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Rhagair  

Nid yw'r materion mwyaf dybryd y mae ein byd yn eu hwynebu yn gymaint oherwydd diffyg 

deallusrwydd neu wybodaeth, ond yn hytrach diffyg gwerthoedd a rennir sy'n ein gorfodi i 

ofalu am ei gilydd. Heb sylfaen o wedduster dynol sylfaenol, caredigrwydd a chyfleoedd 

teg sy'n arwain at ganlyniadau cyfartal, dim ond mwy o broblemau y byddwn yn eu gweld; 

ni all canolbwyntio ein hegni ar degwch ond helpu i adeiladu byd gwell i bob un ohonom.  

 

Mae ‘TEG’ wedi’i gynnwys fel gwerth craidd yn Nhrydydd Cynllun Corfforaethol Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Torfaen ac rydym yn falch o’r gwaith sydd eisoes yn digwydd yng 

Nghyngor Torfaen i hyrwyddo cydraddoldeb.   Mae rhai pobl yn meddwl am gydraddoldeb 

fel “trin pawb yr un peth”, ond ni fyddai hyn ond yn deg pe byddem ni i gyd yr un peth. Nid 

ydym. Rydyn ni'n byw mewn cymdeithas sy'n llawn braint, lle mae llawer o wahanol 

ragfarnau ymwybodol ac anymwybodol yn bodoli. Fel awdurdod lleol mae angen i ni 

gydnabod hyn ac ystyried sut rydyn ni'n dileu rhagfarn a sicrhau nad yw pawb sydd dan 

anfantais annheg gan gymdeithas ehangach, dim ond oherwydd agweddau ar eu 

hunaniaeth, byth dan anfantais gennym ni.  

 

Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 yn sicrhau bod ein cynnydd tuag at 

gydraddoldeb yn parhau. Mae'n nodi sut y byddwn yn gweithio i yrru newidiadau 

diwylliannol a strwythurol, wrth fynd ati i gyflawni'n dyletswyddau cyfreithiol, yn cynnwys y 

ddyletswydd economaidd-gymdeithasol sy'n dod i rym ar 29 Medi 2020.   Gyda'r cynllun 

hwn rydym yn ymrwymo i wella'r hyn y mae ein gweithlu yn ei ddeall am o faterion 

cydraddoldeb ac amrywiaeth, fel eu bod yn deall anghenion y bobl yr ydym yma ar eu 

cyfer yn well ac yn darparu gwasanaethau ymatebol a hyblyg sy'n ystyried y gwahanol 

anghenion yn ein cymunedau.   Rydym yn ymrwymo i herio stereoteipio a'r naratifau 

annheg, unigol sy'n arwain at fwlio a chasineb ar sail hunaniaeth.   Rydym yn ymrwymo i 

sicrhau ein bod yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi amrywioldeb ein trigolion, a'u cynnwys 

yn y materion sy'n bwysig iddyn nhw.  

 

Rhaid i Dorfaen fod yn fan lle nad oes unrhyw un yn wynebu gwahaniaethu neu anfantais 

oherwydd ei hunaniaeth neu ei gefndir. Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn 

dogfennu sut y byddwn yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn dathlu amrywiaeth, gan wneud 

hwn yn llinyn hanfodol trwy holl waith y Cyngor.  

Y Cyng. Anthony Hunt                                                        Alison Ward 
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Arweinydd                                                                         Prif Weithredwr 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen                                    Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Torfaen  

 

Rhagymadrodd  

Datblygwyd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 i arwain ymdrechion y Cyngor i 

hyrwyddo cydraddoldeb ac i ddangos ein hymrwymiad parhaus i fodloni Rheoliadau Deddf 

Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn parhau i fod yn ymrwymedig i egwyddorion 

cydraddoldeb, amrywiaeth a chyfiawnder cymdeithasol ac rydym yn bwriadu gweithio'n 

galetach nag erioed o'r blaen i sicrhau ein bod yn dangos hyn ein harferion cyflogaeth, 

agweddau ac ymddygiadau ein staff a'r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu; mae'r 

Cyngor yn parhau â'i ymrwymiad i sicrhau mwy o gydraddoldeb fel cyflogwr ac ym 

mherfformiad pob agwedd ar ei fusnes.  

Mae sicrhau bod ein gwasanaethau’n helpu pobl fregus yn ein cymunedau, ac yn eu 

cefnogi, yn flaenoriaeth bwysig i’r Cyngor. Gweithiwn tuag at wella’n gwasanaethau, a’u 

cynnal, fel eu bod yn cynorthwyo’r bobl a’r grwpiau sy’n dod o dan y Ddeddf 

Cydraddoldeb, ac yn amddiffyn eu hawliau. 

Wrth ddiweddaru'r Cynllun hwn, gwnaethom ymgysylltu â phobl leol, meysydd gwasanaeth 

yn y Cyngor, y sector cyhoeddus ehangach a'r sector gwirfoddol. Rydym yn cydnabod 

gwerth sgwrs ddwyffordd ac yn croesawu craffu adeiladol yn fawr o ran sut rydym yn 

darparu gwasanaethau, neu'r Cynllun hwn ei hun. 

Wrth ddatblygu’r cynllun hwn rydym wedi ystyried data a thystiolaeth genedlaethol a 

ddarparwyd gan adroddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol A yw Cymru'n 

Decach (2018)? a meddwl am ein cyfraniad o ran mynd i'r afael â'r anghydraddoldeb a 

amlygwyd. Rydym wedi alinio ein cynllun â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ac wedi 

cynnwys ymgorffori dyletswydd economaidd-gymdeithasol Cymru, a ddaeth i rym ar 29 

Medi 2020.  

Rydym yn hyderus bod y cynllun yn cysylltu'n agos â deddfwriaeth, rheoliadau gan 

gynnwys Safonau Iaith Cymru a'i fod yn cefnogi nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
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Dyfodol (Cymru) 2015; Cymru iachach, Cymru fwy cyfartal, Cymru o gymunedau cydlynol 

a Chymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg lewyrchus. 

Os oes gennych unrhyw farn neu sylwadau am y Cynllun hwn, rhowch wybod i ni ar  

Equality@torfaen.gov.uk  / 01495 76 6327 

Trosolwg o Dorfaen  

Lleolir Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ne-ddwyrain Cymru, ac mae’n ffinio dinas Casnewydd 

i’r de, Sir Fynwy i’r dwyrain, a bwrdeistrefi sirol Caerffili a Blaenau Gwent i’r gorllewin a’r 

gogledd-orllewin. 

Saif Torfaen mewn ardal o 126km2 a hon yw'r drydedd leiaf o blith y bwrdeistrefi yng 

Nghymru.  Mae ganddi boblogaeth o ryw 93,000 gyda llai na 4% sydd ddim yn wyn.  Mae 

tri phrif anheddiad rhwng y de a’r gogledd.   

Mae llawer o rannau deheuol y fwrdeistref sirol bellach yn drefol, o gwmpas cytrefiad Tref 

Newydd Cwmbrân, sydd â’r boblogaeth fwyaf o ryw 49,000.  Canolfan Siopa Cwmbrân yw 

prif ardal manwerthu Torfaen ac mae’n denu 15 miliwn o gwsmeriaid bob blwyddyn o ardal 

ehangach Gwent a choridor yr M4. 

Cyn-dref ddiwydiannol Pont-y-pŵl gyda’i marchnad draddodiadol dan do ac awyr agored 

yw’r anheddiad mwyaf nesaf o ran maint. Saif yng nghanol y fwrdeistref ac mae ganddi 

boblogaeth o ryw 37,000 o bobl. 

