyn ystyried sectorau y mae’r rhywiau’n cael 
eu stereoteipio ynddynt lle ymddengys fod gwrthwynebiad diwylliannol cryf.
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Cydlyniant Cymunedol

Mae cydlyniant cymunedol yn derm i ddisgrifio sut y mae pawb mewn ardal yn byw ochr yn ochr 
â’i gilydd gyda dealltwriaeth a pharch o’r ddeutu.

Er mwyn sicrhau bod cydlyniant cymunedol yn cael ei brif ffrydio ar draws Awdurdodau Lleol yng 
Nghymru, cafodd 8 Swydd Cydgysylltydd Cydlyniant Cymunedol rhanbarthol eu sefydlu ar gyfer 
y cyfnod 2012-2014 gyda chyllid o £500,000 y flwyddyn. Cytunwyd ar raglenni gwaith gyda’r 
Awdurdodau Lleol o fewn y cyd-destun lleol ac roeddent yn gysylltiedig â’r broses o ddatblygu 
blaenoriaethau trwy Gynlluniau Integredig Sengl a Chynlluniau Cydraddoldeb Strategol.

Dyma rai enghreifftiau o’r gwaith ar gydlyniant cymunedol yng Nghymru.

Casnewydd

Fe wnaeth y Swydd Cydgysylltydd hi’n bosibl datblygu gwaith cydlyniant strategol yng 
Nghasnewydd. Bu grŵp cydlyniant amlasiantaeth, a oedd yn cynnwys uwch swyddogion rheoli 
allweddol, yn gweithredu ar lefel strategol. Bu’r grŵp yn goruchwylio’r grwpiau gweithredol 
sy’n cyflawni’r agenda cydlyniant ar gyfer Casnewydd gan gynnwys y Fforwm Troseddau 
Casineb, y Fforwm Ymfudo a’r Grŵp Tasg a Gorffen Sipsiwn a Theithwyr.

Caerdydd a Bro Morgannwg

Mae cyfnod yn hyfforddi staff rheng-flaen wedi codi’r ymwybyddiaeth gyffredinol o droseddau 
casineb. Yn y Fro, roedd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar staff tai a staff llinellau ffôn i roi 
cymorth i gyfeirio cwsmeriaid ac adnabod troseddau casineb yn gynnar. Yng Nghaerdydd, 
roedd ffocws yr hyfforddiant ar ganolbwyntiau, llyfrgelloedd a thai. Roedd modiwlau e-ddysgu 
ar droseddau casineb ar gael i staff ar draws y ddau Awdurdod Lleol hefyd. Mae gwaith pellach 
wedi cynnwys y canlynol:
• Mae grŵp partneriaeth amlasiantaeth wedi cael ei lansio i ymchwilio i lwybrau atgyfeirio 

ar gyfer troseddau casineb.
• Mae cymorth wedi cael ei ddatblygu ar gyfer grwpiau ceiswyr lloches a’r grŵp dinas noddfa.
• Mae grwpiau lleisiau Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol wedi cael eu lansio.
• Cynllun peilot llwyddiannus i greu cynghreiriau pobl hoyw/strêt mewn ysgolion targed 

ledled Caerdydd.
• Cydgyllido a chefnogi cynllun peilot Panel Cyfiawnder Cymdogaeth.

Gogledd Cymru

Mae’r rhanbarth wedi datblygu cefnogaeth yn sgîl cynnig llwyddiannus am gyllid i’r Gronfa 
Cydweithio Rhanbarthol mewn perthynas â Masnachu Pobl. Fe sicrhaodd y cynnig hwn 
gytundeb gan bob un o’r 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru a sefydliadau eraill yn 
y sector cyhoeddus yn y rhanbarth. Mae’r rhaglen hon wedi cydgysylltu dwy gynhadledd 
isranbarthol ar atal masnachu pobl yng ngogledd ddwyrain a gogledd orllewin Cymru i roi hwb 
cychwynnol i waith y Cydgysylltydd Atal Masnachu Pobl Rhanbarthol a darparu glasbrint ar gyfer 
datblygu gwaith yng ngogledd Cymru. Mae grŵp rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru wedi 
cael ei sefydlu gyda rhaglenni gwaith a chamau gweithredu cysylltiedig yn cael eu hadnabod 
ar draws partneriaid. 
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Cyllid

Grant Cynhwysiant a Grant y Gronfa Hyrwyddo Cydraddoldeb

Adlewyrchir ein hymrwymiad i egwyddorion cydraddoldeb a thegwch yn ein rhaglenni grant 
presennol, sef y Grant Cynhwysiant a’r Gronfa Hyrwyddo Cydraddoldeb. Pennwyd cylch 
grantiau am gyfnod o dair blynedd i ddechrau a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2013, ond cytunodd 
y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ar estyniad o flwyddyn ar gyfer ariannu’r ddwy 
raglen yn ystod 2012-13, wrth i adolygiad llawn ac ymgynghoriad ar y broses gyllido ym maes 
cydraddoldebau yn y dyfodol yng Nghymru fynd rhagddynt. 

Mae’r flwyddyn estynedig o arian i’r Grant Cynhwysiant a Grant y Gronfa Hyrwyddo 
Cydraddoldeb wedi rhoi cymorth i 19 o sefydliadau yn y trydydd sector ddatblygu ymhellach 
lawer o brosiectau cyffrous sydd ar waith yn ein cymunedau amrywiol ledled Cymru. 
Fe gyrhaeddodd y prosiectau hyn grwpiau nas clywir yn aml, a buont o fudd i unigolion 
a chymunedau yng Nghymru, gan wneud newidiadau pendant i’w bywydau.

Mae’r rhaglenni grant yn darparu arian i grwpiau a sefydliadau yn y trydydd sector er mwyn 
eu cynorthwyo i hyrwyddo cydraddoldeb, mynd i’r afael â gwahaniaethu ac annog cymunedau 
cydlynol a chynhwysol ledled Cymru. Mae’r arian yn cael effaith gadarnhaol ar gydraddoldeb 
gan ei fod o fudd uniongyrchol i bobl sy’n aml yn cael eu hallgáu, yn wynebu anfantais ac 
achosion o wahaniaethu, ac oherwydd gwaith pwysig y trydydd sector o ran cyfrannu at waith 
Llywodraeth Cymru i gyflawni ei hamcanion a’i Chynllun Cydraddoldeb Strategol.

Gwrthsefyll Tangyflawniad Bechgyn 

Mae Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio gwaith ar fynd i’r afael â’r bwlch rhwng y rhywiau 
ac ymdrin â’r ffactorau sylfaenol sy’n cyfrannu at danberfformiad bechgyn yn yr ysgol o ran 
eu sgiliau llythrennedd. Trwy gyllid grant, darparwyd cymorth dan y prosiect ‘Gwrthsefyll 
Tangyflawniad Bechgyn’, a oedd yn weithredol rhwng mis Medi 2011 a mis Rhagfyr 2013. 
Nod y prosiect oedd cefnogi gwelliannau yn llythrennedd bechgyn trwy ddarparu cyfleoedd 
hyfforddiant a datblygiad proffesiynol i athrawon ac ymarferwyr er mwyn hybu ymwybyddiaeth 
o ddulliau i ennyn diddordeb bechgyn mewn darllen.

Mae tystiolaeth yn yr adroddiad yn dynodi bod 9 o’r garfan o 17 o ysgolion wedi adrodd 
yn benodol ar welliant yn asesiadau a hyfedredd bechgyn (gan gynnwys gwelliannau mewn 
llythrennedd, darllen, ysgrifennu a llafaredd), gyda 6 ohonynt yn priodoli’r gwelliannau hyn yn 
uniongyrchol i’w hymwneud â’r prosiect. Mae’r adnoddau a’r deunyddiau a ddatblygwyd trwy’r 
prosiect wedi cael eu prif ffrydio o fewn y Rhaglen Gymorth Genedlaethol ar gyfer Llythrennedd 
a Rhifedd.

Y Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

Mae’r Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn darparu cyllid o 100% hyd at uchafswm 
o £1.5m y prosiect ar gyfer Awdurdodau Lleol i ddatblygu safleoedd newydd ac adnewyddu 
safleoedd presennol ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr a gynhelir gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru. 
Nod y grant yw gwella amodau byw ar gyfer y gymuned Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru.

Yn ystod 2013-2014, darparodd Llywodraeth Cymru bron i £2m o gyllid Grant Cyfalaf i 
ddatblygu’r safle cyntaf ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr i gael ei ddatblygu gan Awdurdod Lleol 
yng Nghymru ers 1997. Gwariodd Llywodraeth Cymru dros £1.3m hefyd yn adnewyddu 
safleoedd presennol ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr mewn 6 Awdurdod Lleol arall.
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Mae’r cyllid grant wedi arwain at amodau byw gwell ar safleoedd wedi’u hadnewyddu; mynediad 
gwell at wasanaethau ar safleoedd newydd a’r rhai â chyfleusterau cymunedol newydd; llety sy’n 
briodol o safbwynt diwylliannol; Iechyd a Diogelwch gwell a chydlyniant cymunedol gwell yn ôl 
pob disgwyl yn yr hirdymor.

Cyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn rhan o’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ac fe’i sefydlwyd 
i leihau gwahaniaethau mewn ffyniant a gwella cydlyniant economaidd a chymdeithasol ar 
draws yr Undeb Ewropeaidd. Y nod oedd helpu pobl i gael gwaith a buddsoddi mewn sgiliau 
a hyfforddiant ar gyfer y rhai sydd bellaf o’r farchnad lafur. Un o brif flaenoriaethau rhaglen 
Cronfa Gymdeithasol Ewrop 2007-2013 oedd ymestyn cyfleoedd cyflogaeth unigolion sy’n  
ddi-waith neu sydd wedi dod yn anweithgar yn y farchnad lafur. Roedd y rhaglen yn targedu pobl 
anabl, Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant. Dyma rai enghreifftiau o brosiectau a gafodd gyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop 
yn 2013-2014.

Prosiect Trawsnewid i Gyflogaeth Anghenion Addysgol Arbennig Rhanbarthol 

Arweinir y prosiect gan Gyngor Sir Caerffili ac mae’n darparu gwasanaeth ar gyfer pobl ifanc 
14-24 oed a chanddynt anghenion difrifol a chymhleth, gan gynnwys y rhai ag anabledd dysgu 
ac/neu Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig. Bwriad y prosiect yw helpu pobl ifanc i gymryd 
camau tuag at fywyd mwy ystyrlon fel oedolion a hybu cynhwysiant mewn cyfleoedd addysgol, 
cymdeithasol a chyfleoedd o ran cyflogaeth yn y gymuned.

Yn 2013-2014, parhaodd y prosiect i gynnig ystod eang o gyrsiau achrededig i gyfranogwyr 
yn y prosiect, aelodau o’u teulu a phobl ifanc mewn lleoliadau prif ffrwd sy’n cynnig cymorth 
gan gymheiriaid. Hyd yma, mae 1761 o bobl ifanc anabl wedi cael cymorth gyda 1344 yn cyflawni 
canlyniad cadarnhaol a rhai o’r rheini’n cynnwys cymhwyster.

Meddai un rhiant am y prosiect:

Prosiect COASTAL (Cynghrair Timau Creu Cyfleoedd a Sgiliau) 

Arweinir y prosiect hwn gan Ddinas a Sir Abertawe mewn partneriaeth gyda chwe Awdurdod 
Lleol a phedwar sefydliad yn y Trydydd Sector. Nod y prosiect yw hybu canllawiau galwedigaethol, 
cyflogaeth, hyfforddiant sgiliau a chyfleoedd dysgu gydol oes i unigolion sy’n economaidd 
anweithgar ar hyn o bryd o ganlyniad i afiechyd, bod yn anabl, problemau camddefnyddio 
sylweddau a/neu’r anfantais gymdeithasol ddifrifol sy’n gysylltiedig â’r broses bontio o ofal 
hirdymor i oedolaeth.

“Mae ein bywydau wedi newid a dweud y lleiaf. Ni ellir mesur gwerth y prosiect hwn. 
Mae’n amhrisiadwy, yn hynod werthfawr ac yn anfesuradwy. Mae fel taflu rhaff i’r 
bobl ifanc sy’n rhan ohono ac mae’n rhoi gobaith i rieni sy’n anobeithio ynglŷn â gallu 
cymdeithas i werthfawrogi eu plentyn”.
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Yn 2013-2014 parhaodd y prosiect i gynnig asesiadau manwl a chynhwysfawr o anghenion 
i bob cyfranogwr unigol. Defnyddiwyd yr asesiadau i ddatblygu Rhaglenni Unigol a oedd 
yn manylu ar y cymorth yr oedd ei angen i gynorthwyo’r cyfranogwr i oresgyn y rhwystrau 
dynodedig i’w ymgysylltiad â dysgu, hyfforddiant a chyflogaeth. Hyd at fis Mawrth 2014 mae’r 
prosiect wedi cefnogi 7563 o gyfranogwyr, y mae 5271 ohonynt yn anabl neu’n bobl â chyflwr 
iechyd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio. Maer 7150 o gyfranogwyr wedi cyflawni canlyniad 
cadarnhaol megis cyflogaeth, hyfforddiant neu gymhwyster. Roedd y prosiect yn cynnig 
cymorth, cyngor a chanllawiau i gyflogwyr hefyd, er mwyn codi ymwybyddiaeth o faterion 
salwch ac anabledd ac i’w cynorthwyo i ymgysylltu â chyfranogwyr y prosiect a’u cyflogi.

Cenedl Hyblyg

Nod y prosiect Cenedl Hyblyg dan arweiniad Chwarae Teg yw hyrwyddo cydraddoldeb rhwng 
y rhywiau, cefnogi datblygiad gyrfa a chyfrannu at leihau’r bwlch cyflogau.

Trwy’r prosiect Cenedl Hyblyg, gall cyflogeion fanteisio ar y rhaglen Esgyniad i fenywod, 
lle maent yn dilyn cyrsiau hyfforddi sydd wedi’u bwriadu i ddatblygu eu sgiliau i hwyluso 
cynnydd yn y gweithle. O ganlyniad i’r Rhaglen Esgyniad, mae 482 o gyfranogwyr wedi ennill 
cymhwyster lefel 2 ac 80 wedi ennill cymhwyster lefel 3. Mae 165 o gyfranogwyr wedi camu 
ymlaen at ddysgu pellach a 105 wedi camu ymlaen i rôl uwch.

Nod y rhaglen Sylfeini Teg yw codi ymwybyddiaeth o faterion y rhywiau mewn addysg 
gynnar a chynorthwyo addysgwyr i ddatblygu dulliau sy’n lleihau anghydraddoldebau i’r 
eithaf ac yn gwella cyfleoedd i fechgyn a merched. Mae 25 o sefydliadau addysgol wedi bod 
yn rhan o’r rhaglen a thrwy Chwarae Teg, fe gyfranogodd aelodau o staff sy’n gweithio yn 
y sefydliadau mewn sesiynau hyfforddi a oedd yn archwilio ymchwil, damcaniaethau ac arfer 
gorau presennol mewn perthynas â’r rhywiau ac addysg.

Nod Cynllun Cyflogwr Delfrydol Esblygu yw cydnabod y sefydliadau yng Nghymru sy’n mynd 
y tu hwnt i gydymffurfiaeth ddeddfwriaethol ym meysydd cydraddoldeb ac amrywiaeth 
i greu gweithleoedd hyblyg a chyfle cyfartal i’r holl gyflogeion. Trwy’r rhaglen Esblygu mae 
484 o gyflogwyr wedi cael eu cofrestru. Mae 437 o gyflogwyr wedi cael eu hyfforddi ar 
fanteision busnes cydraddoldeb ac amrywiaeth ac mae 183 o gyflogwyr naill ai wedi addasu 
neu wedi gwella eu strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae 111 o fenywod sy’n 
gweithio mewn Mentrau Bach a Chanolig wedi cael mynediad at drefniadau gweithio o bell 
i hwyluso cydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith ac mae 50 o gyflogwyr wedi cael statws 
Cyflogwr Delfrydol.
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Deddfwriaeth

Bil Tai (Cymru)

Cyflwynwyd Bil Tai (Cymru) ar 18 Tachwedd 2013 gan y Gweinidog Tai ac Adfywio ar y pryd. 
Bydd y cynigion yn y Bil yn gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau ledled Cymru. Bydd y 
Bil yn galluogi Llywodraeth Cymru i wella safonau tai, cynyddu fforddiadwyedd a helpu i atal 
yr anawsterau a’r diffyg cyfleoedd a wynebir yn aml gan bobl ddifreintiedig ac agored i niwed. 
Mae cartref addas yn greiddiol i iechyd a lles da. Mae’n cynrychioli’r dechrau gorau posibl 
mewn bywyd i blant, ac yn rhoi’r sylfaen ar gyfer cymunedau cryf, diogel a theg.

Canfu asesiad o effaith Bil Tai (Cymru) ar gydraddoldeb y bydd effeithiau cadarnhaol i Sipsiwn 
a Theithwyr gan y bydd y ddyletswydd i ddarparu safle lle canfuwyd angen yn creu mynediad 
gwell at addysg, gofal iechyd a chyfleusterau cymunedol, ac yn gwella cydlyniant cymunedol. 
Bydd safleoedd awdurdodedig yn darparu amgylcheddau diogelach o’i gymharu â safleoedd 
anawdurdodedig a byddant o fudd yn arbennig i bobl anabl, plant, pobl ifanc a phobl hŷn.

Y Bil Cynllunio (Cymru) 

Fe ymgynghorwyd ar y Bil Cynllunio (Cymru) rhwng mis Rhagfyr 2013 a mis Chwefror 2014. 
Roedd y papur ymgynghori’n cynnwys cynigion i foderneiddio’r system gynllunio yng 
Nghymru trwy newidiadau i ddeddfwriaeth sylfaenol, is-ddeddfwriaeth, polisïau a 
chanllawiau.

Bydd dull trawsffiniol y Bil yn mynd i’r afael â materion megis y cyflenwad o dai a fydd yn cael 
effaith gadarnhaol ar ystod o grwpiau gwarchodedig gan gynnwys pobl ifanc, teuluoedd, 
pobl hŷn, pobl anabl a chymunedau Sipsiwn a Theithwyr, yn enwedig lle rhoddir ystyriaeth 
i ddarparu safleoedd. Hefyd, bydd y darpariaethau o ran ymgynghori â’r gymuned cyn 
ymgeisio a phrosesau gorfodi gwell yn lleihau anghydraddoldebau sy’n gallu bodoli rhwng 
grwpiau. Bydd hefyd yn ei gwneud yn haws i bobl ddylanwadu ar ddyfodol eu cymunedau 
a goresgyn materion sy’n peri rhwystredigaeth, oedi a’r arfer o fanteisio ar fylchau.

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

Daeth Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gyfraith ym mis Tachwedd 2013. Fe greodd 
ddyletswyddau newydd i fapio a chynllunio ar gyfer llwybrau teithio llesol, i wella’r seilwaith 
teithio llesol yn barhaus ac i ddarparu ar gyfer cerddwyr a beicwyr mewn cynlluniau ffyrdd 
a thraffig newydd.

Y nod oedd sicrhau bod y darpariaethau a gynigir ar gyfer y Ddeddf mor gynhwysol â phosibl. 
Mae’r diffiniad o feicwyr yn cynnwys pobl sy’n defnyddio beiciau a gynorthwyir yn drydanol 
sy’n haws i bobl anabl a phobl hŷn eu defnyddio na beiciau nas cynorthwyir. Mae hyn yn 
golygu y gall teithio llesol fod yn hygyrch i ystod ehangach o bobl. Mae categori penodol 
o deithiwr llesol yn bodoli yn y Ddeddf sef ‘pobl anabl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn modur, 
sgwteri symudedd neu gymhorthion symudedd eraill’. Mae’r ddarpariaeth hon yn golygu 
bod deddfwriaeth teithio llesol yn ystyried yn benodol bod pobl sy’n gorfforol yn methu 
â cherdded yn “gerddwyr” neu’n “feicwyr” fel y bo’n briodol.
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Mae hyn yn hyrwyddo mynediad gwell at seilwaith, yn peidio â chefnogi rheolaethau 
ar fynediad sy’n atal sgwteri symudedd, a bydd y ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol 
i Awdurdodau Lleol ddarparu gwybodaeth am rwystrau megis grisiau a bolardiau, gyda golwg 
ar waredu cymaint o’r rhain â phosibl. Mae’r Ddeddf hefyd yn cynnwys gofynion o ran 
ymgynghori a osodir ar Awdurdodau Lleol i ddatblygu mapiau sy’n dangos llwybrau 
teithio llesol.

Deddf Cartrefi Symudol 1983

Ym mis Gorffennaf 2013, fe weithredwyd Deddf Cartrefi Symudol 1983 ar safleoedd Sipsiwn 
a Theithwyr Awdurdodau Lleol, gan ddarparu mesurau gwell i warchod rhag troi allan 
a hawliau gwell. Mae’r hawliau hyn yn cynnwys rhoi’r hawl i eraill ddod ar y llain yn eu lle 
a herio penderfyniadau perchnogion safleoedd. Mae gan breswylwyr y gallu hefyd i ymgeisio 
i’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl i benderfynu achos am y tro cyntaf.

Nod y ddeddfwriaeth oedd sicrhau bod gan Sipsiwn a Theithwyr ddiogelwch deiliadaeth 
ar y safleoedd hyn. Bydd yn rhoi cymorth i’r cymunedau hyn gael eu trin yn deg a chael 
mynediad at lety diogel a sefydlog.

Mae’r broses o weithredu’r Ddeddf wedi arwain at fesurau amddiffyn gwell i Sipsiwn 
a Theithwyr rhag cael eu troi allan yn anghyfreithlon; sicrhau bod gan Sipsiwn a Theithwyr 
ddealltwriaeth well am eu hawliau; a pheri bod yr holl Awdurdodau Lleol yn rhoi cytundebau 
ysgrifenedig newydd i Sipsiwn a Theithwyr a’r rheini’n nodi’n eglur beth yw telerau 
eu cytundeb.

Hyfforddiant Gorfodol i Lywodraethwyr Ysgolion

Ym mis Medi 2013 cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddeddfwriaeth sy’n ei gwneud yn ofynnol 
i lywodraethwyr ysgolion gael hyfforddiant gorfodol mewn meysydd penodol gan gynnwys 
hyfforddiant sefydlu i lywodraethwyr newydd a hyfforddiant i gadeiryddion llywodraethwyr, 
sy’n ymwneud yn benodol â’u rôl o ran cefnogi a herio’r pennaeth.

Mae’r hyfforddiant gorfodol yn cynnwys cyfrifoldebau’r llywodraethwyr am sicrhau bod yr 
ysgol yn cydymffurfio â deddfwriaeth bresennol ym maes cydraddoldeb. Mae llywodraethwyr 
a nodir yn y rheoliadau nad ydynt yn cwblhau’r hyfforddiant gorfodol yn cael eu gwahardd 
am chwe mis. Os nad ydynt yn cwblhau’r hyfforddiant yn ystod cyfnod y gwaharddiad maent 
yn cael eu diarddel rhag parhau fel llywodraethwr.
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Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru
Er mwyn i gyrff cyhoeddus gyflawni dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn well, 
Llywodraeth Cymru oedd y llywodraeth gyntaf i gyflwyno dyletswyddau cydraddoldeb penodol 
fel y nodir yn Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011.

Mae Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru yn cynnwys trefniadau ymgysylltu, 
adolygu a chyflwyno adroddiadau, asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb, gwybodaeth am 
gydraddoldeb a chyflogaeth, gwahaniaethau mewn cyflog a chaffael.

Dyma rai o’n camau gweithredu i gyflawni Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru.

Ymgysylltu

Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau 
Statudol) (Cymru) 2011
Noda Rheoliad 5 o Reoliadau Deddf Cydraddoldeb (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011:
(1)  Cyfeirir at y darpariaethau ym mharagraff (2) yn y Rheoliadau hyn fel “y darpariaethau 

ymgysylltu”. 
(2)  Pan fo unrhyw ddarpariaeth yn y Rheoliadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod 

gydymffurfio â’r darpariaethau ymgysylltu wrth gyflawni unrhyw weithgaredd, 
mae cydymffurfio â’r darpariaethau hynny’n golygu bod yr awdurdod wrth gyflawni’r 
gweithgaredd hwnnw
a) yn gorfod cynnwys unrhyw bersonau y mae’r awdurdod yn credu 

i. eu bod yn cynrychioli buddiannau personau sy’n rhannu un neu fwy 
o’r nodweddion gwarchodedig; a

ii. bod ganddynt fuddiant yn y modd y mae’r awdurdod yn cyflawni ei 
swyddogaethau;

b) yn cael cynnwys unrhyw bersonau eraill y mae’r awdurdod yn credu eu bod 
yn briodol;

c) yn cael ymgynghori ag unrhyw bersonau y mae’r awdurdod yn credu eu bod 
yn briodol.

Rhaid i’r gwaith ymgysylltu hwn ddigwydd mewn perthynas â’r canlynol:
• Pennu amcanion cydraddoldeb.
• Paratoi ac adolygu Cynllun Cydraddoldeb Strategol.
• Nodi sut y gall gwaith a gweithgareddau awdurdod gyfrannu at y broses o gyflawni’r 

ddyletswydd gyffredinol.
• Asesu effaith debygol unrhyw bolisïau neu arferion a gaiff eu cynnig neu eu hadolygu 

ar grwpiau gwarchodedig.
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Mae Dyletswyddau Penodol Cymru yn nodi bod yn rhaid i gyrff y sector cyhoeddus gynnwys 
‘unrhyw bersonau y mae’r awdurdod yn credu eu bod yn cynrychioli buddiannau personau 
sy’n rhannu un neu fwy o’r nodweddion gwarchodedig a bod ganddynt fuddiant yn y modd 
y mae’r awdurdod yn cyflawni ei swyddogaethau’. Mae’r ddyletswydd hon i ymgysylltu 
yn rhoi cymorth a chyngor arbenigol i Lywodraeth Cymru o ran deall y materion a’r rhwystrau 
allweddol sy’n wynebu pobl â nodweddion gwarchodedig. Wedyn gellir defnyddio’r 
wybodaeth hon i gyflawni nodau a rennir ac i sicrhau y gwneir gwell penderfyniadau, 
er enghraifft, o ran datblygu polisïau a gwasanaethau ac o ran pennu blaenoriaethau 
ar gyfer gweithredu.

Trwy gydol y flwyddyn, bu Gweinidogion yn ymgysylltu’n rheolaidd mewn llawer 
o ddigwyddiadau a chyfarfodydd gyda grwpiau sy’n cynrychioli pobl â nodweddion 
gwarchodedig, er mwyn deall eu blaenoriaethau a’r heriau y maent yn eu hwynebu’n 
feunyddiol. Mae gan Lywodraeth Cymru hefyd lawer o fforymau sefydledig a ddefnyddir 
gennym i ymgysylltu â grwpiau sy’n cynrychioli pobl â nodweddion gwarchodedig. 

Y Fforwm Cymunedau Ffydd

Mae’r Fforwm Cymunedau Ffydd yn cynnwys arweinwyr cymunedau ffydd sy’n ymgynghori 
â Llywodraeth Cymru ynglŷn â materion polisi a strategaeth. Y Prif Weinidog yw Cadeirydd 
y Fforwm ac yn ystod 2013-14, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, sy’n gyfrifol 
am faterion cydraddoldeb, oedd y Dirprwy Gadeirydd. Mae’r Fforwm Cymunedau Ffydd 
yn hwyluso deialog rhwng Llywodraeth Cymru a’r prif gymunedau ffydd ar unrhyw faterion 
sy’n effeithio ar fywyd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol yng Nghymru. 

Roedd rhai o’r materion a drafodwyd mewn cyfarfodydd yn ystod y cyfnod hwn yn cynnwys 
Trais yn erbyn Menywod, lle yr ystyriodd aelodau’r Fforwm beth allent ei wneud i ysgogi 
ymwybyddiaeth o fewn eu cymunedau ffydd. Trafododd y Fforwm hefyd rôl cymunedau ffydd 
yn y gwaith o leihau tlodi a chafodd gyflwyniad gan Fyddin yr Iachawdwriaeth ar ei gwaith. 

Fforwm Hil Cymru

Sefydlwyd Fforwm Hil Cymru i helpu Llywodraeth Cymru i ddeall y materion allweddol 
o fewn cymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig ac i alluogi Llywodraeth Cymru 
i ymgysylltu â hwy’n barhaus. Mae aelodau’r Fforwm yn cynnwys swyddogion Llywodraeth 
Cymru a chynrychiolwyr o’r prif sefydliadau hil a chynghorau cydraddoldeb o bob rhan 
o Gymru. Mae’r Fforwm yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn.

