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RHAGAIR
Rwy’n falch iawn o allu cyflwyno ein trydydd
Cynllun Cydraddoldeb Strategol i bobl Casnewydd.
Mae ein dinas wedi bod yn gartref i syniadau
blaengar, goddefgarwch a pharch ers talwm, ac
mae’r cynllun hwn yn dangos ein bod yn parhau yn
y traddodiad balch hwnnw.
Mae’r strategaeth hon yn cynrychioli esblygiad
o’n cynllun 2016-2020, gyda mwy o amcanion
sy’n seiliedig ar ganlyniadau wedi’u datblygu drwy
weithio’n agos mewn partneriaeth â gwahanol
dimau ar draws yr awdurdod ac, wrth gwrs, ar y
cyd â rhanddeiliaid allweddol o bob rhan o’r ddinas,
yn enwedig aelodau’r cyhoedd a gyfrannodd at
ddatblygu’r cynllun ym mis Ionawr 2020.
Rydym yn byw mewn cyfnod heriol. Rydym yn
canfod ein hunain nid yn unig ar ddechrau degawd
newydd, ond hefyd ar groesffordd gymdeithasol ar
ôl i ni ymadael â’r Undeb Ewropeaidd ac wrth i ni
geisio ailgodi gyda’n gilydd yn sgil pandemig bydeang Covid-19. Cyfres o ddigwyddiadau sydd wedi
cyffwrdd pob un ohonom, ond sydd wedi effeithio
ar grwpiau penodol yn ein cymunedau mor ddifrifol,
ac yn aml wedi amlygu’r anghydraddoldebau sy’n
bodoli rhyngom.

Fodd bynnag, mae ein heriau’n aros yr un fath
mewn sawl ffordd. Rhaid i ni barhau i ymdrechu
i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus teg i’n holl
drigolion ynghanol cyfnod economaidd cynyddol
heriol, a rhaid i ni wneud hyn heb ganiatáu i
rymoedd sy’n rhannu cymdeithas greu amgylchedd
o anoddefgarwch a gelyniaeth rhyngom.
Er gwaethaf hyn, rwyf yn ffyddiog o hyd ein bod ar
y trywydd iawn, a bod y cynllun hwn yn gyfraniad
cadarnhaol yn ein taith tuag at wneud y ddinas yn
fwy diogel, yn fwy hygyrch ac yn lle gwell i bawb fyw
ynddo.
Y CYNGHORYDD JANE MUDD
Arweinydd
Cyngor Dinas Casnewydd

^

YNGLYN Â’R

STRATEGAETH HON
Dan Ddeddf Cydraddoldeb
(2010), rhaid i awdurdodau
lleol yng Nghymru gyhoeddi
Cynllun Cydraddoldeb
Strategol sy’n nodi’r amcanion
a’r blaenoriaethau y maent
eisiau eu cyflawni dros gyfnod
o bedair blynedd. Gelwir
y blaenoriaethau hyn yn
“Amcanion Cydraddoldeb”.
Mae’r cynllun strategol hwn yn
amlinellu blaenoriaethau Cyngor
Dinas Casnewydd ar gyfer hybu
a hyrwyddo cydraddoldeb ledled
y ddinas. Mae’r strategaeth yn
rhedeg am bedair blynedd, gan
ddechrau ym mis Ebrill 2020 a

gorffen ym mis Mawrth 2024.
Yn y strategaeth hon, rydym
wedi ceisio bod yn glir ynghylch
sut y bydd ein hamcanion
cydraddoldeb yn gwneud
gwahaniaeth gwirioneddol
i’r ffordd rydym yn darparu
gwasanaethau, ac i fywydau
pobl yng Nghasnewydd. O
fewn pob amcan rydym wedi
nodi canlyniadau clir rydym
yn gweithio tuag atynt, a nifer
o gamau a fydd yn cyfrannu at
gyflawni’r canlyniadau hynny.
Gallwch hefyd weld pa grwpiau
rydym yn credu bydd yn elwa
fwyaf ar ein hamcanion.

I ddarllen mwy am sut y datblygwyd ein Hamcanion Cydraddoldeb drafft a’r
broses ymgynghori sydd wedi llywio datblygiad y strategaeth hon, darllenwch
ein “Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024: Adroddiad Ymgynghori” sy’n
ategu’r strategaeth hon.