Mae gan dref Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon boblogaeth o ryw 6,000 ac mae wedi ei 

lleoli ar y pwynt gogleddol pellaf yn y fwrdeistref.  Mae Blaenafon yn enwog am 

amgueddfa lo y Pwll Mawr a gwaith haearn o'r 18fed ganrif, orau ei gyflwr yn Ewrop. 

Yn Nhorfaen, mae 61.1% o’r boblogaeth yn syrthio o fewn yr oed gweithio, sy’n cyfateb i’r 

cyfartaledd yng Nghymru (61.3%)."  Amcangyfrifon poblogaeth 2018 SYG. 

Mae 74.4% o’r boblogaeth oedran gwaith yn weithgar yn economaidd (Cymru 76.5%), o’r 

rhain y mae 70.7% wedi eu cyflogi (Cymru 73.2%) ac mae 5% yn ddi-waith (Cymru 4.2%). 

Arolwg Poblogaeth Blynyddol SYG - Gorffennaf 2018 – Mehefin 2019 

Y gymhareb o gyfanswm y swyddi i bob person o oedran gweithio yn Nhorfaen (dwysedd y 

mailto:Equality@torfaen.gov.uk
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swydd) yw 0.71, sy'n is na'r cyfartaledd yng Nghymru o 0.76 a Phrydain Fawr 0.86 

Dwysedd Swyddi SYG 2017 

Mae gan Dorfaen gyfran uwch o bobl oedran gweithio heb gymwysterau (9.1%) na 

Chymru (8.6%) a Phrydain Fawr (7.8%). Arolwg poblogaeth blynyddol SYG Ionawr 2018 – 

Rhagfyr 2018   

Deddf Cydraddoldeb a Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus. 

Mae'r Dyletswyddau Penodol, fel y'u nodir yn Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 

(Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 wedi'u cynllunio i gynorthwyo awdurdodau i 

gydymffurfio â'u Dyletswydd Gyffredinol, ac maent yn cynnwys y gofyniad i ni asesu 

effeithiau posibl ar gydraddoldeb wrth i ni wneud penderfyniadau.   Wrth wneud 

penderfyniadau a darparu gwasanaethau mae'n rhaid i ni roi sylw dyledus i: 

 

 dileu gwahaniaethu anghyfreithlon 

 aflonyddu ac erledigaeth  

 hyrwyddo cyfleoedd cyfartal a meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu 

nodwedd warchodedig a’r rheini nad ydynt.  

 

Wrth feddwl am sut i hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng unigolion sy'n rhannu nodwedd 

warchodedig berthnasol a'r rhai nad ydynt, mae angen i ni hefyd: 

 

 Ddileu neu leihau anfanteision a ddioddefir gan bobl sy'n rhannu nodwedd 

warchodedig berthnasol ac sy'n gysylltiedig â'r nodwedd honno. 

 Diwallu anghenion unigolion sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol sy'n 

wahanol i anghenion pobl nad ydynt yn ei rhannu. 

 Annog unigolion sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol i gymryd rhan 

mewn bywyd cyhoeddus neu mewn unrhyw weithgaredd arall lle mae 

cyfranogiad gan bobl o'r fath yn anghymesur o isel. 

 Rhaid i ni hefyd feddwl yn benodol am sut y bydd yn mynd i'r afael â rhagfarn ac 

yn hyrwyddo dealltwriaeth. 

 
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru reoliadau a gyflwynodd y Dyletswyddau Penodol i Gymru 

ym mis Mawrth 2011, mae'r rhain yn nodi'r camau y mae'n rhaid i'r Cyngor eu cymryd er 

mwyn cydymffurfio ac maent yn cynnwys y meysydd a ganlyn: 

 Gosod Amcanion Cydraddoldeb a chyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol 

 107/5000 Sicrhau ei fod yn ymgysylltu â phobl sydd â diddordeb yn y modd y 

mae penderfyniadau'r Cyngor yn effeithio arnynt 

 Casglu a chyhoeddi gwybodaeth sy'n berthnasol i gydymffurfio â'r 

Ddyletswydd Gyffredinol 
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 Cynnal Asesiadau Effaith Cydraddoldeb a chyhoeddi'r canlyniadau os 

canfyddir effaith sylweddol ar y Cyngor 

 Cyhoeddi gwybodaeth monitro cyflogaeth yn flynyddol 

 Hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch y Ddyletswydd Gyffredinol 

ymhlith ei weithwyr a defnyddio ei weithdrefnau asesu perfformiad i ganfod a 

mynd i'r afael ag anghenion hyfforddi ei weithwyr mewn perthynas â'r 

Dyletswyddau Cyffredinol 

 Gosod amcan cydraddoldeb cyflog rhwng y rhywiau lle nodir gwahaniaeth 

mewn cyflog rhwng y rhywiau 

 Ystyried cynnwys amodau sy'n berthnasol i'r Ddyletswydd Gyffredinol yn ei 

brosesau caffael. 

 
Pwy sy'n cael ei amddiffyn o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010? 

Mae yn erbyn y gyfraith i wahaniaethu yn erbyn rhywun oherwydd ei nodwedd 

warchodedig.  Dyma'r term a ddefnyddir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 i nodi'r mathau o 

bethau sy'n effeithio ar sut mae pobl yn cael eu trin a gall olygu bod pobl yn wynebu 

gwahaniaethu. Mae'r gyfraith wedi'i chynllunio i'w hamddiffyn, sef: 

 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)2015 

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 

2015 yn ei holl weithgareddau a'r gwasanaethau mae'n ei ddarparu. 

Mae'r Ddeddf yn rhoi dyletswydd ar y Cyngor i ganolbwyntio ar yr heriau yr ydym ni, a’n 

partneriaid ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, yn eu hwynebu o ran diwallu 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDt4DE2qPnAhVNyhoKHcRbCcMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.northstaffsccg.nhs.uk/your-ccg/equality-inclusion/the-equality-act&psig=AOvVaw2CtnqvyLiyQBFOlt7Ft_rQ&ust=1580211711814767
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anghenion hirdymor cymunedau a sicrhau bod pob polisi strategol yn cydnabod yn llawn y 

cysylltiadau sy’n bodoli rhwng cyfiawnder cymdeithasol, ffyniant economaidd a rheoli 

adnoddau naturiol, nawr ac yn y tymor hir.    Cynlluniwyd y Ddeddf i wella lles 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru ac mae'n rhoi cyfle inni 

hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant mewn ffordd fwy integredig a strategol. Mae'r 

cynllun hwn yn adlewyrchu'r nodau hynny ac wedi'i gynllunio i gyfrannu atynt. 

 

 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol hefyd yn gofyn i wasanaethau 

cyhoeddus unigol gymhwyso pum ffordd o weithio: 

1. TYMOR HIR - Pwysigrwydd cydbwyso anghenion tymor byr â'r angen i ddiogelu'r gallu 

hefyd i ddiwallu anghenion tymor hir. 

2. ATAL -Sut y gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu helpu cyrff 

cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion. 

3. INTEGREIDDIO - Ystyried sut y gall amcanion lles y corff cyhoeddus effeithio ar bob un 

o'r nodau lles, ar eu hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill. 
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4. CYDWEITHIO - Cydweithio gydag unrhyw berson arall (neu wahanol rannau o'r corff ei 

hun) a allai helpu'r corff i gyflawni ei amcanion lles. 

5. CYNNWYS - Pwysigrwydd cynnwys pobl gyda diddordeb mewn cyflawni'r nodau lles, a 

sicrhau bod y bobl hynny yn adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae'r corff yn ei 

gwasanaethu. 

Defnyddiwyd y 5 ffordd o weithio i lunio amcanion cydraddoldeb y Cyngor. 