Yn 2013-14 cadeiriwyd y Fforwm gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. Yn ystod 
y cyfnod adrodd, cytunodd Fforwm Hil Cymru ar ei 3 blaenoriaeth am y ddwy flynedd 
nesaf – trechu hiliaeth a throseddau casineb hil, tlodi ac ethnigrwydd a mynediad at ofal 
iechyd ar gyfer pobl anabl o grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. 
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Fforwm Cydraddoldeb i Bobl Anabl

Caiff y Fforwm Cydraddoldeb i Bobl Anabl ei gadeirio gan y Gweinidog Cymunedau 
a Threchu Tlodi ac mae’n cynnwys pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl sy’n rhan o’r 
gwaith o wneud cynnydd ym maes cydraddoldeb i bobl anabl, ac sy’n perthyn i wahanol 
feysydd arbenigedd. Mae’r Fforwm yn rhoi cyfle i randdeiliaid gynghori Llywodraeth Cymru 
ar y materion allweddol sy’n effeithio ar bobl anabl yng Nghymru ac i ledaenu arfer gorau 
o ran ymdrin â’r materion hynny.

Mae’r Fforwm yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn ac roedd y pynciau a drafodwyd yn ystod 
2013-14 yn cynnwys hyfforddi gyrwyr bysiau, cofrestrau tai hygyrch a chynigion ar gyfer 
deddfwriaeth newydd mewn perthynas â chynllunio. Mae gan y Fforwm rôl hefyd o ran 
amlygu rhwystrau i gynnydd gyda’r Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol i bobl 
anabl. Mae’r Fframwaith yn dilyn dull gweithredu strategol mewn perthynas ag anabledd 
yng Nghymru ac yn nodi’r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo cymdeithas 
gynhwysol sy’n galluogi pobl. 

Grŵp Cynghorol y Gyllideb ar Gydraddoldeb

Mae Grŵp Cynghorol y Gyllideb ar Gydraddoldeb yn cynnwys nifer o gynrychiolwyr mewnol 
Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr allanol o sefydliadau cydraddoldeb yn y trydydd sector 
a’r sector gwirfoddol yn ogystal ag economegydd academaidd fel ymgynghorydd a benodwyd 
gan Weinidogion Cymru. O fis Gorffennaf 2013, cyd-gadeiriwyd y Grŵp gan y Gweinidog 
Cyllid a’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. 

Ffocws allweddol i drafodaethau a gwaith y grŵp yn 2013-2014 fu darparu dealltwriaeth 
am broses Cyllideb Llywodraeth Cymru ei hun, yr amgylchedd economaidd sydd ohoni, 
a’r cyfyngiadau y mae’r rhain yn eu gosod ar ein hystyriaethau o ran cydraddoldeb. Mae hyn 
wedi creu ffocws cryf ar bwysigrwydd cronni sail dystiolaeth gadarn a chryf, fel bod natur 
y materion cydraddoldeb sylfaenol yn gallu cael ei hadnabod a’i deall. Mae pynciau a 
materion a drafodwyd yn ystod y cyfnod hwn yn cynnwys sut y gall gwariant y Llywodraeth 
ar wasanaethau cyhoeddus effeithio ar anghydraddoldeb, a Bil Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru). 

Cyfarfod Gweinidogol gyda Sefydliadau Cydraddoldeb y Trydydd Sector

Yn ystod 2013-14 bu’r Gweinidogion yn ymgysylltu’n aml â grwpiau yn y Trydydd Sector 
sy’n cynrychioli pobl â nodweddion gwarchodedig. Fe wnaed hyn trwy amrywiaeth o ddulliau 
gan gynnwys cyfarfodydd; ymweliadau â sefydliadau a chymunedau; presenoldeb mewn 
digwyddiadau a chynadleddau; a thrwy ohebiaeth.

Roedd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi yn bresennol ac fe siaradodd mewn llawer 
o ddigwyddiadau ar gydraddoldeb gan gynnwys Cynhadledd Flynyddol Anabledd Cymru, 
Cynhadledd Gweithleoedd Flynyddol Stonewall Cymru a’r Gynhadledd Merched mewn 
Gwyddoniaeth. Cyfarfu’r Gweinidog hefyd â Chadeiryddion Rhwydwaith Cydraddoldeb 
Menywod Cymru, fe ymwelodd â Chanolfan Merched Gogledd Cymru a chyfarfu â phedwar 
gŵr ifanc ag anableddau dysgu fel rhan o’r prosiect ‘Gofal yn Nes at Adref’.
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Mae’r gwaith ymgysylltu hwn yn rhan allweddol o’r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru 
a’r Trydydd Sector. Caiff y berthynas hon ei diffinio yn y fersiwn ddiwygiedig o Gynllun 
y Trydydd Sector. 

Cynllun y Trydydd Sector

Cyhoeddwyd y fersiwn ddiwygiedig o Gynllun y Trydydd Sector ym mis Ionawr 2014. 
Fe wnaed hyn yn dilyn cyhoeddi’r ddogfen ymgynghori, Parhad a Newid: Adnewyddu’r 
Berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yng Nghymru, ym mis Mai 2013. 
Cadarnhaodd yr ymgynghoriad fod angen diwygio Cynllun y Sector Gwirfoddol a’r Cod 
Ymarfer ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector.

Cafodd y ddwy ddogfen hon, a arferai gael eu cyhoeddi ar wahân, eu cysylltu’n ffurfiol 
â’i gilydd. Y nod oedd cryfhau ac egluro’r cysylltiadau rhwng y Cynllun, sy’n disgrifio’r 
egwyddorion trosfwaol y mae Llywodraeth Cymru’n eu dilyn wrth weithio gyda’r Trydydd 
Sector, a’r Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu, sy’n nodi’r egwyddorion y bydd Llywodraeth 
Cymru’n eu dilyn wrth gynorthwyo’r Trydydd Sector yn ariannol.

Cafodd y dogfennau diwygiedig eu datblygu ar y cyd ag ystod eang o randdeiliaid, yn bennaf 
trwy Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector a’r rhwydweithiau a gynrychiolir gan ei aelodau, 
gan gymryd yr ymatebion i’r ymgynghoriad i ystyriaeth hefyd.

Astudiaeth Achos

Ymgysylltu ynghylch Llwybrau Diogel i’r Ysgol

Cododd Comisiynydd Plant Cymru’r cwestiwn ynglŷn â sut y mae disgyblion yn cyrraedd 
yr ysgol ac ansawdd yr asesiadau a gwblheir gan awdurdodau cyhoeddus wrth asesu 
llwybrau diogel i’r ysgol. Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y cyd â Swyddfa’r Comisiynydd Plant 
a chyda Dynamix, grŵp sy’n arbenigo mewn rhoi llais i blant a phobl ifanc trwy ddefnyddio 
gweithgareddau a gemau. 

Fe ymgynghorwyd â phlant a phobl ifanc i ganfod y materion a ddylai gael eu cynnwys 
yn y broses asesu risgiau ar gyfer llwybrau cerdded i’r ysgol yn eu tyb hwy. Ar ben hyn, 
roedd y prosiect yn ceisio datblygu proses newydd i asesu llwybrau cerdded i’r ysgol a sefydlu 
mecanweithiau i sicrhau bod llais a phryderon plant a phobl ifanc yn ganolog i’r broses.

Mae trefniadau’n cael eu rhoi ar waith i hybu gwaith ymgysylltu parhaus â phlant a phobl 
ifanc a monitro’r rhan a chwaraeir ganddynt yn y prosesau newydd. Bydd canllawiau newydd 
ar gyfer asesu risgiau llwybrau cerdded i’r ysgol yn cael eu rhyddhau ym mis Mehefin 2014.
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Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb
Mae’n ofynnol i Lywodraeth Cymru, fel gyda chyrff cyhoeddus datganoledig eraill y mae 
Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 yn berthnasol 
iddynt, gynnal asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb mewn perthynas â grwpiau gwarchodedig, 
ar draws ei pholisïau a’i harferion arfaethedig, y rheini y mae wedi penderfynu eu hadolygu, 
a’r newidiadau y mae’n bwriadu eu gwneud.

Mae asesu effaith polisïau ac arferion ar grwpiau gwarchodedig yn un o’r ffyrdd allweddol y gall 
awdurdodau cyhoeddus ddangos eu bod wedi rhoi ‘sylw dyledus’ i’r mater. Mae ein trefniadau ar 
gyfer asesu effaith hefyd yn rhan allweddol o’r broses o gyflawni ein dyletswydd o dan adran 77 
o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae dull Llywodraeth Cymru o gynnal Asesiadau o’r Effaith 
ar Gydraddoldeb yn sicrhau bod ein polisïau a’n harferion yn diwallu anghenion pobl Cymru yn 
well. Mae’n sicrhau bod y gwaith a wnawn yn achub ar bob cyfle i hyrwyddo cydraddoldeb a 
chanlyniadau cynhwysol i holl ddinasyddion Cymru.

Beth yw Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb?

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yw’r broses ffurfiol, systematig a thrylwyr ar gyfer dadansoddi 
polisïau, arferion, cynlluniau gweithredu a phrosesau cyllidebol arfaethedig neu bresennol. 

Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) 
(Cymru) 2011

Rheoliadau 8(1)(a) a 8(1)(b)

Rhaid i awdurdod rhestredig wneud trefniadau priodol ar gyfer asesu: 
• effaith debygol polisïau ac arferion arfaethedig ar ei allu i gydymffurfio â’r ddyletswydd 

gyffredinol
• effaith unrhyw bolisi neu arfer sy’n cael ei adolygu ar ei allu i gydymffurfio â’r ddyletswydd 

gyffredinol  
• effaith unrhyw ddiwygiad arfaethedig i bolisi neu arfer ar ei allu i gydymffurfio 

â’r ddyletswydd gyffredinol.

Rhaid i unrhyw asesiad o’r fath ymgysylltu â’r bobl briodol a rhoi sylw dyledus i wybodaeth 
berthnasol a ddelir gan yr awdurdod rhestredig. 

Nid yw’r ddyletswydd hon i gynnal asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb yn cynnwys polisïau 
ac arferion sy’n bodoli eisoes nad yw’r awdurdod rhestredig wedi penderfynu eu hadolygu, 
ond rhaid parhau i fonitro’r polisïau hynny sy’n bodoli eisoes.

Rheoliad 8(1)(c)

Rhaid i’r awdurdod rhestredig hefyd fonitro effaith polisïau ac arferion ar ei allu i 
gydymffurfio â’r ddyletswydd gyffredinol.
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Mae’n ddull gweithredu strwythuredig sy’n cadarnhau ac yn cofnodi pa un a yw’r polisi yn 
effeithio ar wahanol grwpiau o bobl mewn gwahanol ffyrdd, ac yn cymryd camau i ddileu neu 
leihau unrhyw effeithiau negyddol lle y bo’n bosibl. Mae asesiadau o effaith hefyd yn edrych am 
gyfleoedd i hyrwyddo cyfle cyfartal.

Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb o fewn Llywodraeth Cymru

Nodwyd ein hymrwymiad i Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb, ynghyd â’n dyletswydd statudol, 
yn ein Rhaglen Lywodraethu lle rydym wedi addo: 
“Cynnal Asesiadau o Effaith cyllidebau a pholisïau ac arferion arfaethedig a pholisïau ac arferion 
a gaiff eu hadolygu ar Gydraddoldeb”.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi sylw dyledus i’r angen i ddileu achosion o wahaniaethu 
anghyfreithlon, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cydberthnasau da rhwng gwahanol grwpiau 
cydraddoldeb, pan fo’n gwneud ei phenderfyniadau. Yr Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
a gynhelir gan Lywodraeth Cymru yw ei mecanwaith ar gyfer rhoi sylw dyledus i’r mater. Mae dull 
systematig Llywodraeth Cymru o gynnal Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn sicrhau bod ein 
polisïau a’n harferion yn diwallu anghenion pobl Cymru yn well.

Ar ôl eu cwblhau, lle ystyrir bod yr effaith ar gydraddoldeb yn sylweddol, caiff yr Asesiadau 
o’r Effaith ar Gydraddoldeb eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru yn y ddolen isod:  
www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/equality-diversity/impactassessments/?lang=cy

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n frwd i ymgorffori nodau Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus ac egwyddor cyfle cyfartal i bawb yn ei chynlluniau gwariant a’i phrosesau cyllidebol.

Asesiad o Effaith y Gyllideb ar Gydraddoldeb

Mae Llywodraeth Cymru’n ymrwymedig i asesu effaith ei phenderfyniadau gwariant ar bobl Cymru. 
Wrth lunio Cyllideb Ddrafft 2011-2012, Llywodraeth Cymru oedd y Weinyddiaeth gyntaf yn y DU 
i asesu effaith ei chynlluniau gwariant. Ers hynny, mae’r Llywodraeth wedi ceisio gwella’r dull yn 
barhaus o flwyddyn i flwyddyn.

Cyhoeddwyd Cyllideb Ddrafft 2014-2015 ar 8 Hydref 2013 ac fe graffodd y Pwyllgor Cymunedau, 
Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol arni ar 24 Hydref 2013. Mae ein dull o gynnal yr Asesiad o’r 
Effaith wedi cael ei oleuo gan argymhellion a gyflwynwyd gan ystod o randdeiliaid gan gynnwys 
Pwyllgorau’r Cynulliad, Grŵp Cynghorol y Gyllideb ar Gydraddoldeb a’r Comisiwn Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol.

Gwella trwy Asesu

Thema glir sy’n dod i’r amlwg wrth gwblhau Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb ar draws y 
sefydliad, o ran y gyllideb ac o ran penderfyniadau polisi, yw’r diffyg tystiolaeth sydd ar gael ar 
gyfer rhai nodweddion gwarchodedig penodol, gan gynnwys: grwpiau crefydd a ffydd, a phobl 
Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol. Yn ogystal ag amlinellu’r ffynonellau tystiolaeth 
a ddefnyddiwyd, un o’r gofynion eraill sy’n gysylltiedig â chwblhau Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb yw y dylid cydnabod a nodi ble y gallai fod diffyg tystiolaeth. Trwy’r duedd hon sy’n 
dod i’r amlwg o ran bylchau mewn tystiolaeth ar gyfer y nodweddion hyn, mae mwy o adrannau 
yn ceisio cynnwys gwaith casglu tystiolaeth o fewn eu gwaith gwerthuso a monitro polisïau sy’n 
canolbwyntio ar y grwpiau gwarchodedig.

http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/equality-diversity/impactassessments/?lang=cy
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Monitro Effaith ein Polisïau a’n Harferion

Fel rhan o Ddyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru, rhaid i gyrff rhestredig hefyd sicrhau 
eu bod yn parhau i fonitro effaith eu polisïau ar ôl cynnal asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb. 

Mae Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn asesiadau byw, rhyngweithiol a pharhaus 
sy’n para am oes y penderfyniad neu’r polisi ac, mewn rhai achosion, y tu hwnt i hynny. O 
fewn Llywodraeth Cymru, ar ôl cwblhau Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb, caiff cynllun 
gweithredu ei ddatblygu a phennir dyddiad adolygu. Ar y dyddiad adolygu hwn, rhaid ailystyried 
a gwerthuso’r asesiad gwreiddiol o’r effaith ar nodweddion gwarchodedig. Lle nodir effeithiau 
newydd, neu lle casglwyd tystiolaeth sy’n cefnogi ein hasesiad gwreiddiol o’r effaith, caiff y rhain 
eu cynnwys yn yr asesiad.

Caffael
Mae cyrff gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru yn gwario tua £4.3 biliwn bob blwyddyn ar brynu 
nwyddau a gwasanaethau gan gyflenwyr. Mae’n bwysig bod pob punt a gaiff ei gwario’n cael ei 
gwario’n ofalus, gan sicrhau’r gwerth gorau i bobl Cymru.

Beth yw Caffael?

Yn ôl Datganiad Polisi Caffael Cymru 2012 gan Lywodraeth Cymru y diffiniad o gaffael yw “proses 
lle mae sefydliadau yn diwallu eu hanghenion o ran nwyddau, gwasanaethau, gwaith a 
chyfleustodau mewn ffordd sy’n sicrhau gwerth am arian ar sail oes gyfan yn nhermau cynhyrchu 
manteision, nid yn unig i’r sefydliad caffael, ond hefyd i’r gymdeithas a’r economi, gan greu’r 
difrod lleiaf i’r amgylchedd”.

Ein Polisi Caffael

Trwy gydymffurfio â dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus, gall Llywodraeth Cymru sicrhau 
bod y nwyddau a’r gwasanaethau a gaiff eu caffael gennym yn addas ar gyfer y diben ac felly 
sicrhau eu bod yn diwallu anghenion ein dinasyddion a’n cymunedau amrywiol.

Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) 
(Cymru) 2011

Rheoliad 18

(1) Pan fo awdurdod sy’n awdurdod contractio yn bwriadu gwneud cytundeb perthnasol 
ar sail y cynnig mwyaf manteisiol yn economaidd, rhaid iddo roi sylw dyladwy i’r 
cwestiwn a ddylai’r meini prawf ynglŷn â dyfarnu gynnwys ystyriaethau sy’n berthnasol 
i’r modd y mae’n cyflawni’r ddyletswydd gyffredinol.

(2) Pan fo awdurdod sy’n awdurdod contractio yn bwriadu pennu amodau ynglŷn 
â chyflawni cytundeb perthnasol, rhaid iddo roi sylw dyladwy i’r cwestiwn 
a ddylai’r amodau gynnwys ystyriaethau sy’n berthnasol i sut mae’n cyflawni’r 
ddyletswydd gyffredinol.
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Fel rhan o Ddyletswyddau Cydraddoldeb Penodol statudol Cymru, rhaid i gyrff cyhoeddus 
yng Nghymru:
• ystyried pa un a ddylai’r meini prawf ar gyfer dyfarnu’r contract hwnnw gynnwys 

ystyriaethau i helpu i gyflawni dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus;
• ystyried a fyddai’n briodol gosod amodau mewn perthynas â pherfformiad y contract 

er mwyn helpu i gyflawni tri nod dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus.

Cyflawni’r Ddyletswydd Caffael o fewn Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru

Mae Datganiad Polisi Caffael Cymru yn cynnwys naw egwyddor allweddol y dylai 
pob sefydliad yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ymlynu wrthynt wrth gyflawni eu 
gweithgarwch caffael. Mae’r Datganiad hwn wedi cael ei fabwysiadu’n eang gan gyrff 
cyhoeddus pwysig yng Nghymru. Mae pob un o’r 22 Awdurdod Lleol wedi cadarnhau 
eu bod wedi’i fabwysiadu ac mae derbyniad yn cael ei fonitro. 

Am y tro cyntaf yng Nghymru, darperir diffiniad ffurfiol o Werth am Arian, sef “y cyfuniad 
gorau posibl o gostau oes gyfan o ran sicrhau arbedion a chanlyniadau o safon uchel 
ar gyfer y sefydliad, a hefyd dylai fod o fudd i gymdeithas a’r economi gan leihau niwed 
i’r amgylchedd.”

Wedi’u sefydlu o fewn y datganiad polisi mae nifer o sbardunau allweddol sy’n dylanwadu 
ar gyflawni ystyriaethau o ran cydraddoldeb gan gynnwys:
• sicrhau bod Manteision Cymunedol yn cael eu cynnwys mewn contractau; 
• symleiddio’r broses gaffael a lleihau rhwystrau i gyflenwyr; 
• hysbysebu cyfleoedd i ennill contractau trwy wefan GwerthwchiGymru;
• cwblhau’r adnodd Asesiad Risg Cynaliadwyedd.

Prif Ffrydio a Chynnwys Cydraddoldeb o fewn Trefniadau Caffael – Canlyniadau

Bu Llywodraeth Cymru ar flaen y gad ers sawl blwyddyn o ran rhoi’r polisïau caffael 
sy’n ysgogi cydraddoldeb ar waith. Mae’r canlyniadau’n cynnwys:

Manteision Cymunedol

Ym mis Mawrth 2014, roedd canlyniadau’r 30 prosiect cyntaf yn y sector cyhoeddus a oedd 
yn werth £445m yn dangos bod 84% wedi cael ei ail-fuddsoddi yng Nghymru, £113m yn 
uniongyrchol ar gyflogau i ddinasyddion Cymru, a £273m gyda busnesau sydd wedi’u 
lleoli yng Nghymru, yr oedd 77% ohonynt yn fusnesau bach a chanolig yng Nghymru. 
Cafodd rhyw 539 o bobl ddifreintiedig eu helpu i gael gwaith, gan gael dros 13,460 wythnos 
o hyfforddiant.

Mae Manteision Cymunedol wedi’u cynnwys ym mhroses grantiau Llywodraeth Cymru 
fel amod safonol ar gyfer cyllid grant, gan felly ehangu’r defnydd ohonynt. Mae Cynllun 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru hefyd yn ymrwymedig i gynnwys Manteision Cymunedol 
yn y contractau sydd o fewn ei gwmpas. 
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Cronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr

Mae symleiddio’r cam cyn-gymhwyso trwy ddull y Gronfa Ddata Gwybodaeth am 
Gymwysterau Cyflenwyr yn ysgogi dull cymesur ac yn gostwng cost cynnig am gontractau 
i gyflenwyr. Defnyddir y dull hwn ar gyfer yr holl dendrau a osodir ar draws Llywodraeth 
Cymru ac mae wedi ei gwneud yn bosibl archwilio hanes cynigwyr o ran sicrhau cyfle cyfartal 
trwy ofyn iddynt ddatgelu unrhyw achosion o dorri cyfraith Ewropeaidd a’r camau unioni 
a gymerwyd. Erbyn mis Mawrth 2014, roedd dros 31 o sefydliadau yn y sector cyhoeddus 
wedi defnyddio’r set o gwestiynau safonol ar gyfer y Gronfa Ddata Gwybodaeth am 
Gymwysterau Cyflenwyr ar dros 304 o Gontractau trwy offer cyrchu’r Gwasanaeth eGaffael, 
gan alluogi cyflenwyr i fancio dros 141,000 o atebion i’w defnyddio yn y dyfodol. 

Asesiad Risg Cynaliadwyedd

Mae cwblhau’r Asesiadau Risg Cynaliadwyedd ar gyfer nwyddau a gwasanaethau’n 
un o’r gofynion penodol yn Natganiad Polisi Caffael Cymru ac mae’r dull hwn ar gyfer holl 
gontractau Llywodraeth Cymru dros £25,000 wedi arwain at werthuso gofynion allweddol 
o ran cydraddoldeb.

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

Sefydlwyd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ym mis Tachwedd 2013 i ddwyn ynghyd 
y prosesau caffael ar gyfer gwariant cyffredin ac ailadroddol ar draws sector cyhoeddus 
Cymru ar sail ‘unwaith i Gymru’.

Mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi sefydlu egwyddorion Datganiad Polisi 
Caffael Cymru ym mhob fframwaith y mae’n ei osod ac yn ei reoli, gan gynyddu’r cyfleoedd 
i Fentrau Bach a Chanolig gynnig am gontractau, gan gymhwyso manteision cymunedol trwy 
weithgarwch caffael lle y bo’n bosibl, gan gwblhau asesiadau risg cynaliadwyedd i sicrhau bod 
materion cynaliadwy a moesegol yn cael eu hystyried a chan sicrhau bod yr holl gyfleoedd ar 
gyfer contractau’n cael eu hysbysebu trwy GwerthwchiGymru. 

Y Sail Dystiolaeth

Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau 
Statudol) (Cymru) 2011
Noda Rheoliad 5 o Reoliadau Deddf Cydraddoldeb (Dyletswyddau Statudol) Cymru 2011:
(1)  Rhaid i awdurdod wneud unrhyw drefniadau y mae’n credu eu bod yn briodol 

i sicrhau ei fod, o dro i dro —
a) yn nodi’r wybodaeth berthnasol y mae’n ei dal;
b) yn nodi ac yn casglu gwybodaeth berthnasol nad yw’n ei dal; ac
c) yn cyhoeddi’r wybodaeth berthnasol y mae’n ei dal ac y mae’n credu y byddai’n 

briodol ei chyhoeddi.
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Rydym yn ymwybodol bod y dystiolaeth ynghylch nodweddion gwarchodedig penodol 
yn gyfyngedig iawn, sy’n ei gwneud hi’n anodd asesu effaith bosibl ein polisïau, 
ein strategaethau a’n penderfyniadau gwariant ar y grwpiau gwarchodedig hynny yn gywir. 
Er gwaethaf y bylchau hyn, rydym yn ceisio gwneud cynnydd o ran cryfhau ein sail dystiolaeth. 
Mae ein gwaith i gasglu gwybodaeth am gydraddoldeb fel rhan o’r camau gweithredu 
o fewn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, a’n gwaith parhaus i asesu effaith ein polisïau 
a’n strategaethau ar gydraddoldeb ynghyd â’r gwaith ymgysylltu â grwpiau gwarchodedig 
yn amcanu at wneud y defnydd gorau o’r sail dystiolaeth bresennol. Mae’r Gwasanaethau 
Gwybodaeth a Dadansoddi yn Llywodraeth Cymru wedi llunio crynodeb o’r dystiolaeth 
yn ôl nodweddion gwarchodedig: 
www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/equality-diversity/impactassessments/
budget2014iip/?lang=cy

Yn ystod 2013-2014 cyhoeddwyd diweddariadau hefyd ar gyfer yr allbynnau ystadegol 
perthnasol canlynol:
• Data Cyfrifiad 2011 – nodweddion aelwydydd yng Nghymru, 2014.
• Cyflawniad academaidd yn ôl nodweddion disgyblion, 2013.
• Casglu data ynghylch cydraddoldeb – Safonau wedi’u cysoni ac arfer gorau, 2013.
• Tablau StatsCymru gyda data ynghylch meysydd cydraddoldeb (e.e. Data o Arolygon 

Blynyddol o’r Boblogaeth).

Rydym yn parhau i gasglu data yn ôl nodweddion gwarchodedig lle y bo’n ymarferol, 
er enghraifft casglu manylion oedran, rhyw, ethnigrwydd ac anabledd ar arolygon 
o aelwydydd ac wrth gasglu data gweinyddol.

Fodd bynnag mae rhwystrau i gasglu gwybodaeth am gydraddoldebau sy’n cyfyngu 
ar argaeledd y dystiolaeth ar gyfer grwpiau arbennig, er enghraifft:
• Mae arolygon sampl o ansawdd uchel ar raddfa fawr yn gostus, ac mae’r is-grŵp 

yn y boblogaeth yn aml mor fach nes byddai’n rhaid i’r sampl fod yn fawr iawn i gasglu 
gwybodaeth gadarn.

• Gall fod yn anodd adnabod cwestiynau sydd wedi’u profi’n dda, neu lunio cwestiynau 
newydd i gynhyrchu canlyniadau cywir: er enghraifft, efallai na fydd ymatebwyr yn deall 
yr hyn a ofynnir neu efallai na fyddant yn dymuno darparu’r wybodaeth y gofynnir amdani.

• Mae holi am rai pynciau sensitif yn gallu pechu yn erbyn ymatebwyr. Gallai hyn arwain 
at gwynion, sylw negyddol yn y cyfryngau, a hyd yn oed at gyfraddau ymateb is.

http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/equality-diversity/impactassessments/budget2014iip/?l
http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/equality-diversity/impactassessments/budget2014iip/?l
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Ein Rhwymedigaethau Rhyngwladol
Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i gyflawni ein rhwymedigaethau rhyngwladol. 
Rydym yn gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth y DU i sicrhau y caiff Cymru ei chynrychioli’n 
llawn yn yr adroddiadau a gyflwynir er mwyn cyflawni ein rhwymedigaethau i’r Cenhedloedd 
Unedig a’n rhwymedigaethau Ewropeaidd.

Yn ystod cyfnod adrodd 2013-2014, cafodd Llywodraeth Cymru gomisiwn i gyfrannu 
tuag at Adroddiad Canol Tymor Llywodraeth y DU dan yr Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol. 
Mae’r Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol yn cynnwys asesiad o gofnodion hawliau dynol pob 
un o 193 o Aelod-wladwriaethau’r Cenhedloedd Unedig bob pedair blynedd. Mae’n rhoi 
cyfle i bob Gwladwriaeth ddatgan pa gamau y mae wedi’u cymryd i wella’r sefyllfa o ran 
hawliau dynol yn ei gwlad. Y tro diwethaf i’r DU fynd trwy broses yr Adolygiad Cyfnodol 
Cyffredinol oedd yn 2012. Roedd yr Adroddiad Canol Tymor yn ddiweddariad ar y cynnydd 
ers yr adolygiad diwethaf.

Yn ystod yr un cyfnod, cafodd Llywodraeth Cymru gomisiwn i gyfrannu at 6ed adroddiad 
cyfnodol Llywodraeth y DU ar Gyfamod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau 
Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol. Mae llawer o hawliau sylfaenol wedi’u cynnwys 
yn y cyfamod hwn megis yr hawl i weithio, i fywyd teuluol ac i addysg.

Ym mis Gorffennaf 2013, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ddigwyddiad ymgynghori ar 
gyfer rhanddeiliaid i drafod yr argymhellion a ddilynodd Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol 
2012 a’r adroddiad ar y Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol 
a Diwylliannol. Bu’r ymgysylltiad hwn o gymorth i lunio cyfraniad Llywodraeth Cymru 
at adroddiadau Llywodraeth y DU, y cyflwynwyd y ddau ohonynt ym mis Hydref 2013.