Ein Hamcanion Cydraddoldeb 2020 – 2024 

I ddatblygu'r amcanion cydraddoldeb gwnaethom ymgysylltu â'n trigolion a'n gweithlu gan 

ddefnyddio strategaethau mewnol a chanlyniadau ymarferion ymgysylltu â staff mewnol ac 

ymgynghoriadau cyhoeddus.  Mae nifer o adroddiadau allanol a gynhaliwyd gan y 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cefnogi a dylanwadu ar ddatblygiad ein 

hamcanion cydraddoldeb newydd.  Gwnaethom hefyd ofyn am arweiniad gan Lywodraeth 

Cymru ynghylch eu hamcanion cydraddoldeb arfaethedig ar gyfer y pedair blynedd nesaf.    

Mae Ydy Cymru'n Decach? 2018 2018 – Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  
 
Mae Ydy Cymru'n Decach? 2018 yn amlinellu'r themâu canlynol.  Mae'r amcanion yn y 

Cynllun wedi'u datblygu i gyd-fynd â'r themâu hyn; 

 

 Addysg 

 Gwaith 

 Safonau Byw 

 Iechyd 

 Cyfiawnder a Diogelwch Personol 

 Cyfranogiad 
 

Mae'r adroddiad yn nodi bod rhywfaint o gynnydd wedi'i wneud o ran gwneud Cymru'n 

decach, ond awgryma bod angen gwneud llawer mwy o waith.  Ffocws allweddol y 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol fydd anfantais economaidd-gymdeithasol, 

anabledd, rhyw a hil.  Wrth ddatblygu Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 y 

Cyngor, rydym wedi ystyried y canfyddiadau hyn wrth lunio'r agenda cydraddoldeb dros y 

pedair blynedd nesaf. 

Mae gweithredoedd a thargedau manylach yn sail i bob amcan a ddangosir yn Atodiad 1 - 
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Cynllun Gweithredu. 

Amcan 1: Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gyflogwr cyfle cyfartal, gyda 

gweithlu sy'n ymwybodol o bwysigrwydd cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn eu 

deall. 

Ein nod yw bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn sefydliad sy'n gwerthfawrogi gweithlu 

amrywiol a chynhwysol, yn recriwtio'n deg ac yn darparu cyfleoedd i staff heb 

wahaniaethu.  Rydym am sicrhau ein bod yn adlewyrchu tegwch a chydraddoldeb trwy 

bopeth a wnawn. Mae creu gweithle sy'n ddiogel ac yn gynhwysol yn hyrwyddo 

amgylchedd gwaith cadarnhaol lle mae staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u 

grymuso, gan eu galluogi i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i'n dinasyddion. 

Mae'r amcan hwn yn canolbwyntio ar ein polisïau a'n hymddygiadau mewnol.  Mae angen 

inni ddeall amrywiaeth ein gweithlu yn well.  Mae data a gesglir gan yr awdurdod yn 

gyfyngedig felly maes allweddol yw gwella casglu a monitro data mwy ystyrlon fel y gallwn 

sicrhau bod yna gydraddoldeb trwy'r gweithlu i gyd.   

Mae tegwch yn y gweithle a pherfformiad da mewn swydd yn mynd law yn llaw.  Mae 

mynd i'r afael â gwahaniaethu yn helpu i ddenu, ysgogi a chadw staff a gwella enw da 

sefydliad fel cyflogwr cynwysedig.   

Bydd y Cyngor yn canolbwyntio ar hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth i'n gweithlu, 

gan sicrhau bod staff yn deall ein rhwymedigaethau cyfreithiol o ran: 

o Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 

o Dyletswydd Economaidd-gymdeithasol 

o Safonau’r Iaith Gymraeg 

o Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)2015 

o Cyflog cyfartal sy'n cynnwys adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau 

Mae Strategaeth Gweithlu'r Cyngor yn cael ei datblygu i gefnogi rhaglenni cyflogaeth ar 

gyfer staff a grwpiau sydd dan anfantais yn y gweithlu hy y rheini ag anableddau corfforol 

ac anableddau dysgu, cyn-filwyr y lluoedd arfog ac ati.   

Mae'r amcan hwn yn cefnogi'r nodau cenedlaethol a nodwyd gan Lywodraeth Cymru bod 

Cymru yn arwain y byd o ran cydraddoldeb rhyw. Mae Cymru sy'n gyfartal o ran rhyw yn 

golygu bob pob merch, dyn a pherson anneuaidd yn rhannu pŵer, adnoddau a dylanwad 
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yn gyfartal.   Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig, trwy eu Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

2020 - 2024, dechrau cyflawni gweledigaeth ac egwyddorion yr Adolygiad Cydraddoldeb 

Rhyw.  

Nod arall Llywodraeth Cymru yn y tymor hir, yw bod y sector cyhoeddus yng Nghymru yn 

arwain y ffordd fel enghreifftiau o sefydliadau a chyflogwyr cynhwysol ac amrywiol. Erbyn 

2024 mae Llywodraeth Cymru eisiau bod yn gyflogwr enghreifftiol, gan gynyddu 

amrywiaeth, cael gwared ar rwystrau a chefnogi staff o bob cefndir i gyrraedd eu potensial, 

gan greu cyfle cyfartal i bawb. Rhennir y nod tymor hir hwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol 

Torfaen.   

Mae'r amcan hwn yn cyfrannu at faterion a nodwyd yn A yw Cymru'n Decach? (2018) yn 

yr adrannau: Addysg, Gwaith, Safonau Byw, Iechyd, Cyfiawnder a Diogelwch Personol, 

Cyfranogiad 

Amcan 2: Sicrhau bod hawliau pobl a chymunedau yn cael eu parchu a'u bod yn 

teimlo'n ddiogel rhag trais a chamdriniaeth. 

Ein gweledigaeth yw bod Torfaen yn lle sy'n gwerthfawrogi amrywiaeth, lle mae pob 

cymuned yn dod ymlaen yn dda.  Credwn y dylid trin pawb â thegwch, urddas a pharch.  

Mae'r amcan hwn yn canolbwyntio ar bwysigrwydd cydlyniant cymunedol ac ar bobl yn 

teimlo'n ddiogel.  Disgrifir Cydlyniant Cymunedol fel y'i diffinnir yng Nghynllun Cyflenwi  

Cydlyniant Cymunedol Cenedlaethol Llywodraeth Cymru fel gallu pob cymuned i 

weithredu a thyfu mewn cytgord gyda'i gilydd yn hytrach na gwrthdaro.  Ei nod yw meithrin 

cymunedau lle mae pobl yn teimlo'n hyderus eu bod yn perthyn a'u bod yn gyffyrddus yn 

cymysgu ac yn rhyngweithio ag eraill, yn enwedig gyda gwahanol bobl sydd â nodweddion 

gwarchodedig gwahanol.   

Mae'r drafodaeth wleidyddol gyfredol yn dilyn Brexit, mewn rhai rhanbarthau, wedi cael 

effaith sylweddol ar gydlyniant cymunedol - ac mae'r cynnydd cenedlaethol mewn 

troseddau Casineb a gofnodwyd yn sgil refferendwm 2016 yn tystio ymhellach i'r hollt 

mewn rhai cymunedau.  Mae mynd i'r afael â'r hollt hwn a darparu cyfle cyfartal i'r holl 

drigolion, waeth beth fo'u nodwedd warchodedig, yn hanfodol i sicrhau bod Torfaen yn 

annog perthnasoedd cadarnhaol mewn cymunedau a rhyngddynt. 