Ym mis Gorffennaf 2013, cafodd y DU ei harchwilio yn erbyn yr adroddiad cyfnodol yr oedd 
wedi’i gyflwyno i’r Cenhedloedd Unedig yn 2011 ar y Confensiwn ar Ddiddymu pob math 
o Wahaniaethu yn erbyn Menywod. Cynrychiolwyd Llywodraeth Cymru yn nirprwyaeth 
y DU a deithiodd i Genefa i’r archwiliad llafar o’r adroddiad. Yn dilyn y sylwadau a’r 
argymhellion ar y diwedd, fe ymrwymodd Llywodraeth y DU i sefydlu gweithgor  
traws-Lywodraethol i fonitro’r argymhellion a darparu diweddariadau. Mae Llywodraeth 
Cymru yn rhan o’r gweithgor hwn a mynychodd y cyfarfod cyntaf ym mis Ebrill 2014.

Trwy’r ymrwymiadau hyn i gyfrannu at adroddiadau rhyngwladol, mae Llywodraeth Cymru 
wedi gallu dangos y dull unigryw sydd wedi cael ei ddatblygu mewn perthynas â hawliau 
dynol yng Nghymru.
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Pennod 3 –  Cynnydd yn erbyn Amcanion y 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Mae’r bennod hon yn bodloni rheoliad 16(1)(ch) o Reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 
(Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011, sy’n ei gwneud yn ofynnol inni gyflwyno adroddiad 
ar y cynnydd a wnaed gennym wrth gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb. Mae’n edrych 
yn ôl ac yn cyfeirio at flwyddyn ariannol 2013-2014.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun Cydraddoldeb Strategol ar 2 Ebrill 2012, 
ar ôl ymgysylltu’n helaeth â’r cyhoedd a roddodd gefnogaeth gref i amcanion cydraddoldeb 
Llywodraeth Cymru, gan gadarnhau eu bod yn adlewyrchu blaenoriaethau’r rhai sydd 
â nodweddion gwarchodedig yng Nghymru.

Lluniwyd camau gweithredu manwl o fewn yr amcanion trosfwaol, yn seiliedig ar waith ar draws 
portffolios y Llywodraeth. Dim ond dechrau’r daith yw’r dull hwn yng Nghymru ac ni fydd yr 
Amcanion Cydraddoldeb yn parhau’n sefydlog; byddant yn esblygu ac yn adlewyrchu’r ffordd 
y caiff gwaith cydraddoldebau a chynhwysiant ei ddatblygu a’i gyflawni yn y dyfodol.

Mae amcanion cydraddoldeb Llywodraeth Cymru fel a ganlyn:

Amcan Cydraddoldeb 1: Atgyfnerthu gwasanaethau cyngor, gwybodaeth ac eiriolaeth 
er mwyn helpu unigolion â nodweddion gwarchodedig i ddeall ac arfer eu hawliau 
a gwneud dewisiadau hyddysg.

Amcan Cydraddoldeb 2: Gweithio gyda phartneriaid i nodi achosion gwahaniaethau 
mewn cyflog a chyflogaeth sy’n gysylltiedig â rhyw, ethnigrwydd ac anabledd.

Amcan Cydraddoldeb 3: Lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant (NEET).

Amcan Cydraddoldeb 4: Lleihau nifer yr achosion o bob math o drais yn erbyn merched, 
cam-drin yn y cartref, trais er ‘anrhydedd’, troseddau casineb, bwlio a cham-drin pobl hŷn.

Amcan Cydraddoldeb 5: Mynd i’r afael â rhwystrau a chefnogi pobl anabl er mwyn 
iddynt allu byw’n annibynnol a gwneud dewisiadau a rheoli eu bywydau bob dydd.

Amcan Cydraddoldeb 6: Sicrhau bod anghenion defnyddwyr gwasanaethau wrth 
wraidd prosesau darparu gwasanaethau cyhoeddus allweddol, yn enwedig gwasanaethau 
iechyd, tai a gofal cymdeithasol, fel eu bod yn ymateb i anghenion pobl â nodweddion 
gwarchodedig.

Amcan Cydraddoldeb 7: Gwella gweithgarwch ymgysylltu â grwpiau heb gynrychiolaeth 
ddigonol a sicrhau eu bod yn cymryd mwy o ran mewn penodiadau cyhoeddus.

Amcan Cydraddoldeb 8: Creu gweithle mwy cynhwysol sy’n hyrwyddo cyfle cyfartal 
i staff â nodweddion gwarchodedig drwy wella gweithgarwch ymgysylltu â chyflogeion 
a chodi ymwybyddiaeth o gyfleoedd dysgu a datblygu sydd ar gael i bob aelod o staff.
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Dangosyddion
Mae’r rhan fwyaf o’r dangosyddion y cyfeirir atynt yn yr adroddiad hwn yn dod o’r Rhaglen 
Lywodraethu, sef ein cynllun trosfwaol ar gyfer yr hyn y mae Gweinidogion yn awyddus 
i’w gyflawni ar draws cylch gwaith cyfan Llywodraeth Cymru er mwyn gwella canlyniadau 
i ddinasyddion Cymru. Mae’r Rhaglen Lywodraethu yn nodi’r cyd-destun ar gyfer proses 
benderfynu Llywodraeth Cymru yn ystod cyfnod y Cynulliad hwn, ac yn darparu tryloywder 
o ran pa un a yw camau gweithredu yn cael eu rhoi ar waith ac yn cael yr effeithiau 
bwriadedig. Caiff adroddiadau eu cyhoeddi’n flynyddol ar gynnydd mewn perthynas 
â’r Rhaglen.

Mae’r amcanion yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol hefyd yn flaenoriaethau allweddol 
yn ein Rhaglen Lywodraethu ac mae camau gweithredu yn cael eu rhoi ar waith ar y cyd, 
sy’n egluro’r defnydd a wneir o ddangosyddion y Rhaglen. Daw’r dangosyddion sy’n weddill 
o ffrydiau gwaith unigol.

Dim ond cyfnod cymharol fyr o ddata sydd gennym ar gyfer llawer o’n dangosyddion, ac ar 
gyfer rhai o’r dangosyddion hyn, mae blwyddyn neu ddwy ers pan oedd y data yn gyfredol. 
Yn y dyfodol, caiff y cyfresi hyn eu casglu bob blwyddyn, felly yn yr achosion hyn, caiff y data 
presennol ei ddefnyddio fel llinell sylfaen ar gyfer mesur cynnydd yn y dyfodol.

Yn gyffredinol, nid yw’r cynnydd yn erbyn nifer fawr o’r dangosyddion yn aml yn newid rhyw 
lawer a lle y bu newidiadau, mân newidiadau yw’r rhain yn aml. Mae hyn yn adlewyrchu 
natur y dangosyddion lle mae symudiadau yn digwydd yn raddol a thros gyfnod maith. 
Felly dylid ystyried y dangosyddion yn eu cyfanrwydd, gan ddarparu ymdeimlad cyffredinol 
o gyfeiriad.

Rydym yn cydnabod bod cyfyngiadau yn gysylltiedig â’r data oherwydd maint bach y samplau 
yng Nghymru ac felly nid yw bob amser yn bosibl dadgyfuno data ar sail ethnigrwydd 
ac anabledd, er enghraifft. Fodd bynnag, rydym yn ymrwymedig i adolygu ein cyfres 
o ddangosyddion cydraddoldeb wrth i’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol esblygu a newid.
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Amcan 1

Atgyfnerthu gwasanaethau cyngor, gwybodaeth ac eiriolaeth 
er mwyn helpu unigolion â nodweddion gwarchodedig i ddeall 
ac arfer eu hawliau a gwneud dewisiadau hyddysg

Cyflwyniad

Gall gwasanaethau cynghori dielw wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau llawer o bobl yng 
Nghymru, yn enwedig rhai o’r bobl fwyaf difreintiedig neu agored i niwed. Maent yn parhau 
i ddarparu’r gwasanaethau hanfodol hyn mewn amgylchedd sy’n mynd yn fwyfwy anodd.

Mae’r amcan hwn yn rhan o ymdrechion ehangach Llywodraeth Cymru i drechu tlodi ac 
anghydraddoldeb ac allgáu ariannol a chymdeithasol yng Nghymru. Bydd ein hymdrechion 
yn helpu i gefnogi a grymuso pobl a chynyddu eu cadernid i wneud eu penderfyniadau 
ariannol eu hunain a allai leihau’r galw am wasanaethau o’r fath yn yr hirdymor.

Pam fod gallu cael gafael ar gyngor a gwybodaeth yn bwysig?

Mae’n gweithredu fel 
adnodd galluogol ac ataliol 

(yn helpu dinasyddion i wneud 
penderfyniadau gwybodus 

am eu bywyd).

Mae’n gwella eu hiechyd a’u lles. Mae’n lleihau dibyniaeth ar 
wasanaethau cyhoeddus.

Ein Camau Gweithredu

Adolygiad o Wasanaethau Cynghori

Cyhoeddwyd yr Adolygiad o Wasanaethau Cynghori: Adroddiad Ymchwil Terfynol ym mis 
Mai 2013. Canfu’r adolygiad fod y ceiswyr cyngor ac arnynt angen cyngor arbenigol yn 
debygol o gynyddu o ganlyniad i Ddiwygio Lles a’r dirywiad economaidd parhaus. Roedd yr 
adolygiad hefyd yn rhagweld cynnydd o flwyddyn i flwyddyn yn y galw am wybodaeth 
a chyngor ynghylch dyledion, budd-daliadau lles, tai a gwahaniaethu.

Yn dilyn cyhoeddi’r adolygiad, cyhoeddodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi y byddai 
£1.827m ar gael i ddarparwyr cyngor dielw yn 2013-2014.

Darparodd y Fforwm Darparwyr Cyngor Annibynnol ymateb i’r adolygiad ar gyfer Llywodraeth 
Cymru ym mis Hydref 2013. Mae’r Fforwm yn cynnwys cynrychiolwyr o’r prif gyrff ymbarél 
sy’n darparu cyngor yng Nghymru a’r DU. Mae ymateb y Fforwm i’r adolygiad wedi helpu 
i lywio blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi gwasanaethau cynghori o 2014. 
Mae canfyddiadau astudiaethau ymchwil allweddol o effaith Diwygio Lles a dyledion yng 
Nghymru wedi helpu i nodi ble y mae angen gweithredu hefyd.

➜ ➜ ➜
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Mae gwaith yn cael ei wneud yn y meysydd canlynol:
(i) Cyllido gwasanaethau cynghori dielw i ddarparu cyngor arbenigol ar fudd-daliadau lles; 

tai; dyledion a materion gwahaniaethu.
(ii) Ystyried sut y gellir datblygu a chynnal ansawdd y cyngor yn yr hirdymor.
(iii) Sefydlu Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol. 

Mae Llywodraeth Cymru a Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol yn cydweithio’n agos 
i fwrw ymlaen â rhai o’r argymhellion allweddol a fydd yn arwain at newid a gwelliannau 
mwy hirdymor. Fel cam cyntaf, bydd Llywodraeth Cymru’n cefnogi’r broses o sefydlu 
Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol, gyda golwg ar chwilio am ffyrdd y gallai’r Rhwydwaith 
Cynghori Cenedlaethol hwn gefnogi rhwydweithiau ar lefel fwy lleol. Rhan o gylch gwaith 
y Rhwydwaith Cenedlaethol fydd casglu gwybodaeth am ddarparu gwasanaethau a bylchau 
mewn gwasanaethau yng Nghymru.

Gwasanaethau Cynghori Rheng-flaen

Yn 2013-2014, darparodd Llywodraeth Cymru £936,330 i gefnogi gwasanaethau cynghori 
rheng-flaen cyffredinol ac arbenigol ac i helpu sefydliadau i addasu i doriadau mewn cyllid 
i gefnogi eu gwasanaethau. Cafodd £193,283 pellach ei ddyrannu’n benodol i gefnogi 
cyngor arbenigol ynghylch gwahaniaethu. Roedd y gwasanaethau a gefnogwyd yn cynnwys 
y rhai a ddarperir gan ganolfannau Cyngor Ar Bopeth; Shelter Cymru; Advice UK; Age Cymru; 
Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall; SNAP Cymru; Cyngor Ffoaduriaid Cymru a 
Rhwydwaith Canolfannau’r Gyfraith. Helpodd y cyllid hwn i sicrhau bod bron i 9,000 o bobl 
wedi cael cyngor di-dâl ac annibynnol ynghylch materion a oedd yn ymwneud â hawliau lles; 
dyledion a rheoli arian; tai a gwahaniaethu.

Ymchwil

Comisiynwyd dau adroddiad ymchwil yn ystod 2013 i ystyried effeithiolrwydd gwahanol 
ddulliau o ddarparu cyngor ac i ymchwilio i ddisgwyliadau cleientiaid o ran gwasanaethau 
gwybodaeth a chynghori. Daeth yr adroddiadau i gasgliadau pwysig ynghylch anghenion 
pobl â nodweddion gwarchodedig. Roedd yr adroddiadau ymchwil yn nodi’r canlynol:
• Mae rhwystrau i fynediad at wybodaeth yn broblem arbennig yng Nghymru, oherwydd 

lleoliadau gwledig a chyfran anghymesur o uchel o bobl hŷn.
• Gall cyfarfodydd wyneb yn wyneb fod yn effeithiol iawn ar gyfer cyrraedd pobl sydd 

wedi’u hallgáu’n gymdeithasol ac yn ariannol ac maent yn arbennig o bwysig i bobl hŷn; 
cleientiaid dan 18; pobl â nodweddion gwarchodedig a phobl â materion iechyd meddwl. 
Mae cyngor dros y ffôn yn ddull da ar gyfer cyfathrebu cychwynnol i’r rhai â materion 
symudedd neu afiechydon sy’n atal yr unigolyn rhag gadael y cartref.

• Mae llawer o bobl anabl a’u gofalwyr yn aml yn anymwybodol bod ganddynt hawliau 
penodol mewn perthynas ag anabledd.

• Mae darparu’n lleol ar sail anghenion lleol yn hanfodol a pho fwyaf lleol fo’r 
gwasanaethau; po fwyaf hygyrch ydynt.

• Dylai dinasyddion gael eu cynnwys yn y broses o ddylunio a datblygu gwasanaethau 
hyd y gellir.
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Trwy’r Fforwm Darparwyr Cyngor Annibynnol, mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi 
bod yn ymgysylltu â darparwyr cyngor sy’n darparu cyngor ynghylch materion sy’n gysylltiedig 
â chydraddoldeb a gwahaniaethu. Mae hyn wedi galluogi Llywodraeth Cymru i ddatblygu 
dealltwriaeth lawnach am y materion a wynebir gan gleientiaid a darparwyr ar hyn o bryd. 
Mae’r trafodaethau hyn, ynghyd â rhai o’r canfyddiadau a restrir uchod, wedi helpu i oleuo’r 
meini prawf ar gyfer dyfarnu grant ychwanegol o £2m yn 2014-2015 i wasanaethau cynghori 
rheng-flaen. Mae bron i £400,000 o’r cyllid hwn wedi cael ei ddyrannu i gefnogi gwasanaeth 
arbenigol ar gyfer Cymru gyfan i gynghori ynghylch gwahaniaethu ac, wrth ymgeisio am 
gyllid, roedd yn ofynnol i sefydliadau cyflawni ddisgrifio sut y maent yn bwriadu diwallu 
anghenion pobl â nodweddion gwarchodedig, er enghraifft trwy ymweliadau â’r cartref 
neu wasanaethau cyfieithu/dehongli.

Dangosyddion
Mae Llywodraeth Cymru, gan weithio gyda derbynyddion grantiau, wedi cytuno ar 
set o fesurau perfformiad ar gyfer 2014-2015 a fydd yn dangos y gwahaniaeth y mae 
gwasanaethau cynghori’n ei wneud i fywydau pobl yng Nghymru gan gynnwys pobl 
â nodweddion gwarchodedig. Bydd peth o’r data hwn ynghylch perfformiad yn cael 
ei gynnwys yn yr Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb ar gyfer 2014-2015.
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Amcan 2

Gweithio gyda phartneriaid i nodi achosion gwahaniaethau 
mewn cyflog a chyflogaeth sy’n gysylltiedig â rhyw, 
ethnigrwydd ac anabledd

Cyflwyniad

Gall llawer o ffactorau rwystro datblygiad unigolyn a’i atal yn y pen draw rhag cyrraedd ei lawn 
botensial yn y farchnad lafur. I bobl â nodweddion gwarchodedig, yn aml mae mwy o rwystrau’n 
bodoli. Gall methu â mynd i’r afael â’r materion hyn gael effaith ddofn arnynt yn ddiweddarach 
yn eu bywydau.

Mae’n hanfodol bod pawb yng Nghymru’n cael y cyfle gorau i gyrraedd eu nodau. Mae 
Llywodraeth Cymru’n defnyddio dull trawsbynciol o ddileu rhwystrau a sicrhau tegwch i 
bawb. Mae hyn yn cynnwys rhoi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant, darparu addysg 
o ansawdd ar eu cyfer, herio stereoteipiau sy’n seiliedig ar y rhywiau ac annog pobl â 
nodweddion gwarchodedig i ymgymryd â rolau lle nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol.

Beth sy’n achosi’r bylchau cyflog a chyflogaeth hyn?

Rhyw Ethnigrwydd Anabledd

• Rôl fel gofalwr a/neu fam.
• Dewis addysg.
• Stereoteipio neu wahaniaethu.

• Dewis addysg.
• Cyflawniad addysgol is i rai 

grwpiau.
• Gwahaniaethau diwylliannol.
• Gallu yn y Saesneg i rai 

grwpiau â siaradwyr ieithoedd 
heblaw Saesneg.

• Cyflawniad addysgol is.
• Yr anabledd ei hun.
• Y nam yn debygol o waethygu 

wrth fynd yn hŷn.

1. Blynyddoedd Cynnar

Gofal Plant Amlapiol

Mae cynlluniau gwariant Awdurdodau Lleol ar gyfer y Cynllun Grant Gofal Plant y Tu Allan 
i Oriau Ysgol wedi cynnwys nifer o brosiectau a chynlluniau sy’n mynd i’r afael yn benodol 
â chamau gweithredu a nodir yn y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi a’r Cynllun 
Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant i leihau anghydraddoldebau mewn darpariaeth gofal plant.

Yn 2013-2014, dyrannwyd cyfanswm o £180,000 i Awdurdodau Lleol ar y grant Cymorth 
Lleoedd, a ddarparodd le i 750 o blant o deuluoedd ar incwm isel mewn clybiau ar ôl 
ysgol a chynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau. Dyrannwyd £260,000 pellach i ddarparu 
lleoedd gofal plant mewn lleoliadau ar ôl ysgol ac yn ystod y gwyliau ar gyfer 550 o blant 
ag anghenion ychwanegol.

➜ ➜ ➜
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Roedd plant anabl yn gallu cael mynediad at ofal plant arbenigol 1 i 1 trwy’r cynllun Dwylo 
Ychwanegol, gan alluogi plant ag anghenion arbennig i gael mynediad at gyfleuster gofal 
plant neu chwarae cofrestredig a chyfranogi’n llawn ynddo.

Dechrau’n Deg

Dechrau’n Deg yw rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar. Mae wedi’i 
hanelu at deuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed ac sy’n byw mewn rhai o’r ardaloedd mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru. Nod y rhaglen yw gwneud gwahaniaeth i gyfleoedd bywyd plant 
ac mae’n dal i fod yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Mae pedair elfen i’r rhaglen:
• Gofal plant o safon am ddim
• Cymorth gyda rhianta
• Cymorth dwys gan ymwelwyr iechyd
• Cymorth gyda datblygiad iaith cynnar. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi ymrwymiad i ddyblu nifer y plant sy’n elwa o’r rhaglen 
o 18,000 i 36,000 erbyn diwedd tymor y Cynulliad hwn. Bydd hyn yn golygu y bydd bron 
i chwarter y plant yng Nghymru sydd dan 4 oed yn cael gwasanaethau erbyn 2016.

Yn 2013-2014, cafodd 31,322 o blant fudd o’r rhaglen Dechrau’n Deg. Mae hyn yn gynnydd 
o tua thraean o’i gymharu â’r ffigwr a gafodd fudd y llynedd (o 23,579 yn 2012-2013). 
Buddsoddwyd cyfanswm o £61.5m o Grant Refeniw ac £13m o grant cyfalaf yn y Rhaglen 
Dechrau’n Deg yn 2013-2014. Mae cyllid cyfalaf wedi darparu lleoliadau ar gyfer gwaith 
grŵp, swyddfeydd ar gyfer timau Dechrau’n Deg amlasiantaeth, a lleoliadau gofal plant. 
Mae’r cyllid wedi cael ei roi’n bennaf i ddatblygu’r olaf o’r rhain gyda lleoliadau cyfrwng 
Cymraeg a Saesneg a fydd yn darparu mwy na 4,000 o leoedd gofal plant rhan-amser.

Mae bwletin ystadegol Dechrau’n Deg yn darparu amlinelliad o berfformiad y rhaglen 
Dechrau’n Deg ar lefel genedlaethol a lefel Awdurdodau Lleol yn 2013-2014. Mae’r bwletin 
ystadegol ar gael i’w lawrlwytho yn: 
www.wales.gov.uk/statistics-and-research/flying-start/?lang=en#/statistics-and-research/flying-
start/?tab=previous&lang=cy

Mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol adrodd ar eu perfformiad mewn perthynas â nifer 
o ddangosyddion allweddol trwy gyflwyno gweithlyfr monitro Dechrau’n Deg bob tymor. 
Mae’r gweithlyfr yn cofnodi data ynghylch ystod o ddangosyddion gan gynnwys ymgysylltu 
â grwpiau â nodweddion gwarchodedig e.e. plant o deuluoedd ethnig lleiafrifol, plant anabl 
neu blant â rhiant/gofalwr anabl. Fe wnaethom barhau i weithio gydag Awdurdodau Lleol 
i rannu arfer gorau ac i gefnogi gwelliant parhaus, trwy ddatblygu canllawiau polisi wedi’u 
diweddaru, cyswllt â Rheolwyr Cyfrifon yn Llywodraeth Cymru a chraffu ar wybodaeth 
am berfformiad. 

Gweithredir rhaglen gadarn i werthuso Dechrau’n Deg. Cyhoeddwyd cyfres o adroddiadau 
yng ngwanwyn 2013 ac maent ar gael ar-lein: 
www.wales.gov.uk/statistics-and-research/national-evaluation-flying-start/?lang=cy

http://www.wales.gov.uk/statistics-and-research/flying-start/?lang=en#/statistics-and-research/flying-start
http://www.wales.gov.uk/statistics-and-research/flying-start/?lang=en#/statistics-and-research/flying-start
http://www.wales.gov.uk/statistics-and-research/national-evaluation-flying-start/?lang=cy
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Daeth ymchwilwyr i’r casgliad bod cael profiad o’r rhaglen Dechrau’n Deg wedi gweddnewid 
bywydau rhai teuluoedd ag angen mawr. Canfu’r gwerthusiad o effaith fod 89% o’r rhieni 
mewn ardaloedd Dechrau’n Deg yn dweud eu bod wedi cael digon o gyngor a chymorth 
o ran sut i ofalu am eu plentyn a’i gadw’n hapus ac yn iach.

2. Addysg

Grant Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig

Mae Grant Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig Llywodraeth Cymru’n rhoi cyllid i gefnogi 
cyrhaeddiad addysgol rhai lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys 
ceiswyr lloches; ffoaduriaid; a phlant gweithwyr mudol. Ym mis Rhagfyr 2013, 
cyflwynwyd y fframwaith adrodd newydd ar gyfer y Grant Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig. 
Mae’r fframwaith yn gwneud i’r grant ganolbwyntio’n fwy ar ganlyniadau felly bydd yn haws 
dangos yr hyn y mae’r cyllid yn ei gyflawni o ran cyrhaeddiad.

Cafodd awdurdodau eu hannog i rannu arfer gorau yn fwy, yn enwedig o ran mapio cynnydd 
a chyrhaeddiad disgyblion. Cynhaliwyd seminar Cymru gyfan ar faterion presenoldeb 
ymhlith plant Sipsiwn a Theithwyr ym mis Chwefror 2014 yn Wrecsam. Mae gweithgor 
mewnol yn ystyried y materion a drafodwyd yn y seminar hon. Ym mis Mawrth 2014, 
roedd 140 o weithwyr addysg proffesiynol yn bresennol yn y gynhadledd ‘Codi Dyheadau’ 
yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd. Yn y digwyddiad fe arddangoswyd arfer da 
o ran codi cyflawniad addysgol plant o leiafrifoedd ethnig, gan gynnwys sut yr oedd 
dysgwyr o leiafrifoedd ethnig yn perfformio’n well na’u cymheiriaid mewn rhai ardaloedd. 
Dangoswyd hefyd y cynnydd ardderchog a wnaed gan grwpiau a oedd yn tanberfformio’n 
flaenorol, megis dysgwyr Somaliaidd, a chyfeiriwyd at yr enghreifftiau cyntaf o ddysgwyr 
o gymunedau Sipsiwn a Theithwyr yn camu ymlaen i addysg uwch. 

Yn y gynhadledd, fe lansiodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau Ddatganiad Polisi newydd 
ar gyflawniad plant o leiafrifoedd ethnig ym myd addysg ac roedd hwnnw’n ailddatgan 
y disgwyliadau uchel ar gyfer dysgwyr o leiafrifoedd ethnig yng nghyd-destun gwella ysgolion 
a chydweithio rhanbarthol gwell. Defnyddiodd y Gweinidog y gynhadledd hon hefyd 
i gyflwyno ‘Teithio gyda’n gilydd’, adnodd cwricwlaidd ar-lein sydd wedi’i fwriadu i ddarparu 
cwricwlwm sy’n berthnasol o safbwynt diwylliannol ar gyfer dysgwyr o gymunedau Sipsiwn 
a Theithwyr.

Prosiect Iaith a Chyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig

Darparodd gwerthusiad o’r Prosiect Iaith a Chyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig ddisgrifiad manwl 
o ymyriadau llwyddiannus a ffyrdd llwyddiannus o fonitro ac asesu cynnydd disgyblion. 
Roedd y prosiect yn weithredol am dair blynedd ysgol o fis Medi 2010 tan fis Gorffennaf 2013 
a’i nod oedd codi cyrhaeddiad a mynd i’r afael â’r risg o dangyflawniad ymhlith grwpiau 
o bobl ifanc o gymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig; gwella cyfle cyfartal ar gyfer 
cyflogaeth yn y dyfodol a chynyddu cyflogadwyedd pobl ifanc o gymunedau Pobl Dduon 
a Lleiafrifoedd Ethnig trwy ymgysylltiad gwell ag addysg a hyfforddiant.

Cefnogwyd y prosiect â £4.5m a ymrwymwyd trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop. 
Defnyddiwyd cyllid y prosiect i roi cymorth i bron i 2,000 o ddisgyblion mewn 74 o ysgolion 
i gefnogi darpariaeth wedi’i chyfoethogi o ran addysgu Saesneg fel Iaith Ychwanegol; 
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prosesau effeithiol i integreiddio newydd-ddyfodiaid i’r ysgol; cynlluniau mentora a chymorth 
ar adegau pontio; hyfforddiant a gwasanaethau cyfieithu a dehongli estynedig.

Dangosodd y gwerthusiad fod y prosiect wedi cyrraedd ei dargedau gwreiddiol fwy neu 
lai ar gyfer disgyblion sy’n siarad Saesneg fel Iaith Ychwanegol, gan gynnwys rhoi cymorth 
i 2,062 o ddisgyblion. Cafodd 522 o ddisgyblion gymorth i ennill cymhwyster yn eu mamiaith 
a chyflawnodd y prosiect 93% o’r targed hwn gan fod 487 o gymwysterau wedi cael eu 
hennill. Cafodd 1,037 o ddisgyblion gymorth i gyflawni cynnydd o un cam ar fodel gallu 
5 cam Llywodraeth Cymru ar gyfer Saesneg fel Iaith Ychwanegol a chyflawnodd y prosiect 
82% o’r targed hwn gan fod 928 o ddisgyblion wedi cyflawni gwelliant o un cam.

Hefyd, darparwyd hyfforddiant ar gyfer dros 700 o athrawon uwchradd; 46 o gynorthwywyr 
addysgu a chafodd athrawon Saesneg fel Iaith Ychwanegol hyfforddiant tuag at gymwysterau.

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Mae darpariaeth Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill yng Nghymru’n arfogi pobl 
â’r sgiliau iaith Saesneg y mae eu hangen arnynt i wireddu eu potensial ac i gyfranogi’n 
weithredol yn economi Cymru.

Cyfarfu Grŵp Cynghori ar Ddatblygu Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill saith gwaith 
yn ystod 2013-2014 a darparodd gyfeiriad i ddatblygu Polisi Saesneg ar gyfer Siaradwyr 
Ieithoedd Eraill yng Nghymru.

Mae’r Polisi Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill yng Nghymru ar gael yma: 
www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/learningproviders/esolcourse/?lang=cy 

Caiff data pellach ynghylch y ddarpariaeth Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill 
ei gyhoeddi’n flynyddol fel rhan o’r ystadegau cyffredinol ar ddarpariaeth Addysg Bellach 
a Dysgu Oedolion yn y Gymuned yng Nghymru. Mae’r mwyafrif o ddysgwyr Saesneg ar gyfer 
Siaradwyr Ieithoedd Eraill yng Nghymru ar Lefel 1 neu Lefel Mynediad; ac mae ganddynt lefel 
gwblhau o 94% ar y cyfan.

Prosiect Peilot Dod Ymlaen gyda Gwyddoniaeth

Roedd y prosiect peilot Dod Ymlaen gyda Gwyddoniaeth yn weithredol o fis Ionawr 2012 
tan fis Mawrth 2014. Nod allweddol y prosiect, a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru ac 
a arweiniwyd ar y cyd gan CaST Cymru a Chwarae Teg, oedd mynd i’r afael â’r canfyddiadau 
negyddol a’r stereoteipiau o ran y rhywiau bod pynciau gwyddoniaeth ddim yn addas 
i ferched eu hastudio.

Gan ddefnyddio tystiolaeth o’r prosiect Dod Ymlaen gyda Gwyddoniaeth, mae rhaglenni 
gwaith ar gyfer Techniquest a Techniquest Glyndŵr, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru, 
bellach yn cynnwys ffocws sylweddol ar y maes hwn, gan gynnwys cymorth trwy 
weithgarwch allgymorth, a darpariaeth sy’n cynnwys modelau rôl a dylanwadau cadarnhaol 
eraill sy’n helpu i wrthwynebu rhagfarn ynghylch y rhywiau.

Dyma rai o’r camau gweithredu yn ystod 2013-2014:
• Cwblhawyd Ail Gam y prosiect Dod Ymlaen gyda Gwyddoniaeth ym mis Mawrth 2014 

gyda chyllid grant o £59,121 a roddwyd i ContinYou Cymru yn 2013-2014 i arwain 
y gwaith hwn.

http://www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/learningproviders/esolcourse/?lang=cy
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• Mae cymorth wedi cael ei roi i 8 ysgol a fu’n ymwneud yn uniongyrchol â’r prosiect yng 
ngogledd a chanolbarth Cymru gyda chymorth y 5 Hyrwyddwr Gwyddoniaeth a recriwtiwyd 
i’r prosiect.

• Mae dwy gynhadledd, yng Nghaerdydd a Wrecsam, wedi cael eu cynnal i athrawon ledled 
Cymru rannu’r gwersi a’r astudiaethau achos a’r arfer da a ddaeth i’r amlwg o’r prosiect.

• Mae Techniquest a Techniquest Glyndŵr, partneriaid arweiniol presennol Llywodraeth 
Cymru sy’n cefnogi’r broses o gyflwyno pynciau STEM mewn ysgolion, wedi cael cyfanswm 
o £90,000 mewn cyllid grant yn 2013-2014.

Cynhaliwyd ail gylch grant yn ystod hydref 2013. Arweiniodd hyn at gefnogi 27 o brosiectau 
â chyfanswm gwerth o £1.5m.

3. Gweithle

Panelau Sector

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda naw sector busnes allweddol i annog mwy o bobl 
o grwpiau gwarchodedig i ymgymryd â rolau lle nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol.

Mae gan bob sector busnes banel sector sy’n gyfrifol am roi cyngor i Weinidogion ar gyfleoedd 
ac anghenion y sectorau gwahanol. Byddant yn defnyddio eu llwyddiant a’u profiad yn y sector 
preifat i helpu Llywodraeth Cymru i nodi’r cyfleoedd gorau ar gyfer twf busnes. Dyma rai 
enghreifftiau o weithio mewn partneriaeth rhwng y sectorau a Llywodraeth Cymru.

Y Sector Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Rhoddodd y Sector Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu £10,326 i BAWSO (Black Association 
of Women Step Out) i roi cymorth i gyflawni’r prosiect peilot WAVE:
• Mae 30 o fenywod cyflogedig o swyddi sydd â chyflog is a swyddi gweinyddol yn cael 

hyfforddiant mewn Dylunio Gwefannau a’r Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer busnes. 
Mae 14 o fenywod wedi dechrau hyfforddi yn 2013-2014. 

• Bydd 30 o fenywod cyflogedig â phrofiad gwaith ar lefel raddedig a chyfrifoldeb rheoli 
presennol yn cael hyfforddiant Sgiliau Arweinyddiaeth Strategol Technoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu. Mae 30 o fenywod wedi dechrau hyfforddi yn 2013-2014.

Dyfodol Adeiladu Cymru

Mae Tîm y Sector Adeiladu’n gweithio gyda Bwrdd Hyfforddiant y Diwydiant Adeiladu 
i ddatblygu rhaglen 3 blynedd gwerth £3 miliwn a gydgyllidir o’r enw Dyfodol Adeiladu Cymru. 
Bydd y rhaglen hon yn cofleidio agenda Tegwch, Cynhwysiant a Pharch Bwrdd Hyfforddiant 
y Diwydiant Adeiladu gyda chymorth penodol, ac mae’n ategu ei ‘Fframwaith Bod yn Deg’. 
Bydd Dyfodol Adeiladu Cymru yn cael ei lansio ym mis Ebrill 2014.

Mentrau Entrepreneuriaeth a Dechrau Busnes

Mae’r gwasanaeth Dechrau Busnes wedi cynnal nifer o weithdai wedi’u targedu a ddarparwyd 
yn benodol ar gyfer grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Mewn ardaloedd ledled Cymru 
nodwyd cynnydd yn y niferoedd o blith y grwpiau hyn sy’n manteisio ar y ddarpariaeth.
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Cymunedau yn Gyntaf

Cymunedau yn Gyntaf yw rhaglen Llywodraeth Cymru sy’n canolbwyntio ar drechu tlodi 
yn y gymuned. Mae’n cefnogi’r bobl fwyaf difreintiedig yn ein hardaloedd mwyaf amddifadus 
a’i nod yw cyfrannu at leihau tlodi parhaus a chulhau’r bwlch o ran addysg, yr economi, 
sgiliau ac iechyd.

Ar 31 Mawrth 2014, roedd 594 o bobl ifanc dan 25 wedi ennill cymhwyster sy’n gysylltiedig 
â chyflogaeth o ganlyniad i’r rhaglen, tra bo 205 o bobl ifanc dan 25 wedi camu ymlaen 
i gyflogaeth.

Dyfarnwyd £1.1m ym mlwyddyn ariannol 2013-2014 ar gyfer grantiau bychain yn yr 
ardaloedd hyn, i hybu ffyrdd iach o fyw a hyfforddiant i bobl ddod o hyd i swyddi. O’r 202 
o brosiectau a gefnogwyd:
• Roedd 17 yn benodol ar gyfer cyfranogwyr o grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
• Roedd 12 yn benodol ar gyfer cyfranogwyr agored i niwed/anabl
• Roedd 10 yn benodol ar gyfer pobl hŷn.

Yng Nghaerdydd a Chasnewydd mae pwyslais arbennig ar ymgysylltu a gweithio gyda Phobl 
Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a’r rhai sydd o bosibl wedi ymddieithrio am resymau diwylliannol 
neu oherwydd rhwystrau ieithyddol. Canfu Clwstwr Canol Merthyr gymuned Bwylaidd fawr 
yn ei ardal ac o ganlyniad mae’n cynhyrchu ei holl ddeunydd ysgrifenedig mewn Pwyleg 
i sicrhau cynwysoldeb.

Rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yng Nghymru wedi cael effaith sylweddol o ran cefnogi 
rhai grwpiau allweddol â nodweddion gwarchodedig. 

Y Rhywiau

Ar draws dwy raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain 
Cymru) mae bron i 42% o’r cyfranogwyr sy’n camu ymlaen i gyflogaeth yn fenywod, 
46% yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd, 43% yn Nwyrain Cymru. Y targed ar gyfer 
cyfranogwyr benywaidd ifanc a gefnogir trwy’r rhaglen Gydgyfeirio yw 40% ac aethpwyd 
y tu hwnt i hwn (46% erbyn mis Mawrth 2014).

Mae prosiectau gweithredu cadarnhaol wedi cael eu cefnogi hefyd, gan gydnabod y 
gwahanol brofiadau y mae pobl yn eu cael. Mae’r rhain yn cynnwys y prosiect ‘Cenedl Hyblyg’ 
gan Chwarae Teg a phrosiect ‘Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi’, y maent ill 
dau wedi’u bwriadu i fynd i’r afael ag agweddau amrywiol ar anghydraddoldebau rhwng 
y rhywiau gan gynnwys materion cyflog cyfartal yn y gweithle.

Arweinir prosiect STEM Cymru gan Gynllun Addysg Beirianneg Cymru ac mae’n annog 
pobl ifanc i astudio Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg i wella cymwysterau, 
sgiliau a rhagolygon gyrfa. Mae’r prosiect wedi bod yn arbennig o lwyddiannus o ran cefnogi 
menywod ifanc ac roedd 52% o gyfanswm y cyfranogwyr a gymerodd ran yn y prosiect 
yn fenywaidd. 
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Mae Prifysgol Abertawe, gan weithio mewn partneriaeth gyda diwydiannau dur a metelau 
Cymru, yn amcanu at ddarparu hyfforddiant seiliedig ar gredydau hyblyg sy’n ymateb i’r galw, 
gan fynd i’r afael â’r bylchau o ran sgiliau lefel uchel i’w gwneud yn bosibl creu cyflogeion 
lefel uchaf y genhedlaeth nesaf, yn enwedig technolegwyr metelau’r dyfodol. Mae’r prosiect 
wedi gwneud cyfraniad sylweddol at gydraddoldeb rhwng y rhywiau, y cydnabyddir ei fod 
yn fater allweddol. Roedd 21% o’r cyfranogwyr yn fenywaidd ac o’r 43% o gyfranogwyr 
sydd wedi ennill cymhwyster, mae 23% yn fenywaidd.

Ethnigrwydd

Mae dros 5% o’r cyfranogwyr ar draws rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn perthyn 
i grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. Mae ystod o brosiectau wedi cael eu cyllido 
i gefnogi Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig ledled Cymru.

Mae’r prosiect ‘Cynyddu Cyflogaeth Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a Mynd i’r Afael 
ag Anweithgarwch Economaidd Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig’ wedi cynorthwyo tuag 
880 o Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, y mae 20% ohonynt wedi ennill cymwysterau, 
20% wedi camu ymlaen i gyflogaeth a thua 47% wedi cyflawni canlyniadau cadarnhaol. 
Mae ‘Minorities are Wales Resources 2’ wedi cynorthwyo dros 1,250 o bobl o grwpiau 
Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, y mae ychydig yn llai na’u hanner wedi ennill cymwysterau. 
Mae’r ‘Prosiect Dysgu a Chyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig’ wedi cynorthwyo bron i 1,950 o 
bobl o grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, y mae tua 25% ohonynt wedi ennill 
cymwysterau a 48% wedi cyflawni canlyniadau cadarnhaol.

Pobl Anabl

Mae prosiectau sy’n cefnogi pobl ifanc anabl wedi cael eu cyllido. Mae’r rhain yn cynnwys 
y Prosiect Trawsnewid i Gyflogaeth Anghenion Addysgol Arbennig Rhanbarthol dan arweiniad 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Mae prosiectau sy’n cefnogi pobl anabl hŷn a’r rhai 
sy’n arbennig o agored i niwed yn cynnwys y Cynghrair Timau Creu Cyfleoedd a Sgiliau 
(COASTAL). 

Mae cyfuniad o gymorth prif ffrwd a chymorth wedi’i dargedu wedi rhoi ffocws i ddarparu 
gweithgarwch ar gyfer y grwpiau hyn.

Dangosyddion

Y ganran o’r plant ar lwythi achosion ymwelwyr iechyd:

Mae Awdurdodau Lleol yn adrodd ar eu perfformiad mewn perthynas â nifer o 
ddangosyddion allweddol trwy gyflwyno’r bwletin monitro Dechrau’n Deg bob tymor. 
Mae hyn yn cynnwys eu perfformiad mewn perthynas â’r dangosydd yn y Rhaglen 
Lywodraethu o ran y % o’r plant Dechrau’n Deg sydd wedi cyrraedd neu wedi mynd 
y tu hwnt i’w cerrig milltir o ran eu datblygiad yn 3 oed. Nid yw’r modd y caiff y data hwn 
ei gasglu trwy’r gweithlyfr yn dadgyfuno ar y mesur hwn yn ôl nodweddion gwarchodedig. 

Ar draws ardaloedd Dechrau’n Deg yng Nghymru, roedd y canrannau ar lwythi achosion 
Ymwelwyr Iechyd yn 2013-2014 wedi’u dadgyfuno fel a ganlyn:
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• plant o deuluoedd lleiafrifoedd ethnig: 13.0%;
• plant o deuluoedd y mae’r Gymraeg yn iaith gyntaf ynddynt: 2.7%;
• plant o deuluoedd lle nad Cymraeg na Saesneg yw’r iaith gyntaf: 6.9%;
• plant i rieni yn eu harddegau: 8.9%;
• plant i bobl sy’n rhieni am y tro cyntaf: 28.9%;
• plant â rhiant/gofalwr anabl: 1.3%;
• plant anabl: 1.7%.

Sylwer y gall plentyn fod mewn mwy nag un o’r grwpiau hyn. 

Nifer y plant sy’n elwa o ddarpariaeth feithrin Dechrau’n Deg:

Yn 2013-2014, cafodd 6,450 o blant ofal meithrin dan y rhaglen Dechrau’n Deg  
(cynnydd o’i gymharu â 4,461 yn 2012-13). 

Y ganran o’r plant sydd wedi cyrraedd eu cerrig milltir o ran eu datblygiad yn 3 oed 
a fesurwyd gan ddefnyddio’r offeryn asesu datblygiad safonol:

Fe wnaeth 55% o’r plant mewn ardaloedd Dechrau’n Deg (cyn yr ehangiad yn 2013-2014) 
gyrraedd neu fynd y tu hwnt i’r cerrig milltir targed o ran eu datblygiad erbyn iddynt droi’n 3.

Addysg

Cyfraddau presenoldeb yn yr ysgol:

Mae’r data ar gyfer absenoldeb o’r ysgol yn gymhleth, a chaiff ei gymhlethu ymhellach 
gan effaith gamystumiol absenoldeb parhaus. Ar gyfer ysgolion uwchradd yn 2013-2014, 
roedd 5% o’r disgyblion yn absennol yn barhaus (h.y. fe gollon nhw o leiaf 62 o sesiynau 
hanner diwrnod). Fodd bynnag, roedd y grŵp hwn yn rhoi cyfrif am 25% o’r absenoldebau 
ar y cyfan, a 48.8% o’r absenoldebau anawdurdodedig.

Nid oedd gwahaniaethau rhwng y rhywiau o ran absenoldebau anawdurdodedig 
mewn ysgolion uwchradd yn 2013-2014. Fodd bynnag, o ran absenoldebau ar y cyfan, 
collodd bechgyn 6.2% o sesiynau hanner diwrnod, tra bo merched wedi colli 6.6%.

Cofnodwyd lefelau absenoldeb uwch ar gyfer ysgolion uwchradd â chyfran uwch 
o ddisgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Er enghraifft, dynododd ysgolion 
â mwy na 30% o ddisgyblion yn gymwys fod 8.8% o sesiynau hanner diwrnod wedi cael 
eu colli, o’i gymharu â 5.1% ar gyfer ysgolion yr oedd llai na 10% o’u disgyblion yn gymwys. 
6.4% yw’r ffigwr ar gyfer yr holl ysgolion.

Yn 2011-2012, 7.8% oedd canran gyfartalog y sesiynau hanner diwrnod a gollwyd mewn 
ysgolion uwchradd. Collodd disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig ganran uwch 
o sesiynau (9.3%), ac felly hefyd ddisgyblion a oedd yn cael ymyriadau gweithredu gan 
yr ysgol a mwy (11.5%) a gweithredu gan yr ysgol (9.7%). Collodd plant ag ‘anawsterau 
dysgu cymedrol’ (2.4%), Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD, 2.9%) 
ac ‘Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol’ (4%) ganran uwch o sesiynau 
o’i gymharu â’r rhai ag anghenion addysgol arbennig eraill.
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Collodd disgyblion Asiaidd/Asiaidd Prydeinig (6.2%), Du/Du Prydeinig (4.9%) a  
Tsieineaidd/Tsieineaidd Prydeinig (3.4%) ganran is o sesiynau hanner diwrnod na’r cyfartaledd. 

Ar gyfer ysgolion cynradd, roedd 2.4% o’r disgyblion yn absennol yn barhaus (gan golli o leiaf 
76 o sesiynau hanner diwrnod) yn 2012-2013. Fodd bynnag, roedd y grŵp hwn yn rhoi cyfrif 
am 10.6% o’r absenoldebau ar y cyfan, a 20.8% o’r absenoldebau anawdurdodedig.

Nid oedd gwahaniaethau amlwg rhwng y rhywiau o ran absenoldebau anawdurdodedig 
nac o ran absenoldebau ar y cyfan ar gyfer bechgyn a merched mewn ysgolion cynradd 
yn 2012-2013.

Cofnodwyd lefelau absenoldeb uwch ar gyfer ysgolion cynradd â chyfran uwch o ddisgyblion 
yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Er enghraifft, dynododd ysgolion â mwy na 32% 
o ddisgyblion yn gymwys fod 7.7% o sesiynau hanner diwrnod wedi cael eu colli, o’i gymharu 
â 5.0% ar gyfer ysgolion yr oedd llai nag 8% o’u disgyblion yn gymwys. 6.3% yw’r ffigwr 
ar gyfer yr holl ysgolion.

Yn 2011-2012, 6.1% oedd canran gyfartalog y sesiynau hanner diwrnod a gollwyd mewn 
ysgolion cynradd. Collodd disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig ganran uwch o 
sesiynau (8.5%), ac felly hefyd ddisgyblion a oedd yn cael ymyriadau gweithredu gan yr ysgol 
a mwy (7.6%) a gweithredu gan yr ysgol (7.3%). 

Yn wahanol i ysgolion uwchradd, mewn ysgolion cynradd collodd disgyblion Asiaidd/Asiaidd 
Prydeinig ganran uwch o sesiynau na’r cyfartaledd (7.4%). Fodd bynnag, collodd disgyblion 
Du/Du Prydeinig (5.2%) a Tsieineaidd/Tsieineaidd Prydeinig (5.1%) ganran is o sesiynau hanner 
diwrnod na’r cyfartaledd.

Y ganran o’r disgyblion 15 oed sy’n cyflawni’r trothwy lefel 2 gan gynnwys TGAU 
(A*-C) mewn mathemateg a naill ai Cymraeg fel iaith gyntaf neu Saesneg:

Cyflawnodd 51.7% o’r disgyblion y trothwy lefel 2 (gan gynnwys TGAU gradd A* – C mewn 
Cymraeg/Saesneg a Mathemateg) yn 2013.

Cyflawnodd canran is o fechgyn y safon hon (48.7%) na merched (57%). Mae’r ddwy ganran 
hon wedi cynyddu tua 5% yn y pum mlynedd flaenorol.

Mae dadansoddiad o ethnigrwydd yn datgelu anghydraddoldebau sylweddol o ran cyflawni’r 
safon hon. Disgyblion Tsieineaidd/Tsieineaidd Prydeinig yw’r cyflawnwyr uchaf ar y mesur 
hwn (77.8%). 54.5% oedd y cyfartaledd ar gyfer cefndiroedd Asiaidd eraill, a 53.6% oedd 
y cyfartaledd ar gyfer ethnigrwydd cymysg. Mae disgyblion du yn llai tebygol o gyflawni’r 
safon (41.4%), ac felly hefyd ddisgyblion o deuluoedd Sipsiwn a Theithwyr (12.3%). 

Gwelir patrwm diddorol gyda disgyblion sy’n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol. Mae’r rhai 
yn y cam ‘meithrin cynnar’ neu’r cam ‘datblygu cymhwysedd’ yn llai tebygol o gyflawni’r 
safon (6.7% a 23.3%, yn y drefn honno). Fodd bynnag, mae’r rhai sy’n gymwys (63.9%) 
neu’n rhugl (64%) yn fwy tebygol o gyflawni’r safon. 

Mae disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig yn llai tebygol o gyflawni’r safon hon 
(cyfartaledd o 16.8%). Mae 10.6% o’r rhai a chanddynt ddatganiad yn cyflawni’r safon, 
tra bo’r rhai sy’n cael ymyriadau Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy (15.5%) a Gweithredu 
gan yr Ysgol (19.6%) ychydig bach yn fwy tebygol o gyflawni’r safon.
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Mae gan ddisgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim lefelau cyflawniad sylweddol 
is ar y mesur hwn. Cyflawnodd 25.8% o’r rhai sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim 
y trothwy lefel 2, o’i gymharu â 58.5% o’r rhai nad ydynt yn gymwys. Mae’r ddwy ganran 
hon wedi cynyddu rhwng 2008 a 2013.

Yn olaf, mae data absenoldeb yn datgelu effaith ragweladwy ar gyflawniad. Mae 67.9% 
o’r rhai sy’n colli 0-4% o’r sesiynau’n cyflawni’r safon, tra bod 4.2% o’r rhai sy’n colli mwy 
na 50% o’r sesiynau’n ei chyflawni.

Y ganran o’r oedolion sy’n gweithio â chymwysterau hyd at lefel trothwy 2/3/4:

Ar gyfer 2013, mae’r patrwm cyffredinol ar gyfer oedolion sy’n gweithio fel a ganlyn:
• Mae 10% heb unrhyw gymwysterau,
• Mae gan 76% gymwysterau lefel 2,
• Mae gan 56% gymwysterau lefel 3,
• Mae gan 34% gymwysterau lefel 4.

Mae rhai eithriadau nodedig i’r cyfartaleddau hyn. 

• Dim cymhwyster:
 – Mae 20% o unigolion anabl (anabledd yn ôl y diffiniad yn y Ddeddf Cydraddoldeb 

neu anabledd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio) heb unrhyw gymwysterau. 
• Lefel 2:

 – Mae gan 64% o bobl anabl gymhwyster lefel 2.
• Lefel 3:

 – Mae gan 42% o bobl anabl gymhwyster lefel 3. 
 – Mae gan 61% o bobl nad ydynt yn wyn gymhwyster lefel 3 hefyd.

• Lefel 4:
 – Mae gan 24% o bobl anabl gymhwyster lefel 4. 
 – Mae gan 48% o bobl nad ydynt yn wyn gymhwyster lefel 4 hefyd.

Lleihau anghydraddoldeb o ran canlyniadau addysg a sgiliau:

Mae canran y plant sy’n cyflawni’r trothwy Lefel 2 yng Nghyfnod Allweddol 4 wedi gwella’n 
sylweddol rhwng 2009-2010 a 2012-2013 (o 47.6% i 53.2%). Mae’r ganran o ddisgyblion 
ag Anghenion Addysgol Arbennig sy’n cyflawni’r trothwy Lefel 2 yng Nghyfnod Allweddol 4 
wedi cynyddu hefyd, er yn arafach (o12.9% i 16.8%).

Er gwaethaf gwelliannau bach mewn cyrhaeddiad, fe arhosodd y bwlch rhwng disgyblion 
gwrywaidd a benywaidd yn CA2 a CA4 yn gyson yn 2012-2013 (er mai’r bwlch yn 2013 
oedd y lleiaf ers 1999). Yn CA2, mae 6.1 y cant yn fwy o ferched yn ennill cymhwyster lefel 4 
na bechgyn (87.5% ac 81.4% yn y drefn honno). Yn CA4, mae’r bwlch yn fwy, sef 8.3 y cant 
(57% ar gyfer merched, 48.7% ar gyfer bechgyn) tra bo cyrhaeddiad ar y cyfan yn is.

Yn 2013, roedd y ganran o bobl anabl a adawodd yr ysgol heb unrhyw gymwysterau 
ffurfiol (19.6%) yn uwch nag unrhyw grŵp arall (dim ond 6.9% o bobl nad ydynt yn anabl 
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sy’n gwneud hynny). Mae canran uwch o bobl nad ydynt yn wyn (12.3%) heb unrhyw 
gymwysterau ffurfiol na phobl wyn (10.1%). Mae gwahaniaeth bach hefyd rhwng dynion 
(9.9%) a menywod (9.4%).

Gweithle

Gwahaniaethau cyflog ar sail rhyw/anabledd/ethnigrwydd:

Bu’r bwlch o ran enillion cyfartalog fesul awr rhwng dynion a menywod yng Nghymru 
yn lleihau dros y degawd diwethaf, ac yn 2013 roedd cyflog menywod yn cyfateb i 91.9% 
o gyflog dynion. 

Pan ydym yn ystyried gwahaniaethau cyflog ar gyfer pobl anabl, cyfyngir arnom gan 
argaeledd data sy’n benodol i Gymru. Mae’r un peth yn wir am enillion grwpiau lleiafrifoedd 
ethnig gwahanol. Fodd bynnag, mae ymchwil ddiweddar gan y Comisiwn Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol wedi ystyried y materion sy’n ymwneud ag enillion pobl anabl ac enillion 
pobl o leiafrifoedd ethnig. Yn eu casgliadau maent yn mynnu bod effaith anabledd ar enillion 
fesul awr yn llawer llai nag ar gyfer grwpiau difreintiedig eraill; eto mae bwlch parhaus yn 
bodoli o’i gymharu â’r cyfartaledd yng Nghymru.

Yn yr un modd, mae amrywiad sylweddol o ran enillion cyfartalog fesul awr ar gyfer pobl 
o wahanol leiafrifoedd ethnig. Ymddengys mai grwpiau ethnig Indiaidd, Du Affricanaidd 
a Du Caribïaidd sydd â’r enillion uchaf, sy’n adlewyrchiad o’r crynodiad cymharol uchel 
ohonynt mewn galwedigaethau â chyflog da. Fodd bynnag mae gan y rhai o dras 
Pacistanaidd a Bangladeshaidd enillion cyfartalog fesul awr sy’n sylweddol is na’r cyfartaledd 
yng Nghymru.

Cyfraddau cyflogaeth yn ôl rhyw/anabledd/ethnigrwydd:

Mae gwahaniaethau mawr o ran cyfraddau cyflogaeth yn dal i fodoli yng Nghymru yn 2014 
(Ch2). Mae 72.5% o ddynion yn gyflogedig, o’i gymharu â 66.5% o fenywod. Yn olaf, 
mae 70.1% o oedolion gwyn a 54.7% o oedolion nad ydynt yn wyn yn gyflogedig.

Yn 2013 (Ch1), roedd 74.9% o bobl nad oeddent yn anabl yn gyflogedig, o’i gymharu 
â 44.3% o bobl anabl. Nid oes data diweddarach ar gael oherwydd newidiadau i’r Arolwg 
Blynyddol o’r Boblogaeth.

Cyfraddau llwyddiant gweithgareddau dysgu addysg bellach:

Yn 2012-2013, 84% oedd cyfradd llwyddiant gweithgareddau dysgu addysg bellach. 
Nid oedd gwahaniaeth nodedig yn y gyfradd rhwng y rhywiau na rhwng pobl o wahanol 
ethnigrwydd, ond roedd y gyfradd llwyddiant ar gyfer dysgwyr anabl ychydig yn uwch 
na’r cyfartaledd (87%).



46 Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2013–2014

Amcan 3

Lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant (NEET)

Cyflwyniad

Mae Llywodraeth Cymru wedi parhau â’i dull cyfannol o leihau nifer y bobl ifanc yng 
Nghymru a ddisgrifir fel rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Mae angen mynd i’r afael ag amrywiaeth o ffactorau i atal pobl ifanc Cymru rhag bod 
yn rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Mae’r cyswllt rhwng tlodi 
a chyrhaeddiad addysgol isel yn parhau i ddal pobl ifanc yn ôl. Caiff y sefyllfa honno’i 
gwaethygu gan yr hinsawdd economaidd sydd ohoni. Bydd creu cyfleoedd a rhoi cymorth 
ac arweiniad yn cynorthwyo pobl ifanc i wireddu eu potensial, boed trwy addysg, 
cyflogaeth neu hyfforddiant.

Ffactorau sy’n Dylanwadu ar Bobl Ifanc yn dod yn rhai Nad Ydynt  
mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant

Cymwysterau lefel isel. Diffyg sgiliau 
galwedigaethol.

Anfantais a thlodi 
teuluol yn arwain 
at ymddieithrio.

Dim profiad na 
hyfforddiant ffurfiol.

Ein Camau Gweithredu

Twf Swyddi Cymru 

Mae Twf Swyddi Cymru yn cynnig 6 mis o brofiad gwaith i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed 
sy’n ddi-waith. Maent yn cael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu gyflog uwch am o leiaf 
25 awr yr wythnos o dan y cynllun hwn. 

Ym mis Ebrill 2013, aeth Twf Swyddi Cymru y tu hwnt i’w darged ar gyfer ei flwyddyn gyntaf, 
gan greu 6,000 o gyfleoedd swyddi i bobl ifanc ledled Cymru a rhoi gwaith i fwy na 4,000 
o bobl ifanc a oedd yn ddi-waith. 

Ym mis Mawrth 2014 roedd Twf Swyddi Cymru wedi creu 11,851 o gyfleoedd gwaith 
ledled Cymru ac o’r rhain, roedd 9,181 wedi cael eu llenwi. Roedd y gweddill wedi cyrraedd 
camau amrywiol yn y broses recriwtio. Cedwir system rheoli data sy’n cofnodi manylion 
am y cyfranogwyr, megis ethnigrwydd, unrhyw anabledd, oedran a hyd cyflogaeth.