Mae Cymru o Gymunedau Cydlynus yn un o 7 nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
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(Cymru) 2015, sy'n sicrhau bod cydlyniant yn parhau i fod wrth wraidd y ffordd y mae'r 

Cyngor a chyrff cyhoeddus eraill yn darparu polisïau a gwasanaethau yn awr ac yn y 

dyfodol.  Mae'r Ddeddf a Chynllun Cyflawni Cenedlaethol Llywodraeth Cymru yn gweithio 

law yn llaw, yn dilyn yr un egwyddorion o ran integreiddio, cydweithio a chymryd rhan, sy'n 

sicrhau bod polisïau a gwasanaethau’n parhau i fod yn ymatebol i anghenion lleol.  Mae'r 

Cynllun Cyflenwi yn cyd-fynd â Chynllun Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru, ac 

yn dangos sut y byddwn yn parhau i feithrin cysylltiadau da a mynd i'r afael ag 

anghydraddoldeb ag iddo wreiddiau dwfn yn ein cymunedau. 

Ymhlith y meysydd eraill yr ydym am ganolbwyntio arnynt yw'r agenda Trais yn erbyn 

Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Difrifol, cymunedau sy'n ystyriol o oedran (gan 

gynnwys mynd i'r afael â rhagfarn a gwahaniaethu ar sail oedran), ac ymgyrchoedd codi 

ymwybyddiaeth sy'n ymwneud â materion cydraddoldeb.  Rhaid i bob amgylchedd 

addysgol fod yn rhydd o wahaniaethu, bwlio ar sail hunaniaeth a cham-drin. Mae hyn yn 

cynnwys ysgolion a lleoliadau dysgu gydol oes.  Felly, mae angen i ni wella'r hyn yr ydym 

yn ei ddeall am fwlio ar sail hunaniaeth mewn ysgolion, ei fonitro, a darparu cefnogaeth i 

fynd i'r afael â hyn.   

Mae'r amcan hwn yn cysylltu â dau o nodau tymor hir Llywodraeth Cymru.  I gael Cymru o 

gymunedau cydlynol sy'n wydn, yn deg ac i ddileu cam-drin, aflonyddu, troseddau casineb 

a bwlio ar sail hunaniaeth. 

 Mae'r themâu sy'n deillio o A yw Cymru'n Decach? 2018 yn cynnwys: Addysg, Gwaith, 

Safonau Byw, Iechyd, Cyfiawnder a Diogelwch Personol, Cyfranogiad   

Amcan 3:  Gweithio i ddileu'r anfanteision a'r rhwystrau sy'n ei gwneud hi'n anodd i 

bobl gyrchu'r un cyfleoedd â phawb arall. 

Mae 3 Cynllun Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cyfleu gweledigaeth o 

“ddyfodol tecach lle mae pawb yn cael cyfle i fyw bywydau iach, annibynnol waeth pwy 

ydyn nhw neu ble maen nhw'n byw”.  Mae'r amcan hwn yn ymwneud â nodi a dileu unrhyw 

fath o anghydraddoldeb yn y gwasanaethau a ddarparwn; dylai'r ymdrech sy'n ofynnol i 

gael mynediad at wasanaethau, gweithgareddau neu gyfleoedd fod yr un peth i bawb. 

Dyletswydd economaidd-gymdeithasol 

Bydd yr amcan hwn hefyd yn ystyried dyletswydd gyfreithiol newydd sydd yn dod i rym yng 
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Nghymru ar 29 Medi 2020, y ddyletswydd economaidd- cymdeithasol. Mae'r ddyletswydd 

newydd hon yn ceisio sicrhau bod  anghenion a hawliau pobl sy'n byw mewn tlodi ar flaen 

ein meddyliau pan fyddwn yn gwneud penderfyniadau strategol. 

Byddwn yn sicrhau bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn deall ein hymrwymiadau o 

dan y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol a goblygiadau eu dewisiadau ar y bobl sy'n 

byw mewn tlodi.  Nid yw tlodi yn dderbyniol yn Nhorfaen - rydym yn mynd ati i atal tlodi ac 

mae'r rhai sy'n wynebu caledi ariannol yn cael eu trin yn deg, gan dderbyn y gefnogaeth 

addas. Deallir yr anfanteision a'r sefyllfaoedd sy'n cyfrannu at dlodi, a'u hwynebu a bydd 

gweithwyr y Cyngor yn ymdrechu i gael canlyniadau cyfartal i bawb. 

Bydd cyflwyno'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd yn helpu i yrru gweithredu 

ar draws sefydliadau statudol i helpu'r rhai sydd fwyaf difreintiedig, i roi'r cyfle gorau posibl 

iddynt mewn bywyd a gwella eu siawns o symud ymlaen yn ariannol.  Cydnabyddir bod 

pobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi; felly byddwn 

yn mynd i'r afael â'r hyn sy'n  rhwystrau allweddol o ran symudedd ariannol i'r grwpiau hyn.  

Mae cychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn ymwneud â mynnu bod cyrff 

cyhoeddus perthnasol yn:  

 ystyried anfantais economaidd-gymdeithasol wrth wneud penderfyniadau strategol 

allweddol;  

 dangos eu bod wedi ystyried tystiolaeth sydd ar gael ar anfantais economaidd-

gymdeithasol i lywio sut y gallant dargedu eu polisïau a'u hadnoddau yn well i 

helpu'r rhai sydd fwyaf difreintiedig;  

 cydbwyso natur ddymunol y nod hwnnw ag amcanion eraill;  

 gweithio o fewn cyllidebau ac adnoddau a ddyrannwyd ar hyn o bryd, ac o fewn 

prosesau cynllunio, gwneud penderfyniadau ac sy'n bodoli ar hyn o bryd.  

Nid yw'r ddyletswydd yn ymwneud â:  

 creu llinyn cydraddoldeb neu nodwedd warchodedig newydd;  

 creu hawliau cyfiawnadwy newydd i unigolion;  

 mynd i’r afael â gwahaniaethu yn erbyn unigolion oherwydd ffactorau 

economaidd-gymdeithasol;  

 disodli'r holl flaenoriaethau strategol eraill;  

 creu prosesau monitro neu adrodd newydd a beichus;  

 effeithio'n uniongyrchol neu wneud penderfyniadau gweithredol neu 
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benderfyniadau bob dydd; neu  

 ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus perthnasol ddefnyddio eu hadnoddau 

i gael gwared ar ganlyniadau anghyfartal ym mhob achos lle cânt eu nodi. 

Mae'r amcan hwn yn cefnogi nodau tymor hir Llywodraeth Cymru ar gyfer dileu 

anghydraddoldeb a achosir gan dlodi a sicrhau bod anghenion a hawliau pobl sy'n rhannu 

nodweddion gwarchodedig ar flaen y meddwl wrth ddylunio a darparu pob gwasanaeth 

cyhoeddus yng Nghymru.  

 Mae'r themâu sy'n deillio o A yw Cymru'n Decach? 2018 yn cynnwys: Addysg, Gwaith, 

Safonau Byw, Iechyd, Cyfranogiad 

Amcan 4: Cynnwys pobl a chymunedau mewn materion sy'n bwysig iddyn nhw a'r 

penderfyniadau rydyn ni'n eu gwneud. 

Credwn y dylai pawb allu cymryd rhan mewn bywyd gwleidyddol, cyhoeddus a bywyd bob 

dydd.  Byddwn yn mynd ati i wrando ar bobl ac yn ceisio eu cynnwys yn y pethau a 

wnawn, gan sicrhau ein bod yn clywed lleisiau o bob rhan o'n cymuned. 