Hyfforddeiaethau

Nod y rhaglen Hyfforddeiaethau i bobl 16-18 oed yw helpu pobl ifanc i ddod o hyd 
i swyddi parhaol trwy feithrin eu hyder a’u cymhelliant, gwella eu lefelau sgiliau trwy 

➜ ➜ ➜ ➜
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gynnig cymwysterau NVQ mewn unrhyw faes galwedigaethol a ddewisir, a meithrin sgiliau 
cyflogadwyedd a phrofiad gwaith gwerthfawr, gan eu helpu i drosglwyddo i gyflogaeth.

Mae’r rhaglen yn ceisio gwella lefelau sgiliau trwy ddarparu cymwysterau o lefel mynediad 
hyd at NVQ Lefel 1 yn eu dewis faes galwedigaethol, ac elfennau o ddarpariaeth NVQ Lefel 2. 
Mae hyn yn cynnwys darparu cymwysterau sgiliau hanfodol i gyfoethogi eu profiad dysgu.

Maent hefyd yn cael profiad gwaith gwerthfawr a’r gefnogaeth a’r help y mae eu hangen 
arnynt i ddysgu wrth eu pwysau eu hunain. Gall hyn ddigwydd weithiau gyda chyflogwr 
sydd wedi’i neilltuo iddynt neu drwy amgylchedd gwaith a efelychir, gan ddibynnu ar lefel 
y gefnogaeth y mae ar y person ifanc ei hangen.

Prentisiaethau

Mae ein rhaglen Prentisiaeth yn cynnig y cyfle i unigolion ennill arian wrth iddynt ddysgu, 
cael hyfforddiant galwedigaethol a datblygu gyrfa gynaliadwy. Mae prentisiaethau 
ar gael ar bob lefel mewn ystod eang o alwedigaethau ar lefel Sylfaen (lefel 2), 
Prentisiaethau (lefel 3) a Phrentisiaethau Uwch mewn rhai galwedigaethau ar lefelau 4 i 6. 
Gall rhai Prentisiaethau Uwch gynnwys opsiynau i astudio ar gyfer cymwysterau Addysg 
Uwch megis HNC, HND neu raddau Sylfaen.

Mae Prentisiaethau’n ddull y profwyd ei fod yn gweithio yn y frwydr yn erbyn tlodi. 
Mae’r adenillion o ran cyflogau a chynhyrchiant sy’n gysylltiedig â Phrentisiaethau’n golygu 
eu bod o fudd i fusnesau, ac yn helpu i godi pobl allan o dlodi. Mae Prentisiaethau’n 
darparu sgiliau sy’n gallu para am oes, ac maent hefyd yn agor drysau i yrfaoedd boddhaus. 
Mae prentisiaethau’n dal i fod yn hygyrch i bobl ifanc, trwy’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau 
a rhaglenni cyn mynediad megis Hyfforddeiaethau a Barod am Waith.

Recriwtiaid Newydd

Mae’r Rhaglen Recriwtiaid Newydd wedi bod yn hynod lwyddiannus ac mae’n rhoi 
cymorth uniongyrchol i bobl ifanc gael gwaith trwy gynnig cymhorthdal cyflog i gyflogwyr. 
Fe’i cyflwynwyd i gefnogi parhad hyfforddiant Prentisiaeth yn ystod y dirywiad economaidd. 
Mae wedi rhoi cymorth i gyflogwyr gynnig rhaglenni prentisiaeth o safon uchel i recriwtio 
a hyfforddi prentisiaid ifanc ychwanegol rhwng 16 a 24 oed. Mae’r rhaglen yn cynnig 
cymhorthdal cyflog o £50 yr wythnos am uchafswm o 52 wythnos. Erbyn iddynt gwblhau 
eu prentisiaeth, mae unigolion wedi datblygu sgiliau sy’n eu galluogi i symud ymlaen 
yn eu dewis yrfa.

Ym mlwyddyn ariannol 2013-2014, aethpwyd y tu hwnt i’r targed o 2,000 o leoedd ar gyfer 
y Rhaglen Recriwtiaid Newydd. Cofnodwyd ffigwr o 5,427 o leoedd newydd mewn perthynas 
â’r Rhaglen Lywodraethu. Mae’r cynnydd yn nifer y lleoedd wedi cael ei hwyluso trwy’r 
£20m ychwanegol a fuddsoddwyd fel rhan o gytundeb y gyllideb yn 2013-2014 rhwng y 
Blaid Lafur a Phlaid Cymru. Wrth edrych tua’r dyfodol, bydd y Rhaglen Recriwtiaid Newydd yn 
cefnogi symudiad ymlaen o Twf Swyddi Cymru a datblygiad darpariaeth Rhannu Prentisiaeth, 
gan gynnwys gweithio gyda Mentrau Bach a Chanolig mewn Parthau Menter dynodedig.
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Gyrfa Cymru

Cafodd cylch gwaith Gyrfa Cymru ei ddiwygio yn 2013 i gynyddu ffocws gwasanaethau tuag 
at y grŵp oedran iau, hyd at 24 oed, yn ogystal â chefnogi Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu 
Ieuenctid Llywodraeth Cymru.

Caiff pobl ifanc sydd mewn perygl o ymddieithrio eu hadnabod yn y cylch gwaith fel grŵp 
cleientiaid sy’n flaenoriaeth. Mae gan y bobl ifanc hyn hawl i gael gwasanaeth estynedig 
o ran gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd sy’n cynnwys cyfweliadau cyfarwyddyd 
wyneb yn wyneb, yn ogystal â’r gwasanaeth safonol o ran cymorth dros y ffôn a’r we. 
Mae Gyrfa Cymru yn rhoi cymorth ‘gweithiwr arweiniol’ i helpu pobl ifanc 16-18 sy’n 
ddi-waith i ail-ymgysylltu ag addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant fel rhan o weithredu’r 
Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid. 

Mae gan Gyrfa Cymru gyfrifoldeb am gefnogi pobl ifanc ag Anghenion Addysgol Arbennig 
fel un o’r grwpiau cleientiaid sy’n flaenoriaeth iddo trwy gyflawni Asesiadau Adran 140 
(Deddf Dysgu a Sgiliau 2000). Mae hyn yn golygu paratoi Cynllun Dysgu a Sgiliau penodol 
ac unigoledig sy’n nodi cymorth gydag anghenion dysgu a hyfforddi ar gyfer y person ifanc 
er mwyn iddo gamu ymlaen i addysg bellach neu hyfforddiant.

Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid

Cyhoeddwyd y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid ym mis Hydref 2013 ac mae’n 
ei gwneud yn ofynnol i’r holl sefydliadau sy’n darparu gweithgarwch ar gyfer pobl ifanc  
ddefnyddio dull integredig, gan ganolbwyntio ar anghenion yr unigolyn. Rhoddir gorchwyl 
i Awdurdodau Lleol ddarparu’r cymorth y mae ar unigolion ei angen i’w cynorthwyo i symud 
ymlaen trwy addysg a hyfforddiant ac ymlaen i gyflogaeth.

Wrth graidd y Fframwaith mae dau gam gweithredu newydd. Y cyntaf yw cynnig gweithiwr 
arweiniol mewn sefydliad perthnasol sy’n gallu rhoi cymorth a chyswllt parhaus i’r bobl ifanc 
sydd fwyaf mewn perygl. Yr ail yw datblygu Gwarant Ieuenctid ragweithiol, sef bod person 
ifanc sy’n mynd trwy’r broses bontio o addysg orfodol am y tro cyntaf pan fo’n 16 oed 
yn cael cynnig, yn derbyn ac yn cychwyn lle addas mewn addysg neu hyfforddiant.

Credir y bydd hyn yn darparu llwybr datblygu clir ar gyfer yr holl bobl ifanc, a hwnnw’n 
gysylltiedig â gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd effeithiol i’w helpu i wneud dewis mwy 
gwybodus, ac i gefnogi eu datblygiad ar ôl 16. Mae’r holl Awdurdodau Lleol yng Nghymru 
wedi cyflwyno cynlluniau gweithredu sy’n cadarnhau eu hymrwymiad i weithredu’r cerrig 
milltir yn y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid.

Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi

Cafodd y fersiwn wedi’i diweddaru o’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 
(Creu Cymunedau Cryf) ei lansio ar 3 Gorffennaf 2013. Mae’n cynnwys y targedau canlynol:
• Lleihau nifer y bobl ifanc 16-18 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant 

i 9 y cant erbyn 2017. 
• Lleihau’r gyfran o’r bobl ifanc 19-24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na 

hyfforddiant yng Nghymru yn berthynol i’r DU gyfan erbyn 2017. 
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Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn helpu pobl ifanc, pobl ddi-waith ac eraill sydd o dan 
anfantais ac mewn perygl o dlodi i ddod o hyd i waith a chaffael sgiliau. 

Mae datblygiad rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop 2014-2020 wedi’i alinio’n agos iawn 
â Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid Llywodraeth Cymru gan roi cymorth i adnabod, 
tracio a mapio gwasanaethau a chanlyniadau i bobl ym myd addysg a phob cam o’r 
ffordd i gyflogaeth. Bydd yr aliniad hwn yn creu dull cyson o gefnogi pobl ifanc a sicrhau 
bod buddsoddiad Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn ychwanegu gwerth at ddull integredig 
o gyflawni nod y rhaglen.

Yn unol â’r dull hwn y cynnig yw ymestyn y diffiniad o ‘bobl ifanc’ i 0-24 oed (11-19 yn 
flaenorol), gan sicrhau bod buddsoddiadau Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cefnogi unigolion 
wrth iddynt symud trwy addysg brif ffrwd ymlaen i gyflogaeth gynaliadwy, gan leihau’r risg 
y byddant yn dod yn Rhai Nad Ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant a sicrhau 
bod ymyriadau’n gallu dechrau’n gynnar a mynd i’r afael â’r cyfnodau pontio allweddol.

Ym mis Mawrth 2014, roedd 115,146 o bobl ifanc wedi cael cymorth gan raglen Cronfa 
Gymdeithasol Ewrop (2007-2014). Roedd 46% yn ferched, y mae 45% ohonynt wedi ennill 
cymhwyster; 4.9% o grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, y mae 4.5% ohonynt wedi 
ennill cymhwyster a 7.3% yn bobl ifanc anabl, y mae 10.1% ohonynt wedi ennill cymhwyster. 
Dylid nodi mai nod y cyllid yw nid cyllido cymwysterau trwy’r gweithgarwch hwn ond galluogi 
pobl ifanc i aros mewn addysg ffurfiol ac ymgysylltu â chymwysterau prif ffrwd nad ydynt 
yn cael eu cyfrif yma. Mae £146.1 miliwn wedi cael ei wario ar brosiectau sy’n cefnogi pobl 
ifanc, y mae £83.6 miliwn ohono’n grant o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Dangosyddion

Canran y bobl ifanc 16-18 oed Nad Ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant:

Mae’r dangosydd hwn yn mesur (yn flynyddol) canran y bobl ifanc 16-18 oed nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Mae’r ganran ar gyfer 2013 (10.5%) 
yn debyg iawn i 2012 (10.8%) ac felly hefyd y dosbarthiad yn ôl rhyw. Mae hyn yn dynodi 
bod dynion (12%) yn fwy tebygol o fod yn rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant na menywod (8.8%).

Oherwydd y ffigyrau absoliwt isel, dim ond trwy gyfrifo’r cyfartaledd ar draws Ch2 yn 2011, 
2012 a 2013 y mae ffigyrau ar gyfer pobl ifanc anabl ar gael. Yn y cyfnod hwn, roedd 22% 
o bobl ifanc anabl yn rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, tra bod 11% 
o’r rhai nad oeddent yn anabl yn rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. 

Canran y bobl ifanc 19-24 oed Nad Ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant:

Yn 2013, roedd 21.2% o bobl ifanc 19-24 oed yn rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant (gostyngiad bach o’i gymharu â 22.9% yn y flwyddyn flaenorol). Yn wahanol i’r 
grŵp 16-18 oed, roedd menywod yn y grŵp 19-24 yn fwy tebygol o fod yn rhai nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (22.7%) na dynion (19.7%).
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Oherwydd y ffigyrau absoliwt isel, dim ond trwy gyfrifo’r cyfartaledd ar draws Ch2 yn 2011, 
2012 a 2013 y mae ffigyrau ar gyfer pobl ifanc anabl ar gael. Yn y cyfnod hwn, roedd 44% 
o bobl ifanc anabl yn rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, tra bod 19.2% 
o’r rhai nad oeddent yn anabl yn rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. 

Cyrhaeddiad pobl ifanc 19 oed:

Roedd data o 2010-2011 (a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2014) yn dynodi y gallai rhyw gael 
ychydig bach o effaith ar gyrhaeddiad addysgol pobl ifanc 19 oed. Cyflawnodd 95% o bobl 
ifanc 19 oed y trothwy Lefel 1 (96% o fenywod, 93% o ddynion); cyflawnodd 78% y trothwy 
Lefel 2 (81% o fenywod, 74% o ddynion); a chyflawnodd 53% Lefel 3 (58% o fenywod, 
48% o ddynion).

Nifer y bobl y bu Twf Swyddi Cymru o fudd iddynt:

Yn ystod 2013-2014, roedd Twf Swyddi Cymru wedi bod o fudd i 5,568 o bobl. Mae hyn 
yn gynnydd o’i gymharu â 2012-13, pan gafodd 4,042 o bobl ifanc gymorth i gael gwaith. 

Nifer y cyfleoedd prentisiaeth sydd ar gael trwy’r Rhaglen Recriwtiaid Newydd:

Mae nifer y cyfleoedd sydd ar gael wedi cynyddu’n sylweddol ers 2009. Yn 2013-2014, 
roedd 5,427 o gyfleoedd ar gael (wedi codi o 185 yn 2009-2010).

Cyfraddau llwyddiant y Fframwaith Prentisiaeth:

Caiff cyfraddau’r ymadawyr sy’n cyflawni’r fframwaith llawn eu cofnodi gan Gofnod Dysgu 
Gydol Oes Cymru. Mae cyfradd yr ymadawyr llwyddiannus wedi gwella’n gyson dros y 
pum mlynedd ddiwethaf, gan gyrraedd 86% yn 2012-2013. Dim ond gwahaniaethau bach 
a welwyd rhwng y rhywiau (menywod 87%, dynion 85%) ac nid oedd gwahaniaeth rhwng 
grwpiau ethnig (Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig 86%, pobl wyn 86%). Fodd bynnag, 
roedd prentisiaid anabl i’w gweld yn llai tebygol o gyflawni’r fframwaith llawn (79%) 
o’i gymharu â’r rhai heb anabledd (86%).

Canran yr ymadawyr â hyfforddeiaethau sy’n camu ymlaen naill ai at ddysgu pellach 
neu i gyflogaeth:

Mae data o Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (2012-2013) yn dynodi bod 70% o’r rhai a 
adawodd hyfforddeiaethau wedi camu ymlaen at ddysgu pellach neu i gyflogaeth. Nid oedd 
y ffigyrau wedi’u dadgyfuno ar sail nodweddion gwarchodedig yn dynodi presenoldeb 
unrhyw effeithiau cryf ar gyfer y rhywiau (71% o fenywod, 70% o ddynion), ethnigrwydd 
(70% o hyfforddeion o grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, 70% o hyfforddeion 
gwyn) na statws anabledd (68% o bobl ifanc anabl, 71% o bobl ifanc nad ydynt yn anabl).
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Amcan 4

Lleihau nifer yr achosion o bob math o drais yn erbyn merched, 
cam-drin yn y cartref, trais er ‘anrhydedd’, troseddau casineb, 
bwlio a cham-drin pobl hŷn

Mynd i’r Afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb: 
Fframwaith Gweithredu

Cyflwyniad

Mae mynd i’r afael â throseddau casineb yn un o ymrwymiadau allweddol Llywodraeth Cymru 
yn y Rhaglen Lywodraethu. Mae mynd i’r afael â throseddau casineb wedi cael ei gynnwys 
hefyd fel amcan cydraddoldeb mewn llawer o Gynlluniau Cydraddoldeb Strategol gan gyrff 
yn y sector cyhoeddus ledled Cymru gan gynnwys 20 o Awdurdodau Lleol. Mae hyn wedi 
amlygu’r angen am ddull cydgysylltiedig o fynd i’r afael â throseddau casineb yng Nghymru.

Nod Mynd i’r Afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb: Fframwaith Gweithredu yw dwyn 
ynghyd y dystiolaeth a’r arfer sy’n bodoli ar hyn o bryd ledled Cymru er mwyn archwilio’r 
ymateb presennol i droseddau a digwyddiadau casineb. Mae’r Fframwaith yn adeiladu 
ar ddulliau presennol ac yn adnabod y meysydd polisi ac arfer allweddol lle bydd angen 
mynd i’r afael â throseddau a digwyddiadau casineb yn y dyfodol.

Mae’r Fframwaith yn nodi canlyniad lefel uchel a fydd yn cael ei ddefnyddio i dracio cynnydd: 
‘Galluogi unigolion a chymunedau i fod yn gadarn, yn gydlynol ac yn ddiogel er mwyn mynd 
i’r afael â digwyddiadau a throseddau casineb’. 

Mae Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron yn diffinio 
trosedd casineb fel:
“Trosedd sy’n cael ei hystyried, gan y dioddefwr neu unrhyw unigolyn arall, fel un sydd 
wedi’i hysgogi gan elyniaeth neu ragfarn yn seiliedig ar nodwedd megis anabledd, hil, 
crefydd a chredo, cyfeiriadedd rhywiol a thrawsryweddol unigolyn, boed y nodwedd 
honno’n un wirioneddol neu’n un ganfyddedig”.

Gall troseddau gynnwys ymosodiadau corfforol, difrod i eiddo, bwlio, aflonyddu,  
cam-drin neu sarhau ar lafar, neu graffiti neu lythyrau difrïol.

Y diffiniad cyffredin y cytunwyd arno ar gyfer digwyddiad casineb yw:
“Unrhyw ddigwyddiad nad yw’n drosedd sy’n cael ei ystyried gan y dioddefwr neu 
unrhyw unigolyn arall fel un sydd wedi’i ysgogi gan elyniaeth neu ragfarn yn seiliedig 
ar nodwedd megis anabledd, hil, crefydd a chredo, cyfeiriadedd rhywiol a thrawsryweddol 
unigolyn, boed y nodwedd honno’n un wirioneddol neu’n un ganfyddedig”.
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Ategir y canlyniad lefel uchel hwn gan dri amcan strategol:
• Atal: mynd i’r afael â rhagfarn a stereoteipiau sydd wedi hen galedu. 
• Cynorthwyo dioddefwyr i gynyddu lefelau adrodd a rhoi cyngor.
• Gwella’r ymateb amlasiantaethol i weithio’n well mewn partneriaeth a mynd i’r afael 

â chyflawnwyr.

Themâu allweddol wrth fynd i’r afael â throseddau casineb

Arweinyddiaeth: Gweithio mewn 
Partneriaeth:

Addysg: Mynd i’r Afael â 
Digwyddiadau 

Casineb:

Hyrwyddo 
Hawliau Dynol:

Sefydliadau 
i gymryd yr 

awenau wrth 
herio achosion 

o wahaniaethu yn 
y gweithle ac yn 

ein cymunedau ac 
wrth fynd i’r afael 

â hwy.

Mae gan 
Lywodraeth Cymru, 

Awdurdodau’r  
Sector Cyhoeddus, 

Sefydliadau 
Statudol a 

sefydliadau’r 
Trydydd Sector 
gyfrifoldeb i 

gydweithio er 
mwyn gwella 

canlyniadau i bobl 
a chynyddu nifer yr 
achosion yr hysbysir 

yn eu cylch.

Dylid mynd i’r afael 
â stereoteipiau 
ac agweddau 
negyddol ar y 
cyd â phlant a 
phobl ifanc er 
mwyn gwella 

ymwybyddiaeth 
o effaith gelyniaeth 

a rhagfarn.

Gall aflonyddu 
lefel isel gael 

effaith andwyol 
ar bobl. Gall hyn 
arwain at barhad 
a gwaethygiad, 

lle gall dioddefwyr 
gael eu targedu 

dro ar ôl tro. 
Mae ymyriadau 

cynnar yn effeithiol.

Mae’r Fframwaith 
yn cefnogi 

egwyddorion 
Tegwch, Parch, 
Cydraddoldeb, 

Urddas ac 
Ymreolaeth 

(FREDA).

Ein Camau Gweithredu
Ym mis Gorffennaf 2013 fe lansiodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ymgynghoriad 
ar ‘Mynd i’r Afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb: Fframwaith Gweithredu’.

Drafftiwyd y ddogfen ymgynghori yn dilyn ymgysylltu helaeth â Grŵp Tasg a Gorffen a oedd 
yn cynnwys ystod o randdeiliaid o Gymru, Llywodraeth Cymru, Awdurdodau yn y Sector 
Cyhoeddus a’r Trydydd Sector. Ategwyd y dystiolaeth trwy Grwpiau Ffocws ar draws 
nodweddion gwarchodedig anabledd, hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth 
o ran rhywedd.

Mae’r Fframwaith wedi’i fwriadu i adeiladu ar arfer presennol ac archwilio camau gweithredu 
ar draws tri amcan, sef atal, cynorthwyo dioddefwyr a gwella’r ymateb amlasiantaethol. 
Roedd y fersiwn ymgynghori o’r Fframwaith yn archwilio troseddau a digwyddiadau 
casineb sy’n seiliedig ar hil, crefydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran 
rhywedd. Estynnwyd hyn i archwilio is-ddiwylliannau amgen, troseddau cyfeillio, pobl hŷn, 
seibergasineb a chasineb asgell dde eithafol. 

➜ ➜ ➜ ➜ ➜
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Parodd cyfnod yr ymgynghoriad tan 18 Hydref 2013. Gosodwyd wyth cwestiwn mewn 
ffurflenni ymateb profforma ar wahân. Cafodd fersiynau addas i blant a hawdd i’w darllen 
o’r ffurflenni eu cynnwys fel rhan o’r dogfennau ymgynghori. Darparwyd fersiynau ar-lein 
o’r dogfennau ymgynghori a’r ffurflenni ymateb hefyd. Cafodd Llywodraeth Cymru 120 
o ymatebion i’r ymgynghoriad.

Yn ychwanegol at yr ymatebion ysgrifenedig, cynhaliodd Llywodraeth Cymru bum sesiwn 
ymgynghori amlasiantaeth yn ystod y cyfnod ymgynghori gyda thros 150 o bobl yn bresennol. 
Mynychodd swyddogion Llywodraeth Cymru bedwar ar bymtheg o gyfarfodydd a fforymau 
ymgynghori hefyd. Fe sicrhaodd hyn fod fersiwn derfynol y Fframwaith yn seiliedig ar 
dystiolaeth gadarn a chyfoes. Cyhoeddwyd ‘Crynodeb o’r Ymatebion’ ym mis Mawrth 2014. 
www.wales.gov.uk/consultations/people-and-communities/130711-hate-crime-framework-
consul/?lang=cy

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru 
i ddatblygu a sefydlu Bwrdd Cyfiawnder Troseddol ar gyfer Troseddau Casineb, a lansiwyd 
ym mis Hydref 2013. Bydd y Bwrdd hwn yn cyflawni rôl allweddol o ran datblygu 
cysylltiadau ar draws meysydd sydd heb eu datganoli ac o ran hyrwyddo arweinyddiaeth a 
chysondeb ledled Cymru. Bydd y Bwrdd yn cefnogi datblygiad Mynd i’r Afael â Throseddau 
a Digwyddiadau Casineb: Fframwaith Gweithredu trwy gynllun gwaith cytunedig.

Cam-drin Domestig a Thrais Yn Erbyn Menywod

Cyflwyniad

Gall trais ar sail rhywedd a cham-drin domestig gynnwys pob math o gam-drin corfforol, 
rhywiol ac emosiynol. Mae pobl o bob cefndir yn dioddef yr achosion hyn o gam-drin, 
ni waeth beth fo’u cefndir diwylliannol, cymdeithasol neu ethnig.

Nid oes lle i drais a cham-drin domestig mewn Cymru flaengar ac ni fyddant yn cael eu 
goddef. Mae Llywodraeth Cymru’n ymegnïo i greu cenedl decach, lle mae gan bobl yr hawl 
i fyw heb ofn, a sefydlu diwylliant sy’n herio’r cam-drin yma. 

Rydym yn ymrwymedig i amddiffyn a chefnogi dioddefwyr trais a cham-drin a gweithio 
gydag asiantaethau gorfodi i sicrhau bod cyflawnwyr yn cael eu galw i gyfrif. Mae ein camau 
gweithredu’n adlewyrchu ein hymdrechion i amddiffyn holl aelodau cymdeithas ac rydym 
yn cydweithio gyda chyrff statudol eraill a’r trydydd sector i ddatblygu polisi a hwyluso’r 
broses o roi cymorth i ddioddefwyr a’u plant mewn nifer o ffyrdd.

Ein Camau Gweithredu

10,000 o Fywydau Diogelach

Nod prosiect 10,000 o Fywydau Diogelach yw sicrhau y gall pob darparwr a sefydliad 
gwasanaeth perthnasol yng Nghymru gefnogi unigolion sy’n dioddef cam-drin domestig 
a sicrhau diogelwch yr unigolyn a’i deulu.

O dan y prosiect, mae Llywodraeth Cymru wedi canolbwyntio ar dri maes ar gyfer gweithredu 
ar unwaith: polisïau’r gweithle; grwpiau defnyddwyr gwasanaethau; a rhannu gwybodaeth.

http://www.wales.gov.uk/consultations/people-and-communities/130711-hate-crime-framework-consul/?lang=cy
http://www.wales.gov.uk/consultations/people-and-communities/130711-hate-crime-framework-consul/?lang=cy
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Grwpiau Defnyddwyr Gwasanaethau: Cynigiwyd cyllid untro o £3,000 y rhanbarth 
yn ystod y flwyddyn ariannol hon i roi cymorth i sefydlu grwpiau defnyddwyr gwasanaethau 
rhanbarthol. Bydd y grwpiau’n rhoi llais i ddefnyddwyr gwasanaethau i’w galluogi 
i gyfrannu at y broses o ddatblygu polisïau, a dylunio a darparu gwasanaethau ar bob lefel. 
Bydd Llywodraeth Cymru’n ymgynghori â grwpiau defnyddwyr gwasanaethau ynghylch 
gweithredu argymhellion yr Adolygiad Annibynnol o Wasanaethau megis y defnydd 
o wasanaethau ar-lein ac effeithiolrwydd Siopau Un Stop. Cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru ganllawiau arfer gorau hefyd ym mis Medi 2013.

Polisïau’r Gweithle: Mae pob un o’r 42 sefydliad gwasanaeth cyhoeddus allweddol yng 
Nghymru bellach wedi gweithredu neu adolygu eu polisïau gweithle ar Gam-drin Domestig, 
Trais Yn Erbyn Menywod a Thrais Rhywiol. Rydym wedi adolygu’r holl bolisïau a gyflwynwyd 
ac wedi darparu adborth ar gyfer y sefydliadau a’u cyflwynodd i sicrhau eu bod yn 
cydymffurfio â chanllawiau arfer gorau a byddwn yn monitro’r modd y cânt eu hyrwyddo 
mewn sefydliadau. Byddwn hefyd yn amcanu at gyflwyno’r model hwn mewn sectorau 
eraill yng Nghymru.

Rhannu gwybodaeth bersonol: Mae gwaith ar rannu gwybodaeth yn mynd rhagddo 
fel rhan o ymrwymiad Grŵp Arwain y Gwasanaeth Cyhoeddus i’w gwneud yn haws rhannu 
gwybodaeth i amddiffyn pobl agored i niwed. Gwnaed ymrwymiad i ddatblygu canllawiau 
rhannu gwybodaeth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus dan y Bil Trais ar sail Rhywedd,  
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru).

Strategaeth Yr Hawl i Fod yn Ddiogel

Strategaeth Yr Hawl i Fod yn Ddiogel yw strategaeth integredig 6 blynedd Llywodraeth Cymru 
i fynd i’r afael â phob math o drais yn erbyn menywod a cham-drin domestig. Mae trais yn 
erbyn menywod yn ymyriad difrifol â hawliau dynol menywod a merched ac yn rhwystr mawr 
i gyflawni cydraddoldeb rhwng menywod a dynion.

Roedd y Strategaeth yn nodi pedair blaenoriaeth allweddol:
• Atal a chodi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod a cham-drin domestig.
• Rhoi cymorth i ddioddefwyr a phlant.
• Gwella ymateb Asiantaethau Cyfiawnder Troseddol.
• Gwella ymateb y gwasanaethau iechyd ac asiantaethau eraill.

Roedd cyflawniadau penodol yn ystod 2013-2014 yn cynnwys rhoi cymorth i ddarparu 
gwasanaethau effeithiol trwy ddarparu £3.94 miliwn, sydd wedi rhoi cymorth i sefydliadau 
yn y trydydd sector megis Cymorth i Fenywod Cymru, BAWSO (Black Association of Women 
Step Out) a Hafan Cymru ddarparu gwasanaethau uniongyrchol ar gyfer dioddefwyr ac 
addysg ar berthnasoedd iach mewn ysgolion, a chodi ymwybyddiaeth trwy ymgyrchoedd 
cyhoeddusrwydd cenedlaethol.

Y pedwerydd Adroddiad Blynyddol 2013-2014 yw’r olaf ar Strategaeth Yr Hawl i Fod 
yn Ddiogel. 
www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/communities/safety/domesticabuse/
publications/?lang=cy

http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/communities/safety/domesticabuse/publications/?lang=c
http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/communities/safety/domesticabuse/publications/?lang=c


55Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2013–2014

Swyddog Atal Caethwasiaeth

Penodwyd Swyddog Atal Caethwasiaeth ym mis Tachwedd 2013 i weithio gyda’r 
Cydgysylltydd Atal Caethwasiaeth i fynd i’r afael â chaethwasiaeth modern a’r bygythiadau 
cysylltiedig sy’n dod i’r amlwg yng Nghymru, megis anffurfio organau cenhedlu benywod, 
priodas dan orfod, trais ar sail anrhydedd a stelcian.

Mae rhywfaint o’r cynnydd a gyflawnwyd gyda’n partneriaid yn cynnwys:
• Sefydlu Grŵp Arwain ar Atal Caethwasiaeth Cymru.
• Datblygu Cynllun Cyflawni Grŵp Arwain ar Atal Caethwasiaeth Cymru.
• Sefydlu Fforymau Atal Caethwasiaeth yng Ngwent, Caerdydd a gogledd Cymru.
• Sefydlu swydd Cydgysylltydd Atal Caethwasiaeth Rhanbarthol gogledd Cymru.
• Cynnal seminar ar 29 Ionawr 2014, ar thema atal, diogelu ac amddiffyn dioddefwyr 

Priodas Dan Orfod a Thrais Ar Sail ‘Anrhydedd’.
• Rhedeg ymgyrch teledu a phosteri genedlaethol lwyddiannus ac uchel ei phroffil 

ym mis Chwefror 2014 i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o drosedd caethwasiaeth.
• Cynnal cynhadledd ar anffurfio organau cenhedlu benywod ar 6 Chwefror 2014. 

Roedd hwn yn gam arwyddocaol ymlaen o ran codi ymwybyddiaeth ac annog trefn 
well o weithio mewn partneriaeth yng Nghymru.

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)  

Prif nod polisi Llywodraeth Cymru yn y maes hwn yw gostwng cyfraddau trais ar sail 
rhywedd, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru. Mae’r darpariaethau yn y Bil 
Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) wedi’u bwriadu i sicrhau 
ffocws ar draws y sector cyhoeddus ar atal cam-drin a thrais o’r fath, amddiffyn dioddefwyr 
a chefnogi’r rhai yr effeithir arnynt gan faterion o’r fath.

Cyhoeddwyd ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad ynghylch y Papur Gwyn ar 
ddeddfwriaeth i Roi Terfyn ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
ar 2 Hydref 2013. Fe wnaeth yr ymatebion i’r ymgynghoriad a digwyddiadau eraill i ymgysylltu 
â rhanddeiliaid oleuo’r gwaith sylweddol o ran datblygu polisi ac agweddau cyfreithiol 
a wnaed yn ystod 2013-2014.

Dangosyddion

Troseddau Casineb

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu fframwaith canlyniadau i fonitro’r modd y cyflawnir 
Mynd i’r Afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb: Fframwaith Gweithredu trwy 
ddangosyddion penodol. Rhagwelir y bydd y canlyniad cyffredinol yn canolbwyntio ar 
alluogi unigolion a chymunedau i fod yn gadarn, yn gydlynol ac yn ddiogel er mwyn 
mynd i’r afael â digwyddiadau a throseddau casineb. Bydd y fframwaith canlyniadau’n 
canolbwyntio ar dair thema allweddol – atal, cynorthwyo dioddefwyr a gwella’r ymateb 
amlasiantaethol. Bydd dangosyddion yn cael eu datblygu wedyn dan bob thema. Ar ôl cytuno 
ar y dangosyddion manwl, bydd gwaith yn dechrau i goladu’r data, y bydd crynodeb ohono’n 
cael ei ddarparu yn adroddiad blynyddol y flwyddyn nesaf.



56 Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2013–2014

Nifer yr achosion o droseddau casineb

Cofnodwyd 1,810 o droseddau casineb yn 2012-2013. Cofnodwyd 1,809 yn 2011-2012. 
Mae’n bosibl bod yr ystadegau hyn yn tanamcangyfrif nifer yr achosion o droseddau casineb 
gan na hysbysir ynghylch nifer o achosion.

Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 

Canran yr erlyniadau llwyddiannus ac euogfarnau mewn achosion o drais yn 
erbyn menywod:

Roedd 78.1% o’r erlyniadau mewn achosion o drais yn erbyn menywod yn llwyddiannus 
yn 2012-2013. Roedd hyn yn gynnydd o’i gymharu â thua 71.8% yn 2010-2011 a 74.8% 
yn 2011-2012.

Nifer yr achosion o gam-drin domestig / troseddau rhyw:

Cofnodwyd 53,547 o ddigwyddiadau cam-drin domestig yn 2012-2013, sy’n gynnydd 
o’i gymharu â’r ddwy flynedd flaenorol (48,576 yn 2011-2012, a 48,738 yn 2010-2011).

Yn 2012-2013, cofnodwyd 2,873 o droseddau rhyw yng Nghymru. Am y cyfnod o 2007-08 
i 2012-2013, 2,554 oedd nifer cyfartalog y troseddau rhyw a gofnodwyd. 

Nifer y bobl a atgyfeiriwyd at Gynadleddau Amlasiantaeth Asesu Risg (MARAC):

Mae Cynadleddau Amlasiantaeth Asesu Risg (MARAC) wedi’u bwriadu i gefnogi ac 
amddiffyn oedolion a phlant sydd mewn perygl mawr o gael eu niweidio’n ddifrifol. Yn 2013, 
atgyfeiriwyd 5,585 o achosion, sy’n gynnydd o’i gymharu â’r 5,074 a atgyfeiriwyd yn 2012.

Roedd 6,715 o blant mewn aelwydydd a atgyfeiriwyd yn 2013, ac roedd chwarter yr achosion 
(1,340 / 24%) yn rhai lle bu atgyfeiriad blaenorol.

Mae nifer yr atgyfeiriadau wedi cynyddu’n gyson o 3,632 yn 2010 o ganlyniad i ddatblygu 
a sicrhau ansawdd Cynadleddau Amlasiantaeth Asesu Risg ymhellach.

Nifer y galwyr a gafodd gymorth gan Linell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru:

Mae nifer y galwadau i Linell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru gan alwyr sy’n cael eu  
cam-drin wedi gostwng o 2,937 yn 2012-13 i 2,335 yn 2013-2014. Yn 2013-14 roedd 2,659 
o alwyr a oedd yn profi rhyw fath o gam-drin (gan gynnwys cam-drin domestig), yr oedd 226 
(8.5%) ohonynt yn ddynion.

27,972 oedd cyfanswm y galwadau i Linell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru yn  
2013-2014, yr oedd 10,767 ohonynt yn alwadau oddi wrth asiantaethau eraill ynghylch 
person a oedd yn profi cam-drin domestig.
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Amcan 5

Mynd i’r afael â rhwystrau a chefnogi pobl anabl er mwyn 
iddynt allu byw’n annibynnol a gwneud dewisiadau a rheoli 
eu bywydau bob dydd

Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol

Cyflwyniad

Cafodd fersiwn derfynol y Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol ei chyhoeddi 
ym mis Medi 2013 yn dilyn ymgysylltu ac ymgynghori’n helaeth â phobl anabl a’r sefydliadau 
sy’n eu cynrychioli.

Mae byw’n annibynnol yn y cyd-destun hwn yn mynegi hawliau pobl anabl i gymryd rhan 
lawn ym mhob agwedd ar fywyd. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r diffiniad a ganlyn 
o fyw’n annibynnol, a fabwysiadwyd gan Anabledd Cymru a sefydliadau partner yn ystod 
ymgynghoriad ar y Maniffesto Byw’n Annibynnol yn 2011:

“Mae Byw’n Annibynnol yn ein galluogi ni, bobl anabl, i gyflawni ein nodau ein 
hunain ac i fyw ein bywydau ein hunain yn y ffordd yr ydym yn ei dewis drosom 
ein hunain”.

Mae’r Fframwaith yn canolbwyntio ar gyflawni ac yn nodi’r camau gweithredu yr ydym 
yn eu cymryd ar draws adrannau Llywodraeth Cymru a chyda’n partneriaid allanol i hybu 
byw’n annibynnol. Mae’n defnyddio dull cadarnhaol, yn seiliedig ar y model cymdeithasol 
o anabledd, ac mae’n canolbwyntio ar chwalu’r rhwystrau i gydraddoldeb a chynhwysiant. 
Mae’r Fframwaith hefyd yn amlygu rôl hollbwysig ein partneriaid yn y sector cyhoeddus 
o ran creu lleoedd a chymunedau cynhwysol sy’n galluogi pobl ac sy’n gynaliadwy ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol.

Ceir rhwydwaith o grwpiau a sefydliadau pobl anabl a all eu galluogi i ymgysylltu’n effeithiol 
â gwasanaethau cyhoeddus a’r sector preifat i sicrhau bod eu safbwyntiau’n cael eu 
cynrychioli a’u hystyried. Mae’r Fframwaith yn annog awdurdodau cyhoeddus a sefydliadau 
pobl anabl i weithio mewn partneriaeth mewn modd adeiladol, gan y bydd hyn yn cyflawni 
canlyniadau gwell i ddarparwyr gwasanaethau a phobl anabl fel ei gilydd. 

Rydym hefyd yn hyrwyddo pwysigrwydd Canolfannau Byw’n Annibynnol. Mentrau 
cymdeithasol yw’r rhain, sy’n cael eu rhedeg gan bobl anabl ac yn eu cyflogi. Gallant 
ddarparu ystod eang o wasanaethau gan gynnwys gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau 
eiriolaeth annibynnol; hyfforddiant, cymorth gyda Thaliadau Uniongyrchol i drydydd parti; 
a chymorth gydag ymgysylltu. Rydym yn ymrwymedig i roi cymorth i ddatblygu mwy o 
Ganolfannau Byw’n Annibynnol yng Nghymru, er bod rhaid i bobl anabl eu hunain arwain yn 
hyn o beth. 
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Y tybiaethau a oedd yn sail i’r ymrwymiad i ddatblygu’r Fframwaith Gweithredu

Mae angen cymryd camau i atgyfnerthu hawliau 
pobl anabl i fyw bywydau annibynnol, fel y nodir 

yn Erthygl 19 o Gonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, h.y. yr hawl 

i fyw’n annibynnol.

Caiff pobl yng Nghymru eu hanablu gan rwystrau 
amgylcheddol, sefydliadol a chymdeithasol sy’n 

arwain at allgáu cymdeithasol a dibyniaeth ac yn 
eu hatal rhag chwarae rhan lawn mewn cymdeithas 

yng Nghymru.

Ein Camau Gweithredu

Monitro Cynnydd

Mae’r Fforwm Cydraddoldeb i Bobl Anabl, sy’n cael ei gadeirio gan y Gweinidog Cymunedau 
a Threchu Tlodi, yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn. Mae cynnydd gyda chamau gweithredu 
Llywodraeth Cymru yn y Fframwaith yn cael ei fonitro hefyd gan Fwrdd Rhaglen Mewnol 
sy’n cynnwys swyddogion o adrannau perthnasol. 

Technoleg Person-ganolog

Mae ein rhaglen Cymunedau 2.0 yn parhau i weithio gydag Anabledd Cymru i hwyluso 
fforwm e-hygyrchedd sy’n amcanu at ddod o hyd i ffyrdd o roi cymorth i bobl anabl gael 
budd o fanteision technoleg ddigidol a’r rhyngrwyd. Lansiwyd gwefan E-accessibility Wales 
ym mis Hydref 2013 i ddarparu cyfeiriadur ar gyfer sefydliadau i gynghori pobl anabl ynghylch 
y dechnoleg gynorthwyol sy’n briodol i’w hanghenion. 

Cyfeiriad y wefan yw www.eaccessibilitywales.org.uk/cy/

Rydym yn annog y sector preifat i fod yn rhan o ddatblygu datrysiadau digidol. Er enghraifft, 
mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ar y cyd â Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd Strategaeth 
Technoleg wedi lansio cystadleuaeth newydd sy’n werth £1m dan y Fenter Ymchwil Busnesau 
Bach i ddod o hyd i ddatrysiadau technolegol arloesol ar gyfer gofal iechyd.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Addysgu 
Powys, Cyngor Powys a nifer o gwmnïau yn y sector preifat i ystyried ffyrdd o ddarparu 
gwasanaethau iechyd lleol mewn modd mwy cydgysylltiedig ac effeithlon. 

Bydd Prosiect Powys Ddigidol yn profi dichonoldeb datrysiadau digidol arfaethedig cyn 
eu cyflwyno’n ehangach ledled Cymru. Ymhlith yr agweddau ar y fenter mae:
• Defnyddio technoleg fideogynadledda a chynadledda dros y ffôn i ddarparu gofal iechyd 

mwy effeithlon a chyfleus ar gyfer cleifion mewn ardaloedd gwledig.
• Defnyddio technoleg i fynd i’r afael ag ystod o faterion, o gludiant ar gyfer cleifion i reoli 

iechyd meddwl a byw bywydau iach.

➜ ➜

http://www.eaccessibilitywales.org.uk/cy/


59Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2013–2014

Lansiodd Cyngor Gofal Cymru setiau gwybodaeth a sgiliau a strategaeth ddysgu ar gyfer 
y gweithlu ym mis Mawrth 2014. Bydd y deunyddiau hyn yn rhoi cymorth i gyflogwyr gyda’r 
goblygiadau o ran y gweithlu sy’n gysylltiedig â Thechnoleg Gynorthwyol fel bod staff mewn 
sefyllfa well i gynghori pobl anabl a rhoi cymorth iddynt gael mynediad at dechnoleg addas 
i ddiwallu eu hanghenion.

System gludiant ddirwystr

Fe sefydlon ni Grŵp Cynghori ar Bolisi Bysiau sydd wedi adolygu ein polisi ar wasanaethau 
bysiau. Pwysleisiodd yr adolygiad bwysigrwydd hygyrchedd i deithwyr anabl, gan gynnwys 
pobl â nam ar eu synhwyrau. Mae adroddiad y grŵp wedi cael ei gyhoeddi bellach yn: 
www.wales.gov.uk/topics/transport/public/review-bus-policy/?lang=cy

Mae’r argymhellion yn cynnwys sefydlu Safon Bysiau Cymru; cyflwyno cynllun fel y waled 
oren; a chyflwyno modiwl yng Nghymru ar gyfer Tystysgrif Cymhwysedd i Yrwyr i wella 
gwasanaethau i bobl anabl. Mae’r grŵp yn gweithio yn awr i ddatblygu’r argymhellion 
ymhellach a rhoi cymorth i’w gweithredu ledled Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu Siarter ar gyfer Teithwyr Anabl ar Gludiant Cyhoeddus 
fel bod teithwyr anabl yn gallu gweld pa weithredwyr bysiau a threnau sy’n ymrwymedig 
i’r Siarter trwy Nod Siarter neu achrediad tebyg. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i hybu 
hygyrchedd gwell i bawb mewn gorsafoedd gyda’i Rhaglen Gwella Gorsafoedd Cymru ei hun 
sy’n werth £40m.

Lleoedd hygyrch a chynhwysol

Gyda chymorth cyllid grant o Gronfa Hyrwyddo Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru, 
mae Anabledd Cymru wedi cyhoeddi canllawiau arfer da ar ffurf pecyn cymorth fel cam 
terfynol y Prosiect ‘Y Ffordd Ymlaen’. Nod y prosiect oedd arfogi swyddogion cynllunio, 
a sefydliadau anabledd a mynediad â’r offer ymarferol i gydweithio i sicrhau amgylchedd 
adeiledig cwbl gynhwysol yng Nghymru. Mae’r Pecyn Cymorth yn dwyn ynghyd y materion 
a’r gwersi o’r rhaglen hyfforddi i ddarparu adnodd ar-lein ar gyfer cynllunwyr i’w galluogi 
i gynllunio ar gyfer mynediad cynhwysol ac i ymgysylltu’n effeithiol â grwpiau mynediad 
ac anabledd. Mae’r pecyn cymorth ar gael yn: www.disabilitywales.org/toolkit/cy/

Gwnaethom wella hygyrchedd gorsaf Stryd Fawr Abertawe fel rhan o Raglen Gwella 
Gorsafoedd Cymru. Y nod oedd gwella amgylchedd yr orsaf, darparu cyfleusterau 
ychwanegol; gwella’r ymdeimlad o ddiogelwch personol a diogelwch eiddo yn yr orsaf; 
a darparu’r cyfleuster Man Newid cyntaf mewn gorsaf reilffordd yng Nghymru. Mae staff 
yr orsaf a theithwyr wedi darparu adborth cadarnhaol ac rydym wedi cyhoeddi adroddiad 
sy’n adolygu llwyddiannau’r prosiect a’r gwersi a ddysgwyd. Mae’r adroddiad ar gael yn:  
www.wales.gov.uk/topics/transport/rail/projects/completed/swansea-station/?lang=cy

http://www.wales.gov.uk/topics/transport/public/review-bus-policy/?lang=cy
http://www.disabilitywales.org/toolkit/cy/
http://www.wales.gov.uk/topics/transport/rail/projects/completed/swansea-station/?lang=cy
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Cyflogaeth, gan gynnwys hunangyflogaeth

Fe gyflwynon ni gynllun Grant Cymorth i Gyflogwyr i roi cymorth i gyn-weithwyr anabl 
Remploy ddod o hyd i waith unwaith eto yn dilyn cau ffatrïoedd Remploy yng Nghymru. 
Roedd y cynllun hwn yn llwyddiannus iawn ac mae llawer o’r rhai a gollodd eu gwaith 
o ganlyniad i gau’r ffatrïoedd wedi dod o hyd i swyddi gyda chyflogwyr yn y sector 
preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector. Rydym yn dal i weithio gyda Chanolfan Byd Gwaith 
i ddod o hyd i swyddi i weddill cyn-staff Remploy sy’n dymuno gweithio. Byddwn yn 
adnabod y gwersi a ddysgwyd o’r cynllun hwn fel y gellir eu rhoi ar waith yn ein rhaglenni 
cyflogaeth eraill.

Cefnogi Sefydliadau Pobl Anabl 

Ym mis Rhagfyr 2013 cyhoeddodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi fod cyllid 
am 3 blynedd ar ffurf Grant Cydraddoldeb a Chynhwysiant Llywodraeth Cymru wedi cael 
ei ddyfarnu i’r prosiectau canlynol i roi cymorth i bobl fyw’n annibynnol:

Prosiect Galluogi Cymru – Bydd Anabledd Cymru, gan weithio gyda Chanolfan 
Cydweithredol Cymru a Chanolfan Byw’n Annibynnol DEWIS, yn amcanu at gynyddu 
nifer y sefydliadau a arweinir gan ac ar gyfer pobl anabl fel eu bod yn chwarae rhan fwy 
gweithredol yn y broses o ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Erbyn diwedd 
y prosiect bydd dau o’r sefydliadau hyn yn cael cymorth i ddod yn Ganolfannau Byw’n 
Annibynnol, a fydd yn cael eu rhedeg fel mentrau cymdeithasol hunangynhaliol. Bydd 
y prosiect hefyd yn datblygu pobl ifanc anabl fel arweinwyr y dyfodol trwy wella’u 
hymwybyddiaeth a’u dealltwriaeth am gydraddoldeb a hawliau i bobl anabl, a rhoi cymorth 
iddynt ymgysylltu â chyrff cyhoeddus i ddylanwadu ar y modd y darperir gwasanaethau.

Prosiect Cynhwysiant i Bobl â Nam ar eu Synhwyrau – Bydd Action on Hearing 
Loss Cymru yn gweithio gyda RNIB Cymru i hyfforddi pobl â nam ar eu synhwyrau a rhoi 
cymorth iddynt rannu eu profiadau personol gyda darparwyr gwasanaethau, yn bennaf 
gyda meddygfeydd teulu, gwasanaethau cymdeithasol ac adrannau tai. Yn ogystal â rhoi’r 
cyfle i ddweud yn uniongyrchol wrth ddarparwyr gwasanaethau am y rhwystrau y maent 
yn eu hwynebu, bydd y prosiect yn casglu storïau’r defnyddwyr gwasanaethau ac yn llunio 
adroddiad i’w ledaenu’n ehangach. Bydd pecyn cymorth rhithwir hygyrch a dwyieithog 
ar namau synhwyraidd yn cael ei greu hefyd i helpu sefydliadau i fod yn fwy ymatebol 
i anghenion pobl â nam ar eu synhwyrau.

Dangosyddion
Mae dogfen y Fframwaith yn cynnwys llawer o brif ddangosyddion a fydd yn ein helpu 
i fonitro cynnydd o ran byw’n annibynnol. Rydym wedi datblygu fframwaith canlyniadau 
sy’n cynnwys y dangosyddion hynny ynghyd â mesurau pellach.

Mae dangosyddion wrthi’n cael eu datblygu ar hyn o bryd fel rhan o’r Fframwaith Gweithredu 
ar gyfer Byw’n Annibynnol. Mae’r canlynol yn sampl o’r dangosyddion hyn.
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Canran y bobl anabl mewn aelwydydd â mynediad at y rhyngrwyd:

Mae 68% o’r oedolion (16+ oed), sydd ag afiechyd hirdymor cyfyngol, yn byw mewn 
aelwydydd â mynediad at y rhyngrwyd. Fodd bynnag, mae 87% o’r rhai heb afiechyd 
hirdymor cyfyngol yn byw mewn aelwydydd â mynediad at y rhyngrwyd. Mae oedran  
(y ceir cydberthynas agos rhyngddo ac afiechyd hirdymor cyfyngol) yn debygol o fod yn 
gyfrifol am rywfaint o’r gwahaniaeth rhwng y rhai ag afiechyd hirdymor cyfyngol a’r rhai 
heb afiechyd hirdymor cyfyngol.

Lefel bodlonrwydd pobl anabl ar y system cludiant cyhoeddus:

Gofynnodd Arolwg Cenedlaethol Cymru i ymatebwyr beth oedd eu lefel bodlonrwydd 
ar y system cludiant cyhoeddus (ar raddfa o 0 i 10, gyda 10 yn cynrychioli’r bodlonrwydd 
mwyaf). Roedd y cwestiwn hwn yn cynnwys cludiant cyhoeddus a phreifat, yn ogystal ag 
isadeiledd megis llwybrau troed, ffyrdd, llwybrau beicio ac ati. Rhoddodd 39% o’r oedolion 
(16+ oed), a chanddynt afiechyd hirdymor cyfyngol, sgôr uchel (7 i 10) i’r system cludiant 
(46% o’r oedolion heb afiechyd hirdymor cyfyngol). 5.7 (5.9 ar gyfer ymatebwyr heb afiechyd 
hirdymor cyfyngol) oedd y sgôr cyfartalog.

Mae oedran (y ceir cydberthynas agos rhyngddo ac afiechyd hirdymor cyfyngol) yn debygol 
o fod yn gyfrifol am rywfaint o’r gwahaniaeth rhwng y rhai ag afiechyd hirdymor cyfyngol 
a’r rhai heb afiechyd hirdymor cyfyngol.

Cyfradd Hawlio Taliadau Uniongyrchol:

Mae’r dangosydd hwn yn mesur nifer y defnyddwyr gwasanaethau oedolion sy’n cael taliadau 
uniongyrchol. Cyrchwyd y data o wybodaeth reoli adrannol, yn benodol: ‘Atgyfeiriadau, 
Asesiadau a Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion, Cymru’. Yn 2012-13, cafodd 3,536 
o ddefnyddwyr gwasanaethau daliadau uniongyrchol. Mae’r nifer hwn wedi cynyddu dros 
y blynyddoedd diwethaf. Cafodd 3,211 o ddefnyddwyr gwasanaethau daliadau uniongyrchol 
yn 2011-2012, a 2,734 yn 2010-2011.

Cyfraddau cyflogaeth pobl anabl:

Mae’r dangosydd hwn yn cymharu’r prif gyfraddau cyflogaeth ar gyfer unigolion anabl 
yng Nghymru a gweddill y boblogaeth sy’n oedolion. Oherwydd newidiadau i’r cwestiynau 
am iechyd yn yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, nid oes data ar gael ar gyfer y cyfnod 
o Ebrill 2013 – Mawrth 2014 ar hyn o bryd.

44.3% oedd y gyfradd gyflogaeth ar gyfer pobl anabl yn Ch1 yn 2013, sy’n is na 74.9% 
ar gyfer gweddill y boblogaeth sy’n oedolion. 

Cyfraddau gweithgarwch economaidd pobl anabl:

Mae data o’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn dynodi bod y gyfradd gweithgarwch 
economaidd (16-64 oed) ar gyfer pobl anabl (50.5%) yn is na gweddill y boblogaeth 
sy’n oedolion (81.2%) am y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2013. Yn y flwyddyn 
flaenorol, 48.6% ac 80.9%, yn y drefn honno, oedd y cyfraddau. 
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Canran y bobl anabl heb unrhyw gymwysterau ffurfiol:

Mae pobl anabl (Pobl sy’n anabl ar hyn o bryd yn ôl y diffiniad yn y Ddeddf Cydraddoldeb  
a/neu bobl ag anabledd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio) yn fwy tebygol o fod heb unrhyw 
gymwysterau na phobl nad ydynt yn anabl, ac yn llai tebygol o feddu ar gymwysterau ar neu 
uwchlaw lefelau 2, 3 a 4. 

Yn 2013, roedd 19.6% o bobl anabl heb unrhyw gymwysterau (6.9% ar gyfer pobl nad ydynt 
yn anabl), o’i gymharu â 20.3% a 7.4% yn y drefn honno yn 2012.

Canran y myfyrwyr o Gymru sydd wedi’u cofrestru mewn prifysgolion yn y DU 
ac sy’n anabl:

Yn 2011-2012, roedd 10,185 o fyfyrwyr anabl o Gymru a oedd wedi’u cofrestru mewn 
prifysgolion yn y DU. Mae hyn yn 9.9% o gyfanswm y myfyrwyr o Gymru. Yn y flwyddyn 
flaenorol (2010-2011) roedd 9.3% o’r myfyrwyr o Gymru a oedd wedi’u cofrestru mewn 
prifysgolion yn y DU yn anabl.

Canran y bobl newydd a benodir i swyddi cyhoeddus sy’n anabl:

At ddibenion y dangosydd hwn, diffinnir uwch benodiadau fel cadeiryddion ac aelodau 
o fyrddau gweithredol Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, Byrddau Iechyd Lleol 
ac Ymddiriedolaethau’r GIG a benodir gan Weinidogion Cymru.

Mae’r holl ddata’n seiliedig ar wybodaeth hunanddatganedig gan y bobl newydd a benodwyd 
i swyddi cyhoeddus. Gan hynny, dylid trin y data ynghylch pobl anabl â rhywfaint o bwyll, 
o ystyried nad yw rhai pobl yn eu hystyried eu hunain yn anabl ac y gall eraill fod yn gyndyn 
o ddatgan eu bod yn berson anabl.

Yn 2012-2013, datganodd 5.4% o’r bobl newydd a benodwyd i swyddi cyhoeddus eu bod 
yn anabl, ac roedd y gyfran yn 2013-2014 ychydig yn is, sef 4.3%. 
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Amcan 6

Sicrhau bod anghenion defnyddwyr gwasanaethau wrth 
wraidd prosesau darparu gwasanaethau cyhoeddus allweddol, 
yn enwedig gwasanaethau iechyd, tai a gofal cymdeithasol, 
fel eu bod yn ymateb i anghenion pobl â nodweddion 
gwarchodedig

Cyflwyniad

Mae Gwasanaethau Cyhoeddus yn chwarae rhan hanfodol ym mywydau pobl yng Nghymru. 
Pa un a ydynt yn cadw pobl yn ddiogel, yn iach ynteu mewn llety, maent yn darparu 
gwasanaethau sy’n cefnogi llawer o’n hawliau hanfodol a sylfaenol. 

Dylai’r modd y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu darparu adlewyrchu anghenion y cyhoedd 
bob amser. Bydd dull sy’n canolbwyntio’n fwy ar bobl yn arwain at ddarparu gwasanaethau 
cyhoeddus gwell sy’n ateb gofynion pawb. Gall canolbwyntio ar anghenion yr holl bobl 
gynorthwyo darparwyr i adnabod a goresgyn rhwystrau sy’n atal pobl â nodweddion 
gwarchodedig rhag cael mynediad at wasanaethau. Mae hyn yn her allweddol i’r holl 
sefydliadau sy’n darparu gwasanaeth cyhoeddus.

Trwy ymgysylltu â’i dinasyddion bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gwasanaethau 
cyhoeddus allweddol yn ystyried anghenion defnyddwyr gwasanaethau er mwyn 
darparu gwasanaethau sy’n addas i bawb a sicrhau bod gan ein dinasyddion hyder 
yn eu gwasanaethau cyhoeddus.