Byddwn yn gweithio i ddatblygu ffyrdd y gall pobl o bob oed a chefndir gymryd rhan ym 

materion y cyngor. Efallai y bydd hyn yn galw am sefydlu systemau newydd neu wella ein 

mecanweithiau i'w cynnwys.  Rhaid i anghenion a hawliau pobl sy'n rhannu nodweddion 

gwarchodedig fod ar flaen y meddwl wrth ddylunio a darparu ein gwasanaethau a'n 

gweithgareddau.  

Mae angen i ni gynorthwyo dinasyddion i gaffael sgiliau digidol i gael mynediad at 

wybodaeth ac i gymryd rhan ar-lein.  Mae angen i ni edrych ar sut rydym yn ymgysylltu ac 

yn ymgynghori â'n dinasyddion trwy ffyrdd mwy cynhwysol i gynyddu cyfranogiad a sicrhau 

eu bod yn gynrychioliadol o'r holl nodweddion gwarchodedig. 

Mae angen i ni gael gwared ar rwystrau wrth gynllunio unrhyw ymgynghoriad.  Darparu 

digon o wybodaeth sy'n caniatáu i bobl wneud penderfyniadau gwybodus / ymateb gan 

wybod y ffeithiau, gan gynllunio digon o amser ar gyfer ymarferion ymgynghori. 

Mae'r amcan hwn yn ystyried nod tymor hir Llywodraeth Cymru bod pawb yng Nghymru yn 

gallu cymryd rhan mewn bywyd gwleidyddol, cyhoeddus a bywyd bob dydd. 

 Mae'r themâu sy'n deillio o A yw Cymru'n Decach? 2018 yn cynnwys: Addysg, Gwaith, 
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Safonau Byw, Iechyd, Cyfranogiad  

Amcan 5: Sicrhau bod y cyngor yn cydymffurfio â'i ddyletswyddau cydraddoldeb 

statudol a'i ddyletswyddau Iaith Gymraeg.  

Mae hyn yn cynnwys: 

•Deddf Cydraddoldeb 2010 

•Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 

•Dyletswydd economaidd-gymdeithasol 

•Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 

•Safonau’r Iaith Gymraeg 

•Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Rydym am wneud cyfraniad cryf a chyson o ran gwneud Cymru'n decach, gan 

gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan y ddeddfwriaeth cydraddoldeb a 

dangos arfer gorau. 

Trwy ganolbwyntio ein sylw ar ein dyletswyddau cyfreithiol a sicrhau bod staff yn eu deall, 

bydd yn sicrhau na wahaniaethir yn erbyn pobl.  

Er enghraifft, byddwn yn sicrhau bod y cyhoedd yn gallu cyrchu gwasanaethau'r cyngor yn 

gyfartal yn Gymraeg a Saesneg, fel y manylir yn ein Hysbysiad Cydymffurfiaeth, a 

cheisiwn hyrwyddo a chynyddu cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg.  Nid yw Deddf 

Cydraddoldeb 2010 yn ymdrin â materion Cymraeg ond mae ganddynt set o safonau o 

dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.  Manylir ar y rhain yn y rheoliadau a gymeradwywyd 

gan Lywodraeth Cymru fel Rheoliadau Safonau Iaith Cymru (Rhif 1) 2015. 

Bob blwyddyn byddwn yn cyhoeddi Adroddiad Cydraddoldeb Strategol ac Adroddiad 

Blynyddol ar Safonau'r Gymraeg yn rhoi manylion y camau a gymerwyd a'r cynnydd yr 

ydym wedi'i wneud tuag at gyflawni'r amcanion. Byddwn yn croesawu craffu ar yr 

adroddiadau, nid yn unig gan yr aelodau etholedig sy'n rhan o'n paneli craffu ffurfiol, ond 

hefyd gan ein partneriaid yn y trydydd sector a'r cyhoedd. 

Ymgynghoriad ar Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020 – 2024.  

Wrth ddatblygu ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, gwnaethom ymgysylltu â thrigolion 

Torfaen, ein gweithlu, ein partneriaid, cydweithwyr mewn awdurdodau lleol cyfagos a 
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rhanddeiliaid eraill ac mae eu barn a'u profiadau wedi ein helpu i lunio'r amcanion a'r 

gweithredoedd cydraddoldeb yn y cynllun.  

Fel gofyniad statudol, roedd disgwyl i ni ymgynghori ar ein Hamcanion Cydraddoldeb 

arfaethedig. Fe wnaethom ddarparu ymgynghoriad ar-lein ac ymweld â nifer o fforymau 

cyhoeddus a grwpiau cymunedol yr oeddem yn eu hystyried yn randdeiliaid perthnasol a 

siarad â nhw am y cynllun a'u barn a'u profiadau. 

Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys manylion pob amcan arfaethedig ac eglurodd y 

rhesymeg drostynt. Gofynnwyd i'r trigolion: 

 Ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno y dylai hwn fod yn Amcan Cydraddoldeb i 

Torfaen? 

 Os ydych chi'n anghytuno, dywedwch wrthym sut y byddech chi'n newid yr amcan 

 Pa gamau ydych chi'n meddwl sydd angen eu cymryd i gyflawni'r amcan hwn? 

 A oes unrhyw feysydd anghydraddoldeb yr ydych chi'n teimlo nad ydyn nhw wedi'u 

cynnwys yn ein hamcanion Cydraddoldeb arfaethedig? 

 A oes unrhyw sylwadau pellach yr hoffech eu gwneud? 

Er mwyn sicrhau ein bod yn cynnwys pobl ifanc buom yn ymweld â darpariaeth ieuenctid 

gyda'r nos yn rheolaidd, darpariaeth ieuenctid LGBT + a'r Cyngor Ysgol yn Ysgol 

Crownbridge, ysgol ddydd arbennig sy'n addysgu plant a phobl ifanc ag anawsterau dysgu 

difrifol, yn yr ystod oedran 2- 19 oed. Gan gydnabod nad yw llawer o bobl hŷn ar-lein, 

gwnaethom hefyd gynnal gweithgaredd ymgynghori gyda dau Fforwm 50+ a Phanel 

‘Dinasyddion Rhanbarthol Gwent’. 

Gofynnodd yr ymgynghoriad ar-lein i ymatebwyr ddarparu data monitro perthnasol ar 

gydraddoldeb. Rhoddodd bron i bawb a ymatebodd ar-lein y wybodaeth hon, gan ganiatáu 

dadansoddiad a oedd yn dangos lefelau ymateb da gan bobl yn rhannu'r nodweddion 

gwarchodedig yr oeddem wedi ceisio ymgysylltu â nhw trwy dargedu hysbysebu ar 

gyfryngau cymdeithasol. Hysbysebwyd yr ymgynghoriad drwy dargedu a hysbysebu 

generig: 

 Roedd 54% o'r rheini a ymatebodd yn ystyried bod ganddynt anabledd 

 Fe wnaeth 34% o'r rheini a ymatebodd nodi eu bod yn Bobl Lesbiaidd, Hoyw, 

Ddeurywiol a Thrawsrywiol 
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 Dywedodd 10% o'r rheini a ymatebodd eu bod o darddiad ethnig arall heblaw gwyn 

(mae tua 4% o boblogaeth Torfaen o darddiad ethnig arall heblaw gwyn) 

Dangosodd dadansoddiad cod post ystod eang o ymatebion o bob rhan o'r fwrdeistref, 

ond dim ond dau ymateb o Flaenafon. Cafodd hyn ei liniaru trwy ymgynghori wyneb yn 

wyneb â Fforwm 50+ Blaenafon a phobl ifanc yn narpariaeth ieuenctid Yr Hwb ar Broad 

Street. 

Dangosodd yr ymgynghoriad lefelau cadarnhaol iawn o ran cytuno â'n Amcanion 

Cydraddoldeb arfaethedig. Ni wnaed unrhyw ddadleuon dros newid yr amcanion eang hyn 

a chawsant eu cynnwys yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol fel y bwriadwyd. 