Beth yw manteision ymgysylltu â dinasyddion?

Gall helpu i 
lywio’r broses 
o ddatblygu 
polisïau a 

strategaethau.

Gall helpu i 
gynllunio’r 
broses o 

ddatblygu 
gwasanaethau 

newydd.

Gall lywio’r 
broses o wneud 
penderfyniadau 
ynghylch pennu 
blaenoriaethau 

a dyrannu 
adnoddau.

Gellir ei 
ddefnyddio 

i fonitro 
agweddau a 

chanfyddiadau 
ynghylch 

perfformiad 
sefydliadau.

Gall lywio’r 
broses o wneud 
penderfyniadau 
am brosiectau 
neu raglenni 
unigol a fydd 
yn effeithio 

ar gymunedau 
lleol.

Gall helpu 
i feithrin 

cysylltiadau 
agosach rhwng 
sefydliadau a 
dinasyddion 

trwy eu 
cynnwys mewn 
penderfyniadau 

sy’n effeithio 
arnynt.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜
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1. Iechyd

Ein Camau Gweithredu

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella iechyd 
meddwl a lles yng Nghymru. Un o’r canlyniadau yng nghynllun cyflawni’r strategaeth yw 
lleihau anghydraddoldebau ar gyfer grwpiau agored i niwed ag anghenion iechyd meddwl, 
gan sicrhau mynediad teg a darpariaeth deg o ran gwasanaethau iechyd meddwl.

Mae datblygu set data craidd cenedlaethol ar gyfer iechyd meddwl yn un o ymrwymiadau 
Llywodraeth Cymru yn Law yn Llaw at Iechyd Meddwl. Bydd hyn yn safoni’r data a gesglir 
ar lefel defnyddwyr gwasanaethau unigol, a bydd yn cynnwys mesur canlyniadau o safbwynt 
cyfannol o ran y defnyddiwr gwasanaethau. Yn ystod y cam cyntaf bydd yn casglu data 
ethnigrwydd yn holl leoliadau’r GIG ar gyfer cleifion mewnol seiciatrig. Rydym yn dal i 
ddatblygu’r agwedd hon ar y set ddata ar y cyd ag Uned Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
y GIG a Diverse Cymru. Mae’r gwaith wedi cael ei dreialu ledled Cymru mewn amrywiaeth 
o leoliadau a chyda phob oedran. Mae’n cael ei gyflwyno ar draws y GIG o fis Medi 2014. 

Rhagori: Y Cynllun Sicrhau Ansawdd ar gyfer y GIG yng Nghymru

Mae’r cynllun hwn yn nodi ein huchelgeisiau ar gyfer rhagori mewn gofal iechyd yng 
Nghymru erbyn 2016. Mae ein gweledigaeth yn un am GIG sy’n seiliedig ar ansawdd 
ac sy’n canolbwyntio ar ddarparu gofal o ansawdd uchel a phrofiad ardderchog i gleifion, 
gan gynnwys ar draws yr holl nodweddion gwarchodedig.

Ym mis Mai 2013, lansiodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y Fframwaith 
Sicrhau Profiadau Defnyddwyr Gwasanaethau, a ddatblygwyd gan y Grŵp Cenedlaethol 
ar Brofiadau Defnyddwyr Gwasanaethau. Mae’n seiliedig ar dri maes sy’n rhan o brofiad 
cleifion: argraffiadau cyntaf a pharhaus, cael gofal mewn amgylchedd diogel, cefnogol ac 
iachaol a deall a chynnwys cleifion mewn gofal.

Mae disgwyl i Fyrddau holl sefydliadau’r GIG ddefnyddio’r Fframwaith fel canllaw i sicrhau 
bod profiadau defnyddwyr gwasanaethau’n cael eu hasesu a’i ddefnyddio i wella’r modd 
y darperir gwasanaethau. Mae’r broses o weithredu’r Fframwaith wedi cael ei monitro’n 
rheolaidd gyda chrynodebau manwl o ddadansoddiadau’n cael eu darparu ar gyfer Prif 
Weithredwr GIG Cymru ym mis Tachwedd 2013 a mis Ionawr 2014, ac yn dangos gwelliant 
ar y cyfan yn ansawdd y data a ddarperir. Defnyddir yr adborth a roddwyd gan gleifion 
i ddatblygu gwelliannau mewn gwasanaethau.

Cymru Iach ar Waith

Nod y rhaglen Cymru Iach ar Waith gan Lywodraeth Cymru yw gwella iechyd yn y gwaith, 
lleihau effaith afiechyd yn y gwaith ac annog yr arfer o adnabod yn gynnar i gadw pobl 
â mater iechyd yn y gwaith, gan gynnwys pobl anabl.

Mae’r rhaglen yn amcanu at gynnwys 1000 o gyflogwyr y flwyddyn trwy ystod o raglenni 
gan gynnwys Gwasanaeth Ffit i Weithio’r Rhyl a’r Prosiect Lles drwy Waith, sy’n treialu 
modelau ar gyfer gwasanaethau ymyrryd yn gynnar. Cafodd Ffit i Weithio’r Rhyl ei werthuso 
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yn 2012-2013 a chyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Ebrill 2013. Mae canfyddiadau’r ddau 
brosiect yn goleuo datblygiad Gwasanaeth Iechyd a Gwaith y DU a’r prosiect arfaethedig 
â chyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop ‘Working Together for a Healthy Working Wales’.

Asesiad Ar-lein Ychwanegu at Fywyd

Mae gwaith i ddatblygu rhaglen archwiliadau iechyd wedi cael ei arwain gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, gan gynnwys profion maes ar yr asesiad ar-lein ‘Ychwanegu at Fywyd’ 
rhwng mis Hydref 2013 a mis Mawrth 2014. Asesiad iechyd a lles rhad-ac-am-ddim 
gan GIG Cymru i bobl sy’n 50 oed a throsodd yng Nghymru yw ‘Ychwanegu at Fywyd’. 
Mae’r gwasanaeth yn darparu gwybodaeth a chyngor wedi’u teilwra ynghylch iechyd 
a lles ac yn cyfeirio pobl at ffynonellau cymorth mewn ymateb i’r atebion y maent yn 
eu rhoi yn yr hunanasesiad. 

Roedd y profion maes yn cynnwys sampl o 10 o glystyrau Cymunedau yn Gyntaf a 
chynrychiolwyr o Age Cymru. Mae’r profion maes wedi datblygu’n dda gyda’r canlyniadau’n 
cael eu defnyddio i oleuo camau mireinio pellach cyn cyflwyno’r asesiad ar-lein yn genedlaethol. 

Teithio at Iechyd Gwell

Nod Teithio at Iechyd Gwell yw gwella mynediad at ofal iechyd a chanlyniadau iechyd 
i Sipsiwn a Theithwyr a thrwy wneud hynny, helpu i wella cymhwysedd diwylliannol yr 
ymarferwyr gofal iechyd sy’n gweithio gyda hwy. Teithio at Iechyd Gwell yw’r ymateb i’r 
amcanion iechyd sydd wedi’u cynnwys yn Teithio at Ddyfodol Gwell: Fframwaith Gweithredu 
a Chynllun Cyflenwi ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr gan Lywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth 
Cymru yn cydnabod pwysigrwydd cynnwys Sipsiwn a Theithwyr yn y broses o ddatblygu 
polisïau ac arferion sy’n effeithio arnynt a’r angen i sefydlu a chasglu gwybodaeth sylfaenol 
am statws iechyd y cymunedau hyn.

Amser i Newid Cymru

Mae Amser i Newid Cymru wedi cynnal nifer o weithgareddau wedi’u targedu yng 
nghymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig i godi ymwybyddiaeth o’u hymgyrch 
i ddiweddu stigma ynghylch iechyd meddwl a gwahaniaethu yng Nghymru.

Mae Amser i Newid Cymru wedi mynychu digwyddiadau diwylliannol megis Ffair Iechyd a Lles 
Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a Mis Dathlu Hanes Pobl Dduon. Maent wedi ymgysylltu 
â grwpiau cymunedol Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig i gael dealltwriaeth fanylach am 
y modd y mae stigma a gwahaniaethu’n effeithio ar gymunedau amrywiol ac i annog pobl 
i siarad am eu profiadau o stigma a gwahaniaethu mewn perthynas ag iechyd meddwl.

Adolygu Tystiolaeth o Anghydraddoldebau mewn Mynediad at Wasanaethau Iechyd 
yng Nghymru a’r DU

Cyhoeddwyd Adolygu Tystiolaeth o Anghydraddoldebau mewn Mynediad at 
Wasanaethau Iechyd yng Nghymru a’r DU: Rhyw, Ailbennu Rhywedd, a Hunaniaeth Rywiol 
ym mis Chwefror 2014. Mae’r adroddiad hwn yn ystyried yr anghydraddoldebau a’r 
annhegwch o ran mynediad at wasanaethau iechyd sy’n gysylltiedig â nodweddion rhyw, 
hunaniaeth o ran rhywedd ac ailbennu rhywedd. Dyma rai o’r canfyddiadau allweddol:
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• Mae gan bobl Lesbiaidd, Hoyw neu Ddeurywiol lai o hyder yn eu Meddygon teulu na phobl 
eraill ac maent yn adrodd am brofiadau gwael o ran ymgynghori.

• Mae Pobl Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol a Thrawsrywiol sydd ag anawsterau iechyd 
meddwl yn fwy tebygol o adrodd eu bod wedi teimlo’n anghyfforddus yn defnyddio 
gwasanaethau’r brif ffrwd ac mae mwyafrif yn adrodd am brofiadau o ymwneud negyddol 
o fewn y lleoliad hwn.

• Wrth ymgynghori â Phobl Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol, gall gweithwyr proffesiynol 
iechyd weithiau ddod i gasgliadau amhriodol am anghenion iechyd y claf yn seiliedig 
ar eu hunaniaeth rywiol.

• Mae merched o gefndiroedd Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn fwy tebygol o drefnu 
gofal cynenedigol yn hwyr, a gallai rhwystrau ieithyddol ymysg rhai grwpiau amharu 
ar eu dealltwriaeth o gyngor meddygol.

• Mae dynion yn gyffredinol yn fwy cadarnhaol na merched am eu profiad o driniaeth gancr.
• Mae rhai pobl yn cael anhawster cael Meddygon Teulu i’w cyfeirio at wasanaethau 

ailbennu rhywedd, ac nid yw rhai Meddygon Teulu’n gwybod yn llawn am y broses 
ailbennu rhywedd neu maent yn gwrthod triniaeth.

• Mae bron i draean o bobl Drawsrywiol sydd wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl 
yn adrodd eu bod wedi teimlo na chafodd eu hunaniaeth rywiol ei gweld fel rhywbeth dilys 
ond fel symptom o salwch meddwl.

Yr adolygiad hwn yw’r rhan gyntaf o adolygiad llawn o anghydraddoldebau mewn mynediad 
at wasanaethau iechyd a fydd yn sail i ddatblygu ymyriadau. Mae’r adroddiad ar gael yma: 
www.wales.gov.uk/statistics-and-research/review-evidence-inequalities-access-health-services-
wales/?lang=cy

2. Tai

Pecynnau Cymorth Canlyniadau Cyfartal Tai Pawb 

Ym mis Mawrth 2014 cyhoeddodd Tai Pawb ddau becyn cymorth newydd sy’n canolbwyntio 
ar ofal cwsmeriaid ac atgyweiriadau a chynnal a chadw. Maent wedi’u bwriadu i gynorthwyo 
cymdeithasau tai i bennu eu canlyniadau cydraddoldeb ar gyfer hunanasesu dan ddull 
rheoleiddio ar-sail-risg newydd Llywodraeth Cymru. Mae’r pecynnau cymorth yn rhoi cyngor 
a gwybodaeth ymarferol ynghylch materion cydraddoldeb i ymarferwyr yn y sector tai 
cymdeithasol. Mae Tai Pawb yn cynnig hyfforddiant ar y dull a ddefnyddir yn y pecyn cymorth 
i alluogi sefydliadau i wneud y gorau o’r broses.

Nod y pecynnau cymorth yw:
• Ateb gofynion dyletswydd cydraddoldeb gyffredinol y sector cyhoeddus dan y Ddeddf 

Cydraddoldeb.
• Archwilio effaith polisïau ac arferion o ran gofal cwsmeriaid neu atgyweiriadau a chynnal 

a chadw ar grwpiau amrywiol.
• Gwella gwasanaethau a darparu gwasanaethau mwy priodol.
• Mynd i’r afael â gwahaniaethu, hyrwyddo cydraddoldeb ac arwain at gymunedau mwy 

cynhwysol a chydlynol.

http://www.wales.gov.uk/statistics-and-research/review-evidence-inequalities-access-health-services-wales/?
http://www.wales.gov.uk/statistics-and-research/review-evidence-inequalities-access-health-services-wales/?
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• Casglu tystiolaeth ar gyfer Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb.
• Goleuo Cynlluniau Gweithredu ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Tai Hygyrch a Thai â Chymorth

Mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i weithio gyda’r sector tai yng Nghymru i wella’r 
defnydd o Gofrestrau Tai Hygyrch, ac rydym yn darparu cyllid ar gyfer Tai Pawb sy’n trefnu 
rhwydwaith i roi cymorth i’r sector eu cyflwyno. Ar hyn o bryd mae gan 14 Awdurdod Lleol 
Gofrestrau Tai Hygyrch ac mae’r 8 arall yn gweithio tuag atynt.

Rydym hefyd wedi cychwyn adolygiad o raglenni addasiadau i archwilio’r opsiynau ar gyfer 
system addasiadau sy’n gyson, o ansawdd da ac yn hygyrch fel bod pobl anabl yn gallu 
parhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain. Mae’r adroddiad i fod i gael ei gyhoeddi yn hydref 2014.

3. Gwasanaethau Cymdeithasol
Yng Nghymru, mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn rhoi cymorth i 150,000 o bobl ifanc, 
hŷn ac anabl bob blwyddyn gyrraedd eu potensial ac yn helpu i’w gwneud yn ddiogel. 
Darperir gofal a chymorth trwy bartneriaeth o Awdurdodau Lleol a’r sector annibynnol, 
gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.

Yn ein Rhaglen Lywodraethu, ailddatganwyd ein hymagwedd, sef:
“Fe ddarperir gwasanaethau cymdeithasol gwell drwy sicrhau bod gan ddinasyddion lais 
llawer cryfach a mwy o reolaeth dros y gwasanaethau y maent yn eu derbyn. Byddwn yn 
symleiddio’r ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu, a thrwy gydweithio byddwn 
yn canolbwyntio ar wella lles ein holl ddinasyddion. Byddwn yn arwain dull o weithio 
ar y cyd gyda’n partneriaid yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i wireddu’r 
weledigaeth drawsnewidiol a amlinellir yn Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy.”

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Bydd y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn darparu’r fframwaith 
cyfreithiol ar gyfer gwella llesiant pobl ac arnynt angen gofal a chymorth a gofalwyr ac arnynt 
angen cymorth. Bydd yn trawsnewid y modd y darperir gwasanaethau cymdeithasol yng 
Nghymru, gan roi mwy o lais a rheolaeth i bobl dros y gwasanaethau y maent yn eu derbyn. 
Bydd yn hyrwyddo cydraddoldeb, yn gwella ansawdd gwasanaethau ac yn gwella’r modd 
y darperir gwybodaeth. 

Mae’r Ddeddf hefyd yn cyflwyno Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol i nodi’n eglur iawn 
y canlyniadau o ran llesiant y gall plant ac oedolion a gofalwyr ddisgwyl eu cyflawni er mwyn 
byw bywydau bodlon. Bydd y fframwaith yn mesur pa un a yw llesiant yn cael ei gyflawni 
ac yn amlygu ble mae angen gwelliannau.

Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ar y pryd ddatganiad llesiant 
ar gyfer pobl ac arnynt angen gofal a gofalwyr ac arnynt angen cymorth ar 16 Ebrill 2013. 
Hwn oedd y cam cyntaf o ran datblygu’r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol.
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Dangosyddion

Iechyd

Cyfraddau bodlonrwydd ar wasanaethau iechyd cyhoeddus:

Gofynnwyd i bobl roi sgôr i wasanaethau iechyd ar raddfa o 0 i 10, gyda 0 yn golygu 
‘eithriadol o wael’ a 10 yn golygu ‘eithriadol o dda’. Ar gyfer yr adroddiad hwn, ystyrir bod 
ymatebwyr a roddodd sgôr o 7 neu fwy yn ‘hynod fodlon’. Yn 2013-2014, roedd 50 y cant 
o’r ymatebwyr yn hynod fodlon ar wasanaethau iechyd yng Nghymru. 

Pobl rhwng 16 a 24 oed a phobl dros 75 oedd fwyaf tebygol o ddweud eu bod yn hynod 
fodlon (56% a 69% yn y drefn honno, o’i gymharu â 65% a 68% yn y flwyddyn flaenorol). 
Dywedodd llai na 50% o bobl rhwng 25 a 44 oed a rhwng 45 a 64 oed eu bod yn hynod 
fodlon ar wasanaethau iechyd.

Roedd dynion (52%) ychydig yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn hynod fodlon na menywod 
(48%). Mae’r ffigyrau hyn wedi newid ychydig ers y flwyddyn flaenorol, lle dywedodd 57% 
o ddynion a 50% o fenywod eu bod yn hynod fodlon.

Yn yr un modd, dim ond gwahaniaeth bach oedd rhwng y rhai ag afiechyd hirdymor cyfyngol, 
y rhai sy’n anabl a’r rhai heb afiechyd hirdymor cyfyngol nac anabledd. Dywedodd 52% 
o’r rhai ag afiechyd hirdymor cyfyngol eu bod yn hynod fodlon, o’i gymharu â 49% o weddill 
y boblogaeth.

Sylwer bod y data hwn yn dod o Arolwg Cenedlaethol Cymru, ac y bydd yn dod i ben yn 
2015-2016 gan fod newidiadau i’r Arolwg yn yr arfaeth.

Mynediad at Feddygon Teulu:

Mae’r dangosyddion hyn yn monitro mynediad cleifion at feddygfeydd teulu a gwasanaethau 
meddygon teulu.

Yn 2013, roedd 76% o bractisiau ar agor naill ai am yr oriau craidd dyddiol llawn (08:00 tan 
18:30, o ddydd Llun i ddydd Gwener) neu o fewn un awr i’r oriau craidd dyddiol llawn. Mae 
hyn yn gynnydd o’i gymharu â chanran 2012 (68%).

Ychydig o newid oedd yn y ganran o bractisiau a oedd yn cynnig apwyntiadau unrhyw bryd 
rhwng 5pm a 6.30pm o leiaf ddau ddiwrnod yr wythnos. Roedd 95% o bractisiau’n cynnig 
yr apwyntiadau hyn yn 2013, o’i gymharu â 94% yn 2012. 

Mae canran y practisiau sydd ar gau am hanner diwrnod ar un diwrnod yn ystod yr wythnos 
wedi parhau i ostwng, o 11% yn 2012 i 6% yn 2013.

Bwlch o ran disgwyliad oes rhwng yr ardaloedd mwyaf a lleiaf amddifadus:

Gan ddefnyddio data cyfanredol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (2009-2011), roedd y 
bwlch o ran disgwyliad oes rhwng yr ardaloedd mwyaf a lleiaf amddifadus yng Nghymru 
yn 7.1 mlynedd ar gyfer dynion a 6 blynedd ar gyfer menywod. Bernir amddifadedd ar sail 
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.
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Tai

Nifer yr unedau ychwanegol o dai fforddiadwy a ddarparwyd: 

Mae 2,042 uned o dai fforddiadwy wedi cael eu darparu yn 2012-2013. Mae hyn ychydig 
yn is na’r cyfartaledd am y pedair blynedd flaenorol (2008-2012), sef 2,457. 

Nifer y cartrefi gwag y dechreuwyd eu defnyddio eto yn sgîl camau gan 
Awdurdodau Lleol:

Roedd gan 2,293 o gartrefi a oedd wedi bod yn wag am fwy na chwe mis ar ddechrau’r 
flwyddyn ariannol bobl yn byw ynddynt eto yn ystod y flwyddyn (2013-2014) yn sgîl camau 
uniongyrchol gan yr Awdurdod Lleol. Mae nifer y tai y dechreuwyd eu defnyddio eto wedi 
codi dros y 5 mlynedd flaenorol, o 596 yn 2009-2010. 

Nifer y bobl y derbyniwyd eu bod yn ddigartref am bob 1,000 o aelwydydd:

Cafodd 4.4 aelwyd am bob 1,000 eu derbyn fel aelwydydd digartref yn 2012-2013. 
Dim ond ychydig o newid a fu yn y ffigwr hwn yn y tair blynedd flaenorol (4.3, 4.7 a 4.9, 
yn gronolegol).

O gyfanswm yr aelwydydd cymwys, roedd 7.5% yn dod o grwpiau ethnig nad ydynt yn wyn. 
Roedd 2.4% o’r cyfanswm yn Asiaidd/Asiaidd Prydeinig, a 2.4% arall yn Ddu/Du Prydeinig. 

Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae dangosyddion ychwanegol wrthi’n cael eu datblygu ar hyn o bryd fel rhan o’r 
Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r data’n 
cael ei goladu a bydd ar gael o fis Mai 2015.

Canran y defnyddwyr gwasanaethau oedolion sy’n cael cymorth i fyw 
yn y gymuned:

Mae’r dangosydd hwn yn mesur canran y defnyddwyr gwasanaethau oedolion sy’n cael 
cymorth i fyw yn y gymuned. Mae wedi aros yn gyson ar oddeutu 82% dros y pum mlynedd 
hyd at 2012-2013. Yn 2012-2013, 82.6% oedd y ganran.
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Amcan 7

Gwella gweithgarwch ymgysylltu â grwpiau heb gynrychiolaeth 
ddigonol a sicrhau eu bod yn cymryd mwy o ran mewn 
penodiadau cyhoeddus

Cyflwyniad

Mae’n hanfodol bod ein cyrff cyhoeddus yn cynnwys aelodau o fyrddau sy’n adlewyrchu 
cymdeithas Cymru. Pan fo pobl o bob cefndir yn cael eu cynrychioli ar fyrddau cyhoeddus, 
mae’n sicrhau ystod eang o safbwyntiau a phroses benderfynu fwy gwybodus ar gyfer 
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, yn lleol ac yn genedlaethol.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i gynyddu nifer y menywod a grwpiau eraill heb 
gynrychiolaeth ddigonol megis pobl anabl a Phobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a benodir 
i gyrff cyhoeddus. Mae’r cyrff hyn yn cynnwys byrddau iechyd, sefydliadau chwaraeon 
a chyrff ym myd y celfyddydau.

Rydym yn gweithio gydag ystod o sefydliadau i ganfod a dileu’r rhwystrau sy’n atal llawer 
rhag ymgeisio am rolau o’r fath.

Pam bod amrywiaeth yn bwysig ym maes penodiadau cyhoeddus?

Prif adnodd sefydliadau 
yw eu pobl ac felly mae 
angen i fyrddau ddod 
o hyd i’r dalent orau a 

phenodi’r dalent honno.

Mae byrddau amrywiol 
yn elwa ar amrywiaeth 

o brofiadau ac 
felly yn fwy parod i 

addasu i sefyllfaoedd 
newydd, gan ddarparu 

gwasanaethau 
gwell i gwsmeriaid 

a rhanddeiliaid.

Mae byrddau amrywiol 
yn fwy effeithiol, yn 
llywodraethu’n well, 
a byddant yn gwella 

perfformiad y sefydliad.

Dylai byrddau cyrff 
cyhoeddus adlewyrchu’r 

bobl a wasanaethir 
ganddynt er mwyn gallu 

bod â hygrededd ac 
ennyn hyder y cyhoedd.

➜ ➜ ➜ ➜

Mae ein Rhaglen Lywodraethu’n cynnwys ymrwymiadau i wneud y canlynol:
• Nodi camau i sicrhau cronfa fwy cynrychioliadol o wneuthurwyr penderfyniadau 

ym maes penodiadau cyhoeddus.
• Ceisio cyflwyno cwotâu rhyw yn arddull Norwy ar gyfer penodiadau i gyrff cyhoeddus 

yng Nghymru, gan sicrhau bod o leiaf 40 y cant o’r penodiadau yn fenywod.
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Ein Camau Gweithredu

Astudiaeth Achos Penodiadau Cyhoeddus Chwaraeon Cymru

Sefydlwyd prosiect astudiaeth achos Chwaraeon Cymru fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth 
Cymru i gynyddu nifer y menywod mewn penodiadau cyhoeddus yng Nghymru.

Ers ei chyhoeddi ym mis Rhagfyr 2012, mae’r astudiaeth achos wedi cael ei dosbarthu 
i adrannau yn Llywodraeth Cymru a’i rhannu gyda chydweithwyr ym maes penodiadau 
cyhoeddus ledled y DU fel arfer gorau. Gellir defnyddio’r astudiaeth achos fel canllaw 
i adrannau recriwtio sy’n dymuno cynyddu amrywiaeth ar eu priod gyrff cyhoeddus.

Mae’r adroddiad llawn ar astudiaeth achos Chwaraeon Cymru ar gael i’w lawrlwytho 
ar wefan Llywodraeth Cymru: www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/equality-
diversity/increasing-diversity-public-appointments/?lang=cy

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cynllun gweithredu i gynyddu nifer y menywod 
a’r grwpiau eraill heb gynrychiolaeth ddigonol ym maes penodiadau cyhoeddus yng Nghymru. 
Cafodd hwn, ynghyd â dogfennau eraill sy’n amlygu arfer da, ei rannu gyda Chadeiryddion 
Byrddau yn y Sector Cyhoeddus mewn seminar ym mis Gorffennaf 2013.

Ym mis Tachwedd 2013, cynhaliwyd seminar ar gyfer swyddogion i archwilio beth arall ellid 
ei wneud i roi cymorth iddynt hwy a Chadeiryddion gynyddu amrywiaeth ar Fyrddau yng 
Nghymru. Er mwyn monitro’r camau gweithredu yn y cynllun gweithredu, sefydlwyd grŵp 
llywio ym mis Ionawr 2014. Mae aelodaeth o’r grŵp hwn yn cynnwys sefydliadau 
sy’n cynrychioli menywod, pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol a grwpiau Pobl Dduon 
a Lleiafrifoedd Ethnig. 

Un o’r camau gweithredu yn y cynllun yw datblygu rhaglen beilot o hyfforddiant a chymorth 
i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Cynhaliwyd sesiynau diddordeb yng ngogledd 
a de Cymru ym mis Chwefror a mis Mawrth 2014 ac maent wedi bod o gymorth i drefnu’r 
rhaglen beilot.

Grŵp Arbenigwyr ar Amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol

Fe wnaeth yr Arolwg o Ymgeiswyr Llywodraeth Leol yn 2012 gadarnhau’r dangynrychiolaeth 
ddifrifol o ran cynghorwyr ac ymgeiswyr benywaidd yng Nghymru. Sefydlwyd y Grŵp 
Arbenigwyr ar Amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol ym mis Gorffennaf 2013 i fynd i’r afael 
â’r mater hwn. 

Aeth y Grŵp Arbenigwyr ati i archwilio canlyniadau’r arolwg ac ym mis Mawrth 2014 
fe gyhoeddodd ei adroddiad ‘Ar ôl pwyso a mesur: Sicrhau Democratiaeth Amrywiol 
mewn Llywodraeth Leol yng Nghymru’. Mae’r adroddiad yn nodi cynllun gweithredu 
a 24 o argymhellion gyda’r nod o wella amrywiaeth ymgeiswyr erbyn yr Etholiadau 
Llywodraeth Leol nesaf yn 2017.

Mae Grŵp Llywio wedi cael ei ddatblygu er mwyn gweithio gyda Chydgysylltydd y Prosiect 
i ganlyn arni â’r argymhellion yn yr adroddiad. Bydd disgwyl i aelodau gefnogi a herio’r 
argymhellion hynny sydd fwyaf perthnasol i’w maes arbenigol. Gofynnwyd i bob Awdurdod 
Lleol yng Nghymru enwebu Hyrwyddwr Amrywiaeth er mwyn codi ymwybyddiaeth 
o amrywiaeth ac i gefnogi rhai o’r argymhellion yn y Cynllun Gweithredu yn Adroddiad 
yr Arbenigwyr.

http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/equality-diversity/increasing-diversity-public-appointments/?lang=cy
http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/equality-diversity/increasing-diversity-public-appointments/?lang=cy
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Dangosyddion

Canran y penodiadau cyhoeddus newydd sy’n fenywod, yn bobl anabl ac yn 
lleiafrifoedd ethnig:

Yn 2013-2014, cafodd cyfran lai o fenywod, pobl anabl a phobl o leiafrifoedd ethnig eu penodi 
i swyddi cyhoeddus a reoleiddir. Roedd 42.6% o’r rhai a benodwyd yn fenywod (54% yn  
2012-2013). Roedd 8.8% yn eu cyfrif eu hunain yn anabl (12% yn 2012-2013), ac roedd 
3.1% o leiafrifoedd ethnig (4% yn 2012-2013).