Awgrymodd ymatebwyr i'r ymgynghoriad amrywiol gamau sydd wedi cael eu hystyried a'u 

cynnwys yn y camau yr ydym wedi ymrwymo iddynt, fel: 

 Hyfforddiant ychwanegol i staff i sicrhau i godi ymwybyddiaeth ynghylch materion 

ac anghenion (LGBT / anableddau) a'u bod yn eu deall yn well (gweler Gweithred 

1.a) 

 Rhannu gwybodaeth sy'n datblygu ymwybyddiaeth, gan arwain at empathi a 

thosturi ehangach (gweler Gweithred 1.i) 

 Gwneud mwy i fynd i'r afael â bwlio mewn ysgolion (gweler Gweithred 2.d) 

 Gwella perthnasoedd rhwng pobl hŷn a phobl ifanc / mynd i'r afael â rhagfarn a 

gwahaniaethu ar sail oedran (gweler Gweithred 2.f) 

 Gwella cymorth iechyd meddwl (gweler Gweithred 1.g a 3.Z - llyfrgelloedd) 

 Datblygu mecanweithiau i bobl anabl fwydo'n uniongyrchol i lwybrau cynllunio a 

gwneud penderfyniadau'r Cyngor (gweler Gweithred 4.d) 

Mae'n bwysig cael synergedd o nodau ac amcanion o fewn ystod ehangach fframweithiau 

polisi strategol y Cyngor. Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn adeiladu ar 

ymrwymiadau 3 Cynllun Corfforaethol y Cyngor (2016 - 2021), a ddefnyddiodd adnoddau’r 

cyngor i weithio gyda chymunedau i greu dyfodol gwell, mwy cyfartal a chynaliadwy i bobl 

Torfaen. Mae datblygu'r Cynllun hwn wedi caniatáu inni fyfyrio ar y cynnydd yr ydym yn ei 

wneud tuag at gyflawni'r nodau a amlinellir yn y Cynllun Corfforaethol ac wedi rhoi cyfle i 

hyrwyddo'r ymrwymiad hwn a chyflwyno set gadarn o gamau a fydd yn arwain 

gweithgareddau gweithredol. Fel rhan o'n hymgynghoriad mewnol, trafodwyd y Cynllun 

gyda'r Aelod Gweithredol dros Lywodraethu Corfforaethol a Pherfformiad, fe'i cyflwynwyd 
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i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus, er mwyn iddynt graffu arno'n 

ffurfiol a'i drafod gan y Cyngor cyn cael ei gymeradwyo ar 3 Mawrth 2020. 

Sut byddwn ni'n mynd ati i gyflawni a monitro'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol? 

Bydd y camau gweithredu yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cael eu cyflenwi drwy'r 

Cynlluniau Cyflenwi Gwasanaethau.  Mae'r cynlluniau Cyflenwi Gwasanaethau yn nodi'r 

blaenoriaethau allweddol fydd yn cael eu cyflawni gan bob maes gwasanaeth.  Rhaid i 

Bob Pennaeth Gwasanaeth lenwi Cynllun Cyflenwi. 

Yn ogystal â chynorthwyo'r gwasanaeth i fonitro cynnydd ei holl flaenoriaethau, mae'r 

Cynlluniau Cyflenwi hefyd yn: 

 cefnogi cyflawni blaenoriaethau Cynllun Corfforaethol y Cyngor 

 dangos sut mae'r gwasanaeth yn unioni â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol 

 darparu fframwaith i sicrhau yr eir i'r afael â'r blaenoriaethau sy'n deillio o Asesiad 
Corfforaethol y Cyngor 

 hwyluso cydgysylltu strategaethau trawsbynciol ac ati. 

Mae'n fanteisiol cynnwys yr Amcanion Cydraddoldeb yn y cynlluniau Cyflenwi Gwasanaeth 

ac mae'n sicrhau bod blaenoriaethau cydraddoldeb yn cael eu hymgorffori a'u prif ffrydio 

wrth ddarparu gwasanaethau.  Mae'r Pennaeth Gwasanaeth a'r Aelod Cabinet yn monitro 

pob Cynllun Cyflenwi Gwasanaeth fel rhan o drefniadau rheoli perfformiad y Cyngor. 

Cyhoeddi'r Adroddiad Monitro Cydraddoldeb Blynyddol 

Prif bwrpas Adroddiad Monitro Cydraddoldeb Blynyddol yw cyflawni dyletswyddau a 

rhwymedigaethau cyfreithiol y Cyngor i adrodd ar ei gynnydd wrth gyflawni'r Dyletswyddau 

Cydraddoldeb Cyffredinol a Phenodol sy'n cynnwys ei gynnydd o ran cyflawni'r Amcanion 

Cydraddoldeb.  Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn mynnu bod pob 

awdurdod cyhoeddus a gwmpesir dan y dyletswyddau penodol yng Nghymru yn llunio 

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn. 

Cydraddoldeb a Chaffael 

Mae Torfaen wrthi'n diweddaru ei strategaeth gaffael yng ngoleuni nifer o fentrau polisi 

Llywodraeth Cymru.   Dan y Ddeddf Cydraddoldeb pan fo cyrff sector cyhoeddus yn 

caffael gwaith, nwyddau neu wasanaethau gan sefydliadau eraill, rhaid i gorff cofrestredig 
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yng Nghymru:  

 dalu sylw dyledus i p'un a fyddai’n briodol i’r meini prawf dyfarnu ar gyfer y contract 

hwnnw gynnwys ystyriaethau i helpu bodloni amcanion y ddyletswydd gyffredinol 

 talu sylw dyledus i p'un a fyddai’n briodol pennu amodau yn ymwneud â 

pherfformiad contract i helpu i fodloni amcanion y ddyletswydd gyffredinol. 

Wrth ddatblygu amgylchedd masnachol lleol cefnogol lle gall y Cyngor weithredu fel 

cynhyrfwr i hybu mwy o gydraddoldeb o fewn gweithgareddau a swyddogaethau 

sefydliadau eraill y mae’n gweithio gyda nhw. Fel rhan o’r broses gaffael datblygir llinell 

ychwanegol o ystyriaeth ar gyfer tendrau a fydd yn ceisio amlygu meysydd lle gall 

sefydliadau penodol wneud gwelliannau cynyddol sy’n medru gwella eu perfformiad ar 

faterion cydraddoldeb.   

 

 

 
 



ATODIAD 1 
Bydd yr amcanion a'r camau gweithredu canlynol yn cael eu 
datblygu ymhellach fel rhan o gynlluniau cyflenwi meysydd 
gwasanaeth a chynlluniau gweithredu penodol. 
 
ALLWEDD ar gyfer cysylltiadau i thema'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol – 
A yw Cymru'n Decach? 2018 

 
1. Addysg 

2. Gwaith 

3. Safonau Byw 

4. Iechyd 

5. Cyfiawnder a Diogelwch 

Personol 

6. Cyfranogiad  

 
Amcan 1 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gyflogwr cyfle cyfartal, gyda gweithlu sy'n 
ymwybodol o bwysigrwydd cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn eu deall. 

Y Nodweddion Gwarchodedig: Oed, Anabledd, Ailbennu Rhywedd, Priodas a 
Phartneriaeth Sifil, Beichiogrwydd a Mamolaeth, Hil, Crefydd neu Gred, Rhyw, 
Tueddfryd Rhywiol.  

Cyswllt i thema'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Pawb 

 Camau gweithredu Arweinydd  

1a Datblygu hyfforddiant ar bynciau cydraddoldeb ac amrywiaeth. AD 

1b. Datblygu'r broses sefydlu staff a sicrhau bod y gwerthoedd y 
manylir arnynt yn Ein Ffordd o Weithio (gan gynnwys ymddygiad 
teg) wedi'u hymgorffori mewn goruchwyliaeth ac arfarniadau 
gwaith blynyddol. 

AD 

1c. Archwilio arfer gorau mewn prosesau recriwtio a chynnal 
adolygiad i sicrhau ein bod yn recriwtio mewn modd sydd mor 
deg â phosibl. 

AD 

1d. Datblygu ein gwybodaeth am ein gweithlu trwy wella'r broses o 
gasglu data'r gweithlu i'n galluogi i ddileu unrhyw 
anghydraddoldeb.  

AD 

1e. Hyrwyddo gweledigaeth ac egwyddorion Llywodraeth Cymru o 
ran yr Adolygiad Cydraddoldeb Rhyw i ymdrechu i rannu pŵer, 
adnoddau a dylanwad yn gyfartal i bob merch, dyn a phobl 
anneuaidd. 

AD 

1f. Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau - datblygu cydraddoldeb rhywiol 
mewn cyflogau o fewn y gweithlu.   

AD 

1g. Gweithredu'r Strategaeth Iechyd Meddwl AD 

1h. Datblygu a gweithredu'r Strategaeth Gweithlu  AD 



1i.  Hyrwyddo ymgyrchoedd ymwybyddiaeth sy'n gysylltiedig â 
Nodweddion Gwarchodedig 

AD / 
ACGC / 
Cyfathrebu 

1j.  Parhau i fod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall ac ymdrechu 
i fod yn weithle cynhwysol ar gyfer staff Hoyw, Lesbiaidd, 
Deurywiol a Thrawsrywiol 

AD/UCGC 

1k.  Datblygu a gweithredu cynllun gweithredu Hyderus o ran 
Anabledd. 

AD 

 

 

Amcan 2: 
Sicrhau bod hawliau pobl a chymunedau yn cael eu parchu a'u bod yn teimlo'n 
ddiogel rhag trais a chamdriniaeth.  

Y Nodweddion Gwarchodedig: Oed, Anabledd, Ailbennu Rhywedd, Priodas a 
Phartneriaeth Sifil, Beichiogrwydd a Mamolaeth, Hil, Crefydd neu Gred, Rhyw, 
Tueddfryd Rhywiol. 

Cyswllt i thema'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Pawb 

 

 Camau gweithredu Arweinydd 

2a. Cynyddu ymwybyddiaeth o hawliau'r unigolyn  UCGC/ 
Cyfathrebu 

2b. Rhoi cymorth i ysgolion i ymgorffori tegwch a chydraddoldeb 

yn eu cynlluniau a'u polisïau ysgol.   

UCGC/ 
Addysg  

2c. Sicrhau bod gan bob ysgol yn Nhorfaen strategaeth glir ar 

gyfer gwella ansawdd yr addysgu a'r dysgu, yn enwedig mewn 

ysgolion uwchradd, i leihau amrywiad mewn ysgolion fel bod 

pob disgybl, yn cynnwys bechgyn a dysgwyr bregus yn 

gwneud cynnydd priodol dros amser. 

Addysg  

2d Gwella riportio cam-drin, bwlio ac aflonyddu ar sail hunaniaeth 

a chymryd camau priodol yn ôl yr angen. 

Addysg  

2e. Monitro lefelau digwyddiadau casineb / trosedd yn Nhorfaen 

trwy'r Hwb Diogelwch Cymunedol.  Rhoi unrhyw gamau 

angenrheidiol ar waith.  

UCGC 

2f Darparu hyfforddiant staff sy'n codi ymwybyddiaeth o 

gydraddoldeb a materion Cymraeg, gan rymuso staff i nodi a 

mynd i'r afael â gwahaniaethu a stereoteipio.   

AD/UCGC 

2g. Gweithio gyda phartneriaid lleol a rhanbarthol ar faterion trais 

yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol i nodi a 

mynd i'r afael â digwyddiadau.   Mae hyn yn cynnwys materion 

cam-drin domestig a thrais rhywiol yn erbyn dynion.   

Heddlu 
Gwent / 
UCGC / 
VAWDASV 



2h. Gweithio gyda phartneriaid i rwystro a chynyddu 

ymwybyddiaeth o eithafiaeth dreisgar. 

UCGC 

2i. Eirioli amrywiaeth cymunedol UCGC 

2j.  Monitro tensiynau cymunedol UCGC 

2k Ymgysylltu â gwladolion yr UE mewn perthynas â Chynllun 

Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE  

UCGC 

2l. Parhau ag ymgysylltiad yr ALl â Chynllun Ailsefydlu 

Ffoaduriaid y DU  

UCGC 

2m.  Cwblhau Asesiad o Letyau Sipsiwn a Theithwyr   Cynllunio a 
Diogelu’r 
Cyhoedd  

Amcan 3: 
Gweithio i ddileu'r anfanteision a'r rhwystrau sy'n ei gwneud hi'n anodd i bobl 
gyrchu'r un cyfleoedd â phawb arall. 

Y Nodweddion Gwarchodedig: Oed, Anabledd, Ailbennu Rhywedd, Hil, Crefydd neu 
Gred, Rhyw, Tueddfryd Rhywiol. 

Cyswllt i thema'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Addysg, Gwaith, Safonau 
Byw, Iechyd, Cyfranogiad  

 Camau gweithredu Arweinydd  

3a. Gwella amgylchedd adeiledig cymuned Torfaen a hygyrchedd 

ehangach adeiladau cyhoeddus a mannau gwaith y Cyngor 

mewn modd fforddiadwy.  

Cynllunio a 
Diogelu’r 
Cyhoedd  

3b. Parhau â'r broses flaenoriaethu fel y gwneir gwelliannau o 

fewn yr adnoddau sydd ar gael a bod y gwelliannau’n cael eu 

targedu i ddarparu'r budd mwyaf, eu bod yn gynhwysol ac i'r 

gymuned.  

Cynllunio a 
Diogelu’r 
Cyhoedd  

3c. Parhau â'r broses flaenoriaethu i fod yn weithredol a mynd i'r 

afael â materion hygyrchedd yn rhaglen adnewyddu ac 

atgyweirio'r Cyngor.  

Cynllunio a 
Diogelu’r 
Cyhoedd  

3d Parhau i weithredu nifer o gynlluniau.  Yn nodweddiadol, bydd 

hyn yn golygu cael gwared ar hyn sy'n peri rhwstr corfforol 

rhag cael mynediad i adeiladau ar draws ased adeiladu'r 

Cyngor.  Hefyd, cymhwyso i leoliadau cymunedol sy'n effeithio 

ar symudedd a mynediad pobl anabl ar briffyrdd cyhoeddus a 

llwybrau cyhoeddus. Er enghraifft, cyflwyno croesfannau mwy 

isel gan ddefnyddio arian cyfalaf y Cyngor ei hun a thrwy 

ffynonellau ariannu eraill ar gyfer cynlluniau gan gynnwys 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau. 

Cynllunio a 
Diogelu’r 
Cyhoedd  



3e. Trwy gynnwys gwelliannau hygyrchedd corfforol i’r broses 

safonol o reoli’r stad. 

Cynllunio a 
Diogelu’r 
Cyhoedd  

3f Monitro pobl ifanc nad ydyn nhw mewn addysg, cyflogaeth na 

hyfforddiant (NEET), neu sydd “mewn perygl” o ddod yn NEET 

a darparu rhaglenni cymorth i helpu unigolion i sicrhau 

cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant. 