Roedd y cyfrannau a benodwyd i swyddi cyhoeddus nas rheoleiddir yn debyg: roedd 40.9% 
yn fenywod, ac roedd 3% o leiafrifoedd ethnig. Fodd bynnag, dim ond 4.5% oedd yn eu cyfrif 
eu hunain yn anabl.

Nifer y penodiadau cyhoeddus newydd wedi’i ddadgyfuno ar sail rhyw/anabledd/
ethnigrwydd:

Yn 2013-2014 roedd 85 o benodiadau cyhoeddus newydd. O’r rhain, roedd 36 yn fenywod 
(42%), roedd 3 o leiafrif ethnig (3.5%) ac roedd 4 yn anabl (4.7%). Mae’r canrannau ar gyfer 
menywod a phobl anabl a benodwyd yn is na chyfran y grwpiau hyn o’r boblogaeth gyfan 
(50.2% ar gyfer menywod o oedran gweithio ac 19.2% ar gyfer pobl ag anabledd yn ôl 
y diffiniad yn y Ddeddf Cydraddoldeb), ac maent hefyd yn is na chanrannau’r llynedd.

Nifer yr ail-benodiadau cyhoeddus wedi’i ddadgyfuno ar sail rhyw/anabledd/
ethnigrwydd:

Allan o 154 o ail-benodiadau cyhoeddus yn 2013-2014, roedd 67 (43.5%) yn fenywaidd, 
roedd 4 o leiafrif ethnig (2.5%) ac roedd 13 yn anabl (8.4%). Mae’r canrannau hyn yn 
is na chyfran y grwpiau hyn o’r boblogaeth gyfan, er bod y ganran ar gyfer menywod  
a ail-benodwyd wedi cynyddu ers 2012-2013. 

Nifer y bobl sy’n ymgeisio am benodiadau cyhoeddus wedi’i ddadgyfuno ar sail  
rhyw/anabledd/ethnigrwydd:

Yn 2013-2014, fe ymgeisiodd 387 o bobl am benodiadau cyhoeddus. Roedd 137 o’r rhain 
yn fenywaidd (35.4%), roedd 26 yn anabl (6.7%) ac roedd 19 o leiafrifoedd ethnig (4.9%). 
Felly mae menywod (50.2% o’r boblogaeth o oedran gweithio) a phobl anabl (19.2% o’r 
boblogaeth o oedran gweithio yn ôl y diffiniad yn y Ddeddf Cydraddoldeb) heb gynrychiolaeth 
ddigonol mewn ceisiadau am benodiadau cyhoeddus.

Cyfraddau llwyddiant ar gyfnodau recriwtio wedi’u dadgyfuno ar sail rhyw/ 
anabledd/ethnigrwydd:

Allan o’r 387 o bobl a ymgeisiodd am benodiadau cyhoeddus yn 2013-2014, cyrhaeddodd 191 
y rhestr fer (49.4%) a chafodd 92 eu penodi (23.8%). Y ffigyrau ar gyfer ymgeiswyr benywaidd 
oedd 56.9% wedi cyrraedd y rhestr fer a 29.2% wedi’u penodi, sy’n dynodi bod menywod 
ychydig yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus, er bod niferoedd is ohonynt ar y cyfan na dynion 
(40% a 52% yn y drefn honno). O’i gymharu, cyrhaeddodd 45.2% o ddynion y rhestr fer, 
a chafodd 20.8% eu penodi.

Allan o 19 o ymgeiswyr o leiafrifoedd ethnig, cyrhaeddodd 7 y rhestr fer a chafodd 3 eu 
penodi (36.8% ac 15.8% yn y drefn honno). Yn yr un modd, allan o 26 ymgeisydd anabl, 
cyrhaeddodd 10 y rhestr fer a chafodd 6 eu penodi (38.5% a 23.1% yn y drefn honno).
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Amcan 8

Creu gweithle mwy cynhwysol sy’n hyrwyddo cyfle cyfartal 
i staff â nodweddion gwarchodedig drwy wella gweithgarwch 
ymgysylltu â chyflogeion a chodi ymwybyddiaeth o gyfleoedd 
dysgu a datblygu sydd ar gael i bob aelod o staff

Cyflwyniad

Fel cyflogwr, mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i hyrwyddo cyfle cyfartal ac yn 
gwerthfawrogi unigoliaeth ac amrywiaeth. Mae disgwyl i holl staff Llywodraeth Cymru ddeall 
eu cyfrifoldebau o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae’n ofynnol i aelodau newydd o staff 
parhaol gwblhau cwrs sefydlu gorfodol sy’n cynnwys hyfforddiant undydd ar ymwybyddiaeth 
o gydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol sy’n cysylltu â pholisïau Llywodraeth Cymru 
gan gynnwys Urddas yn y Gwaith.

Mae Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru yn cynnwys gofyniad i gasglu a chyhoeddi 
data ynghylch nifer y bobl a gyflogir, gwybodaeth recriwtio (yn allanol ac yn fewnol), 
gwybodaeth gyflogaeth ar sail rhyw, hyfforddiant, cwynion a gweithdrefnau disgyblu 
a chyflogeion yn gadael y sefydliad. Mae Llywodraeth Cymru yn casglu ac yn adrodd 
ar y data hwn yn ei Hadroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr blynyddol.

Ein Camau Gweithredu

Rhwydweithiau Amrywiaeth

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi ac yn annog pedwar Rhwydwaith Amrywiaeth Staff. 
Mae’r rhwydweithiau hyn yn rhoi llais i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Maent yn 
cynnig cyfleoedd rhwydweithio er mwyn darparu gwahanol fath o gymorth i gydweithwyr 
na’r hyn sydd ar gael fel mater o drefn. Mae’n gyfle i gwrdd ag eraill yn yr un sefyllfa, ac i 
rannu problemau a syniadau. Maent hefyd yn gweithredu fel corff cynghori i wneuthurwyr 
polisi mewnol, ac yn cynnig cyfleoedd i staff gaffael neu feithrin sgiliau newydd. 

Ym mis Tachwedd 2013, cafodd y Rhwydweithiau Amrywiaeth Staff eu hail-lansio. Daeth yr 
Ysgrifennydd Parhaol a Hyrwyddwr Cydraddoldeb yr Uwch Fwrdd i annerch y rhai a oedd 
yn bresennol yn y digwyddiad, gan ailddatgan eu hymrwymiad i greu a chynnal gweithle 
teg a chynhwysol lle gall pobl deimlo’n gysurus yn bod yn hwy eu hunain yn y gwaith. Yn 
dilyn y digwyddiad ail-lansio, hysbysodd yr holl rwydweithiau fod cynnydd wedi bod yn eu 
haelodaeth ac mewn diddordeb o blith aelodau o staff.

Cafodd pob Rhwydwaith Amrywiaeth Staff gyllideb o £1000 a 10 awr o amser cyfleusterau 
i’w defnyddio ar weithgarwch y rhwydwaith. 
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Mae ein pedwar rhwydwaith staff fel a ganlyn: 

Ymwybyddiaeth a Chymorth Anabledd

Bu Ymwybyddiaeth a Chymorth Anabledd yn weithredol ers 2002. Mae’r grŵp yn gweithredu 
fel rhwydwaith cymorth i staff anabl yn ogystal â rhoi cymorth i wneuthurwyr polisi 
Llywodraeth Cymru. 

Rhwydwaith Staff Lleiafrifoedd Ethnig

Mae’r Rhwydwaith Staff Lleiafrifoedd Ethnig yn ceisio helpu ei aelodau i gyflawni eu llawn 
botensial. Mae’r rhwydwaith yn cyfrannu at sicrhau bod eu profiad o weithio i Lywodraeth 
Cymru yn brofiad sydd o fudd cadarnhaol i’n cymunedau yn ogystal â helpu i ddatblygu 
dysgu’r unigolyn. Rydym yn hyrwyddo polisi dim goddefgarwch tuag at hiliaeth.

Menywod Ynghyd

Mae Menywod Ynghyd, rhwydwaith menywod Llywodraeth Cymru, yn rhwydwaith 
cynhwysol i ddynion a menywod sy’n gweithio ar bob lefel o’r sefydliad. Trwy’r amrywiaeth 
o ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir, mae’r rhwydwaith yn anelu at ddarparu 
cyfleoedd i helpu unigolion i gyflawni eu potensial trwy gysylltu, dysgu a rhannu gydag eraill. 

PRISM 

PRISM yw rhwydwaith staff cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd Llywodraeth 
Cymru sy’n helpu staff sy’n datgan eu bod yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol neu 
sy’n profi hunaniaeth annodweddiadol o ran rhywedd.

Mae PRISM yn gweithio mewn partneriaeth â’r sefydliad i greu amgylchedd gwaith 
diogel, cynhwysol ac amrywiol sy’n annog diwylliant o barch a chydraddoldeb i bawb, 
er mwyn i bawb allu cyrraedd eu llawn botensial heb ofni y gwahaniaethir yn eu herbyn. 
Mae’r rhwydwaith yn rhoi cyngor a chymorth cyfrinachol, a chyfleoedd datblygu.

Lleoliadau Gwaith

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig ystod o leoliadau i roi cyfle i unigolion brofi byd gwaith. 
Mae’r rhain yn amrywio o leoliadau am dâl a lleoliadau heb dâl i’r rhai ar gyfer plant o oedran 
ysgol, lleoliadau i israddedigion a lleoliadau i bobl o grwpiau gwarchodedig. Ar hyn o bryd, 
rydym yn cymryd rhan yn y cynlluniau lleoliadau canlynol: 

Cymrodoriaeth Windsor 

Mae hwn yn gynllun lleoliadau 8 wythnos a 50 wythnos i israddedigion o grwpiau Pobl 
Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n cwblhau 8 wythnos yn ystod eu hail flwyddyn yn y brifysgol 
a lleoliad 50 wythnos pan fyddant yn graddio. Mae gennym 2 fyfyriwr bob blwyddyn ar 
raglen dreigl. Byddai un myfyriwr ar ei leoliad 8 wythnos a’r llall ar ei leoliad 50 wythnos. 
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Lleoliadau LIFT

Mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo i gynllunio a gweithredu cynllun lleoliadau gwaith 
i unigolion sy’n dod o aelwydydd di-waith; h.y. aelwyd lle nad oes unrhyw un wedi gweithio 
am y 6 mis diwethaf neu fwy.

Bydd y cynllun lleoliadau’n rhedeg am 26 wythnos. Yn ystod y lleoliad, bydd y cyfranogwyr 
yn y cynllun yn cael hyfforddiant ar ysgrifennu CV, technegau cyfweliad a meithrin hyder. 
Byddant hefyd yn dysgu sgiliau swyddfa, a bydd y rhain i gyd yn darparu llwyfan da o hynny 
ymlaen ar gyfer chwilio am swydd a chyflogaeth yn y dyfodol.

Interniaethau Amrywiaeth Haf Swyddfa’r Cabinet 

Mae’r rhain yn lleoliadau 9 wythnos i israddedigion neu unigolion sydd newydd raddio 
sy’n ystyried gwneud cais am y Llwybr Carlam ac sydd o leiafrif ethnig neu o gefndir 
economaidd-gymdeithasol difreintiedig.

Arolwg Pobl 2013

Yn ogystal â’r datblygiadau o ran dysgu a datblygu a ddisgrifir uchod, mae’r Grŵp 
Cyfeirio Rhanddeiliaid Adnoddau Dynol yn dal i gwrdd yn rheolaidd a darparu adborth 
ar ddatblygiadau corfforaethol.

Mae’r sgorau ymgysylltu yn Arolwg Pobl 2013 yn 64% ar gyfer Llywodraeth Cymru ar y cyfan, 
ond mae’r sgôr ymgysylltu ar gyfer cydweithwyr anabl yn dal i fod yn is ar 59%. Mae gwaith 
yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i archwilio’r rhesymau dros hyn ymhellach a chanfod pa waith 
pellach y gellir ei wneud i fynd i’r afael â’r materion.

Hyfforddiant Cydraddoldeb

Lansiwyd cwrs newydd a gyflwynir mewn ystafell ddosbarth ym mis Awst 2013 ar 
Anableddau Cudd ac Ymwybyddiaeth o Ofalwyr. Datblygwyd hwn yn dilyn adborth o ymarfer 
ymgysylltu gyda chydweithwyr anabl a oedd yn teimlo bod y rhain yn feysydd y mae rheolwyr 
a chydweithwyr yn aml heb lawer o wybodaeth amdanynt. Mae’r adborth ar y cwrs wedi bod 
yn gadarnhaol.

Yn ogystal â hyn, mae sesiwn “Hyfforddiant Cyflym” ar Werthfawrogi Cydweithwyr Anabl 
wedi cael ei llunio i Bartneriaid Busnes Adnoddau Dynol ei chyflwyno o fewn eu portffolios 
busnes. Mae’n rhoi cyngor ymarferol ynghylch addasiadau rhesymol a chreu gweithle tecach 
i gydweithwyr anabl. 

Cafodd y Cwrs Ymwybyddiaeth o Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol ei ddiwygio 
a’i ail-lansio ym mis Ionawr 2014. Mae’r cwrs hwn ar gael fel cwrs ar ei ben ei hun a hefyd 
fel rhan o’r hyfforddiant derbyn i aelodau newydd o staff.
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Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei Hadroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr Blynyddol 
erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn. Mae’r adroddiad yn darparu trosolwg o’r gwaith a wnaed 
i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle, sy’n cynnwys:
• Data ynghylch y gweithlu.
• Gweithgarwch recriwtio ac allgymorth.
• Darpariaeth hyfforddiant.
• Gweithgareddau wedi’u hanelu at gefnogi amgylchedd cynhwysol.

Bydd yr Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr Blynyddol ar gyfer 2013-14 yn cael ei gyhoeddi 
ym mis Mawrth 2015.

Dangosyddion

Cyfradd gynrychiolaeth y gweithlu yn ôl grwpiau gwarchodedig:

Menywod yw 58% o’r gweithlu yn Llywodraeth Cymru, ac felly maent yn cael eu 
gorgynrychioli yn berthynol i’r boblogaeth. O’r rhai a ymatebodd i gwestiynau am 
nodweddion eraill, mae 2.1% yn bobl nad ydynt yn wyn; mae 4.4% yn bobl anabl; 
ac nid yw 2.3% yn heterorywiol, er bod yn well gan 13.7% o’r staff beidio â dweud. 

Mae 60% o’r rhai a ymatebodd yn briod neu mewn partneriaeth sifil. Fodd bynnag, dim ond 
38.7% yw’r ffigwr os ydym yn ei gymryd fel cyfran o’r holl staff (methodd rhyw 40% o’r 
ymatebwyr ag ateb y cwestiwn hwn). 

Cristnogaeth yw crefydd y nifer fwyaf o staff (44%). Mae ‘crefydd arall’ gan 19% o staff, 
tra bo’n well gan 32% beidio â datgan. Mae’r gweddill yn rhai heb grefydd (1.6%) ac 
yn rhai nad ymatebodd. 

Yn olaf, mae dosbarthiad oedran aelodau o’r gweithlu yn normal, gyda brig yn yr ystod  
o 40-54 oed (44% o staff), a niferoedd gostyngol ym mhen ifancach a phen hŷn y raddfa.

Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr Blynyddol 2013-2014

Mae Rheoliad 9 o Reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 
2011 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau rhestredig gasglu gwybodaeth gyflogaeth 
benodol bob blwyddyn ar gyfer eu gweithlu a’i chyhoeddi, gan gynnwys dadansoddiad 
o’r wybodaeth honno mewn perthynas â phob nodwedd warchodedig. Mae Rheoliad 
16(2)(dd) yn caniatáu i’r wybodaeth gyflogaeth gael ei nodi mewn adroddiad ar wahân 
i’r Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol, ar yr amod bod yr adroddiad ar wahân eisoes 
wedi’i gyhoeddi erbyn adeg cyhoeddi’r Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol.
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Mynegrif ymgysylltu’r Arolwg Pobl yn ôl grwpiau gwarchodedig:

Defnyddir yr Arolwg Pobl fel adnodd i fesur lefelau ymgysylltu staff. Cyfrifir y mynegrif 
ymgysylltu gan ddefnyddio’r ymatebion i’r datganiadau canlynol:
• Rwy’n falch pan fyddaf yn dweud wrth eraill fy mod yn rhan o’r sefydliad.
• Byddwn yn argymell y sefydliad fel lle ardderchog i weithio iddo.
• Rwy’n teimlo cysylltiad personol cryf â’r sefydliad.
• Mae’r sefydliad yn fy ysbrydoli i wneud fy ngorau yn fy ngwaith.
• Mae’r sefydliad yn fy nghymell i’w helpu i gyflawni ei amcanion.

Mynegrif ymgysylltu cymedrig Llywodraeth Cymru oedd 64%. Roedd y mynegrif yn is ar gyfer 
staff a ddywedodd eu bod yn anabl (59%) ac ychydig yn uwch ar gyfer y rhai ag ethnigrwydd 
cymysg (67%) neu ymatebwyr Asiaidd/Asiaidd Prydeinig (65%). Roedd gan Gristnogion 
fynegrif ychydig yn uwch (66%) tra bo mynegrif Bwdhyddion (61%) ac ‘unrhyw grefydd 
arall’ (59%) yn is. Ychydig o amrywiad oedd yn ôl cyfeiriadedd rhywiol, heblaw am y rhai a 
ddewisodd ‘arall’ (h.y. ddim yn heterorywiol, yn hoyw/lesbiaidd, nac yn ddeurywiol), sef 44%. 

Sylwer bod yr holl gymariaethau’n seiliedig ar grwpiau bach iawn, ac felly y dylid eu dehongli 
â phwyll.

Lefelau cyfranogiad mewn hyfforddiant a rhaglenni rheoli talent yn ôl grwpiau 
gwarchodedig:

Yn 2013-2014, menywod oedd 58.8% o’r cyfranogwyr ar gyrsiau hyfforddi, yn unol 
â’r niferoedd cyffredinol yn Llywodraeth Cymru. Roedd 1.5% o’r cyfranogwyr yn staff 
o leiafrifoedd ethnig (heb gynnwys y rhai nad atebodd a’r rhai yr oedd yn well ganddynt 
beidio â dweud). Roedd 4.8% yn bobl anabl, ac nid oedd 2.7% yn heterorywiol (gyda’r un 
eithriadau ag ar gyfer y data ynghylch lleiafrifoedd ethnig).

Roedd 38.3% o’r cyfranogwyr yn briod neu mewn partneriaeth sifil, roedd gan 27% 
‘statws arall’, ac ni wnaeth 34.7% ateb yr eitem hon. 

Roedd 44% o’r cyfranogwyr yn Gristnogion, roedd gan 18.8% grefydd arall, ac nid oedd 
crefydd o gwbl gan 3.6%. Roedd yn well gan 30.3% beidio â dweud.

Adborth o weithredu addasiadau rhesymol:
• Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud pob ymdrech i ddiwallu anghenion staff y mae angen 

addasiadau rhesymol arnynt. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer y staff y mae angen 
addasiadau o’r fath arnynt wedi cynyddu’n sylweddol, ond mae’r swyddfa wedi llwyddo 
gan mwyaf i adnabod staff ac arnynt angen cymorth a diwallu eu hanghenion trwy 
ddefnyddio’r technolegau a’r cyllidebau sydd ar gael.

• Mae’r addasiadau hyn wedi cynnwys bysellfyrddau, meddalwedd arddweud, meddalwedd 
clywed a hyd yn oed sgwteri symudedd i’w defnyddio yn y swyddfa.

• Lle mae materion wedi codi yn dilyn gosod addasiadau rhesymol, mae tîm iechyd 
galwedigaethol Llywodraeth Cymru wedi gweithredu’n brydlon ac yn ddiwyd fel arfer 
a dim ond mewn achosion prin y maent wedi wynebu rhwystrau sydd wedi arwain 
at ddefnyddio adnodd o lefelau uwch yn y swyddfa i geisio datrysiad.



78 Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2013–2014

• Caiff y Tîm Iechyd Galwedigaethol ei gefnogi gan Grŵp Ymwybyddiaeth a Chymorth 
Anabledd Llywodraeth Cymru y mae ei aelodau’n ddiolchgar am y cymorth a’r sicrwydd 
y mae’r tîm yn ei roi iddynt.

• Mewn cyfnod anodd o safbwynt cyllidebol, ni fyddai llawer o sefydliadau o fewn 
y gwasanaeth sifil a’r tu allan iddo wedi trin addasiadau rhesymol ar gyfer staff yn 
yr un modd nac i’r un lefel, ond mae’n deyrnged i waith Tîm Iechyd Galwedigaethol 
Llywodraeth Cymru.

Cyfraddau cyfranogi mewn cyrsiau cydraddoldeb ac amrywiaeth:

Mae mwy o fenywod na dynion yn ymgymryd â chyrsiau cydraddoldeb ac amrywiaeth (64%), 
a phobl wyn yw 89% (o’r ymatebwyr a ddatganodd) ar y cyrsiau hyn. Yn yr un modd, nid yw 
96% o’r cyfranogwyr yn anabl ac mae 86% yn heterorywiol. Mae 43% o’r ymatebwyr yn 
briod neu mewn partneriaeth sifil (40% heb gynnwys y rhai nad ymatebodd). 

Cristnogion yw 46% o’r cyfranogwyr. Pobl â chrefydd arall yw 21%, ac roedd yn well gan 
13% o’r cyfranogwyr beidio â dweud. Mae’r bobl heb unrhyw grefydd wedi’u gorgynrychioli 
ar y math hwn o hyfforddiant, sef 16% o’r cyfranogwyr. 

Yn olaf, mae’r proffil oedran ar gyfer cyfranogwyr ar y cyrsiau hyn yn wahanol iawn 
i ddosbarthiad cyffredinol Llywodraeth Cymru. Mae’r rhan fwyaf o’r cyfranogwyr ym 
mhen ifancach yr ystod, gyda 50% o’r cyfranogwyr o dan 34 oed ac 20% o dan 24 oed. 

Effeithiolrwydd Camau Gweithredu Llywodraeth Cymru i Gyflawni’r Amcanion 
Cydraddoldeb

Mae’r amcanion cydraddoldeb yn ceisio ymdrin ag anghydraddoldebau hirsefydlog 
â gwreiddiau dwfn sy’n aml yn bodoli rhwng cenedlaethau i’r rhai â nodweddion 
gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Felly mae’n hanfodol bwysig bod gan 
y camau gweithredu i ymdrin â’r anghydraddoldebau hyn ffocws hirdymor. Bydd Cymru 
wirioneddol gyfartal a chynhwysol yn cymryd cryn amser i’w chyflawni ond rydym yn bwriadu 
dangos cynnydd mesuradwy er mwyn cyrraedd y nod hwnnw.

Er mwyn mesur cynnydd yn erbyn yr amcanion cydraddoldeb, lle y bo’n briodol, sefydlwyd 
dangosyddion a chyfeiriwyd atynt yn yr adroddiad hwn. Lle mae dangosyddion wrthi’n 
cael eu datblygu o hyd fel rhan o strategaethau penodol, nodir hyn yn glir hefyd o fewn 
yr amcan cydraddoldeb perthnasol yn yr adroddiad hwn. Bwriedir i’r dangosyddion bennu’r 
llinell sylfaen yn yr ail flwyddyn hon o gyflwyno adroddiad ar gynnydd yn erbyn yr amcanion 
cydraddoldeb. Mae’r camau gweithredu a gymerwyd er mwyn ceisio cyflawni’r amcanion 
cydraddoldeb, o’u hystyried ochr yn ochr â’r dangosyddion, yn dangos ein heffeithiolrwydd 
yn ystod y cyfnod adrodd hwn. Rydym yn cydnabod yn aml na fydd newid sylweddol o bosibl 
yn digwydd ar unwaith ond, serch hynny, dylai fod yn gyson ac yn fesuradwy. Rydym yn 
ymrwymedig i sicrhau bod y camau gweithredu cywir ar waith gennym er mwyn gweithio 
tuag at bob amcan cydraddoldeb.
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Pennod 4 – Edrych Ymlaen

2013-2014 oedd blwyddyn olaf rhaglenni’r Grant Cynhwysiant a Grant y Gronfa Hyrwyddo 
Cydraddoldeb, ac yn dilyn adolygu ac ymgynghori, fe’u holynwyd gan ein rhaglen Grant 
Cydraddoldeb a Chynhwysiant. Mae’r rhaglen Cydraddoldeb a Chynhwysiant wedi’i phennu 
fel grant tair blynedd, a fydd yn rhedeg o 1 Ebrill 2014 tan 31 Mawrth 2017. Bu un ar 
bymtheg o sefydliadau yn y Trydydd Sector yn llwyddiannus gyda’u cais i’r rhaglen Grant 
Cydraddoldeb a Chynhwysiant a bydd gweithgarwch yn dechrau ar 1 Ebrill 2014.

O fis Mai 2014 ymlaen, mae’r Cynllun Hawliau Plant diwygiedig yn nodi’r trefniadau 
i Weinidogion Cymru gydymffurfio â’r ddyletswydd i roi sylw dyledus i Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn wrth gyflawni unrhyw swyddogaethau. Bydd y 
Cynllun hwn yn sicrhau bod hawliau plant yn cael eu sefydlu ymhellach o fewn Llywodraeth 
Cymru. Bydd yn gwella’n prosesau penderfynu a datblygu polisïau a bydd hynny yn ei dro’n 
arwain at ganlyniadau gwell i blant a phobl ifanc.

Mae Mynd i’r Afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb: Fframwaith Gweithredu yn rhan 
bwysig o gyflawni Amcan 4 yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol a bydd yn cael ei lansio 
ym mis Mai 2014. Mae’r Fframwaith yn seiliedig ar weithredu ac fe’i hategir gan Gynllun 
Cyflawni sy’n drawsbynciol gan gyffwrdd â nifer o feysydd polisi ac arfer o fewn Llywodraeth 
Cymru. Bydd y Cynllun Cyflawni hwn yn cael ei ddiweddaru’n flynyddol i sicrhau proses 
gyflawni dryloyw. Bydd y Cynllun yn cael ei fonitro gan Grŵp Cynghori Annibynnol, a fydd 
yn cynnwys nifer o sefydliadau cymunedol a sefydliadau yn y Trydydd Sector. Byddant yn rhoi 
cyngor ac arweiniad ynghylch y broses weithredu.

Mae’r Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) wedi’i fwriadu 
i wella ymateb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru i drais ar sail rhywedd, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol trwy ddarparu ffocws strategol a sicrhau ystyriaeth gyson i fecanweithiau 
ataliol, amddiffynnol a chefnogol wrth ddarparu gwasanaethau.

Yn dilyn Cyllideb Ddrafft 2014-2015, fe nododd y Llywodraeth ei bwriad i symud tuag 
at ddull mwy integredig o asesu effaith y gyllideb. Daeth y Llywodraeth i’r casgliad y byddai 
asesiad integredig yn darparu asesiad mwy realistig o effaith gyffredinol penderfyniadau 
gwariant a chydnabu nad oes wastad un ateb a all reoli effaith penderfyniad ym mhob maes, 
mewn cyfnod pan fo cyllidebau’n mynd yn llai.

Yn unol â hyn, fe ymrwymodd Llywodraeth Cymru i gynhyrchu asesiad strategol 
ac integredig o’r gyllideb, a fyddai’n ystyried cydraddoldeb, trechu tlodi ac anfantais 
economaidd-gymdeithasol, hawliau plant a’r Gymraeg. Byddai’r dull hwn yn adlewyrchu 
pwysigrwydd ystyried cynaliadwyedd penderfyniadau a’r nodau ac amcanion a nodir ym 
Mil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), gan gynnwys y ffocws ar atal, cydweithio a 
meddwl yn y tymor hir. Byddai’r dull integredig hwn hefyd yn cydnabod y berthynas rhwng 
effeithiau gwahanol.

Bydd Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn pennu nodau hirdymor i Gymru. 
Mae’r rhain ar gyfer Cymru lewyrchus; gydnerth; iachach; fwy cyfartal; â chymunedau 
cydlynus; a diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu. Bydd y Bil yn helpu i gyflawni’r 
cysondeb a’r sicrwydd hirdymor y mae eu hangen i fynd i’r afael â’r heriau ar draws y 
cenedlaethau a darparu diffiniad eglur o’r Gymru a garem.
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Atodiad

Gwybodaeth Berthnasol
Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi yn Llywodraeth Cymru wedi llunio 
adolygiad o’r dystiolaeth ar anghydraddoldeb yng Nghymru.

Mae ein gwybodaeth am yr anghydraddoldeb sy’n effeithio ar bobl Cymru yn tyfu, ac mae’r 
adolygiad hwn yn archwilio’r anghydraddoldeb hwn o ran y themâu penodol a phob un 
o’r grwpiau gwarchodedig. Fel cefndir i’r gwaith hwn, rydym yn cyflwyno data demograffig 
ar draws pob un o’r nodweddion gwarchodedig.

Mae’r adolygiad ar gael ar-lein: 
www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/equality-diversity/impactassessments/
budget2014iip/?lang=cy

http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/equality-diversity/impactassessments/budget2014iip/?l
http://www.wales.gov.uk/topics/people-and-communities/equality-diversity/impactassessments/budget2014iip/?l