Sgiliau a 
Chyflogadwy
edd 

3g. Cyflwyno ymyriadau o ran datblygu economaidd ac adfywio 

sy'n canolbwyntio ar greu cyfleoedd economaidd-gymdeithasol 

i drigolion iau ac i'n cymunedau mwyaf difreintiedig.  

Sgiliau a 
Chyflogadwy
edd 

3h. Cyflwyno gwasanaeth llyfrgell cynhwysfawr sy'n cynyddu gallu 

pobl ifanc i gael mynediad at ddeunyddiau dysgu o safon, yn 

cefnogi'r rhai mwyaf bregus i reoli eu hiechyd a'u lles eu 

hunain, ac yn cefnogi'r rhai bregus sy'n chwilio am waith i gael 

mynediad at gyfleoedd ar-lein a chyfle i ddatblygu sgiliau a 

chael cyfleoedd gwaith. 

Sgiliau a 
Chyflogadwy
edd 

3i. Cefnogi, amddiffyn a galluogi pobl bregus i sicrhau 

canlyniadau a lles cadarnhaol 

Gofal 
Cymdeithasol 
i Oedolion 

3j. Hyrwyddo materion diogelu ac ymgysylltu'n ehangach â phlant 

anabl a bregus.  

Gofal 
Cymdeithasol 
i Blant 

3k Integreiddio'r ystyriaeth o'r ddyletswydd economaidd-

gymdeithasol i brosesau gwneud penderfyniadau strategol 

Gwelliannau 
Corfforaethol 
/ UCGC 

3l. Lleihau'r anfantais economaidd a'r tlodi sy'n wynebu'r rheini 

sydd â nodwedd warchodedig benodol (e.e. anabledd, oedran) 

o ganlyniad i lai o fynediad i'r cyfle i weithio a chymorth lles 

annigonol. 

Grŵp 
Prosiect 
Diwygio Lles  

3m. Cynorthwyo unigolion sy'n wynebu caledi ariannol i gael gafael 

ar fudd-daliadau priodol a sicrhau incwm gyda'r bwriad o'u 

galluogi i gynnal llety. 

Cymdeithas 
Dai  

3n. Cynorthwyo unigolion i gael mynediad at lety fforddiadwy 

addas ar sail eu hanghenion a'u gofynion.  

Cymdeithas 
Dai 

3o. Sicrhau bod unigolion sy'n wynebu digartrefedd yn derbyn 

cefnogaeth a chymorth i atal digartrefedd lle bo hynny'n 

ymarferol i wneud hynny.  

Cymdeithas 
Dai 



3p. Sicrhau bod gan y rhai sydd angen llety hygyrch, gymorth i 

gael llety sy'n addas i'w hanghenion.  

Cymdeithas 
Dai 

3q. Ceisio darparu canlyniadau cadarnhaol i bobl sy'n cysgu ar y 

stryd wrth fynd i'r afael â'u hanghenion o ran llety, cymorth, eu 

hanghenion cymdeithasol a'u hiechyd.  

Cymdeithas 
Dai 

3r. Gwella'r cynnydd y mae disgyblion PYD yn ei wneud ar draws 
pob cam allweddol, yn enwedig cam allweddol 4 trwy sicrhau 
bod gwasanaethau'r ALl yn ategu at y ddarpariaeth ranbarthol 
a'i chefnogi. 

Addysg  

3s.  Gweithio’n gynhyrchiol gyda phartneriaid i sicrhau bod ein 

cymunedau yn rhai sy’n Deall Dementia. 

Pawb 

3t.  Gweithio gydag amrywiol unigolion a grwpiau gydag 

anableddau h.y. clefyd niwronau motor.   

Pawb 

 

 

Amcan 4: 
Cynnwys pobl a chymunedau mewn materion sy'n bwysig iddyn nhw a'r 
penderfyniadau rydyn ni'n eu gwneud. 

Y Nodweddion Gwarchodedig: Oed, Anabledd, Ailbennu Rhywedd, Priodas a 
Phartneriaeth Sifil, Beichiogrwydd a Mamolaeth, Hil, Crefydd neu Gred, Rhyw, 
Tueddfryd Rhywiol, 

Cyswllt i thema'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Addysg, Gwaith, 
Safonau Byw, Iechyd, Cyfranogiad 

 

 Camau gweithredu Arweinydd 

4a. Sicrhau bod yr holl ymgynghoriadau yn cael eu cyfleu 
mor eang â phosibl. 

UCGC/Cyfathrebu 

4b. Cynnal ymarfer mapio o gyfansoddiad grwpiau sy'n 
rhannu nodwedd warchodedig benodol.  ee Pobl Hŷn, 
Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol 

UCGC / Grŵp 
Ymgysylltu 
Strategol (GYS) 

4c. Gwella cyswllt â grwpiau sy'n rhannu nodwedd 
warchodedig benodol.  ee Pobl Hŷn, Pobl Lesbiaidd, 
Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol 

GYS /UCGC 

4d. Sicrhau bod pobl ifanc yn cael cyfle i ddweud eu dweud 
ar faterion sy'n effeithio arnyn nhw (Erthygl 12 UNCRC) 
 

UCGC/Addysg  

4e. Annog gwasanaethau sy'n gweithio gyda phlant a phobl 
ifanc i fabwysiadu'r Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol 
ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru. 

UCGC/Addysg 

4f. Cynyddu'r cyswllt â phobl ifanc nas clywir ganddynt yn 
aml mewn ymgynghoriadau awdurdodau lleol a 
phartneriaethau i wella'r hyn yr ydym yn ei ddeall am eu 
hanghenion a'u gwerthoedd.  
 

UCGC/Addysg 

4g.  Datblygu Senedd Ieuenctid yn Nhorfaen 
 

UCGC/Addysg 



 
 

4h.  Gweithredu offeryn Asesu Effaith Hawliau Plant.  Addysg  
 

4i. Datblygu cyfleoedd pellach i gynnwys pobl wrth wneud 
penderfyniadau  

Pawb  

 

 

Amcan 5: 
Sicrhau bod y cyngor yn cydymffurfio â'i ddyletswyddau cydraddoldeb statudol a'i 
ddyletswyddau Iaith Gymraeg. 
 

Y Nodweddion Gwarchodedig: Oed, Anabledd, Ailbennu Rhywedd, Priodas a 
Phartneriaeth Sifil, Beichiogrwydd a Mamolaeth, Hil, Crefydd neu Gred, Rhyw, 
Tueddfryd Rhywiol.  

 Camau gweithredu Arweinydd 

5a. Cyhoeddi adroddiadau blynyddol mewn da bryd, ar ôl 
ymgynghoriad mewnol a chraffu priodol. 

UCGC 

5b. Ymgorffori'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn yr 
Asesiadau Effaith Lles.  

Pawb 

5c. Sicrhau bod digon o ystyriaeth yn cael ei rhoi'n gyson i 
agweddau cydraddoldeb o fewn Asesiadau Effaith Lles. 

Pawb 

5d  Y Tîm cydraddoldeb i gynghori ar arferion a chymalau (gan 

gynnwys eu gwerthusiad) sy'n hyrwyddo cydraddoldeb y gellir 

ei ymgorffori mewn ymarferion caffael yn ogystal â monitro eu 

cydymffurfiad ar y cyd â'r rheolwyr gwasanaeth perthnasol 

sy'n rheoli'r contractau parhaus yn dilyn ymarfer caffael. 

UCGC / 

Caffael   

5e. Asesu’r nifer o gwynion sy’n cynnwys elfen Cydraddoldeb 
neu’r Iaith Gymraeg. 

UCGC / 
Cwynion 
Corfforaethol  

 