Cefnogir y gwaith o gyflawni’r Cynllun Gweithredu
ar Gydraddoldeb gan ein Grwp Cydraddoldeb
Strategol ac fe’i hategir gan gyfres o gynlluniau
cyflawni gweithredol cynhwysfawr. Mae’r Grwp
Cydraddoldeb Strategol yn cynnwys uwch
swyddogion ac aelodau etholedig ac mae’n cael ei
gadeirio gan Arweinydd y Cabinet ar Gydraddoldeb.
Bydd gan Bwyllgor Trosolwg Craffu a Rheoli’r
Cyngor gyfrifoldeb ychwanegol am graffu ar gynnydd
y CCS a’i fonitro, a bydd y Pwyllgor yn derbyn
adroddiadau diweddaru bob 6 mis.
^
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GRWP STRATEGOL
CYDRADDOLDEB
Yn ogystal â’r lefel hon o graffu o fewn y sefydliad,
byddwn hefyd yn cyhoeddi adroddiadau blynyddol
sy’n crynhoi’r cynnydd rydym wedi’i wneud fel
awdurdod yn erbyn pob Amcan Cydraddoldeb. Caiff
y rhain eu llunio ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol
a’u hystyried gan ein Pwyllgor Craffu cyn cael eu
cyflwyno i’r Cabinet a’u cyhoeddi.
Gallwch ddarllen yr adroddiadau blynyddol o’n
cynlluniau cydraddoldeb strategol blaenorol ar
ein gwefan.

EIN DYLETSWYDDAU
CYDRADDOLDEB
A STRATEGAETHAU CYSYLLTIEDIG
Y DDYLETSWYDD
GYFFREDINOL
Wrth wneud penderfyniadau
a darparu gwasanaethau, rhaid
i ni ystyried y canlynol:
Dileu gwahaniaethu,
aflonyddu ac erledigaeth
ac ymddygiad arall y mae’r
Ddeddf yn ei wahardd.

Hyrwyddo cyfle cyfartal
rhwng pobl sy’n rhannu
nodwedd warchodedig
berthnasol a’r rhai
nad ydynt yn rhannu’r
nodwedd honno.

Meithrin perthynas
dda rhwng pobl sy’n
rhannu nodwedd
warchodedig
berthnasol a’r rhai
nad ydynt yn rhannu’r
nodwedd honno.

PWY MAE DEDDF CYDRADDOLDEB
2010 YN EI DDIOGELU?

Mae’n anghyfreithlon
gwahaniaethu yn erbyn
rhywun oherwydd ei nodwedd
warchodedig / nodweddion
gwarchodedig. Dyma’r term
a ddefnyddir yn Neddf
Cydraddoldeb 2010 i nodi’r
mathau o bethau sy’n effeithio ar
sut caiff pobl eu trin ac a allai olygu
bod pobl yn profi gwahaniaethu.
Dyma’r Nodweddion
Gwarchodedig:

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010
hefyd yn dweud y dylai ein Cynllun
Cydraddoldeb Strategol fod yn glir
ynghylch y ffordd y mae ein cynllun
yn ymwneud â gwahanol nodweddion
gwarchodedig. Os nad yw ein cynllun
yn effeithio ar nodwedd warchodedig,
mae’r Ddeddf yn gofyn i ni egluro pam.
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DOGFENNAU ALLWEDDOL ERAILL
Rydym hefyd wedi ceisio sicrhau bod y strategaeth hon yn cyd-fynd â nifer o ddogfennau allweddol
eraill y Cyngor, yn ogystal ag ystyried ymchwil a blaenoriaethau cenedlaethol. Mae’r rhain yn cynnwys:
ein Cynllun Corfforaethol; sy’n nodi ein gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau’r Cyngor
 ogfen y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol “A yw Cymru’n Decach?: Adolygiad 2019”;
D
dogfen sy’n amlinellu’r heriau allweddol a wynebwn yng Nghymru mewn perthynas â’r sector
cyhoeddus
 ynllun Lles y ddinas: sy’n nodi gweledigaeth ar gyfer Casnewydd a rennir gan bob partner yn y
C
sector cyhoeddus yn y ddinas

AMDANOM NI

Mae Casnewydd yn ddinas arfordirol gyda threftadaeth ddiwydiannol gyfoethog; mae’r awdurdod yn cwmpasu
ardal ddaearyddol o ychydig dros 84 milltir sgwâr. Mae ganddo ganolbwynt trefol gyda chefnwlad wledig
helaeth ac mae’n gartref i un o boblogaethau mwyaf amrywiol ac amlddiwylliannol Cymru. Mae’r awdurdod
yn un o’r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal leol ac mae 60% o’n cyflogeion yn byw o fewn ffiniau’r Cyngor.
Mae ein cenhadaeth yng Nghyngor Dinas Casnewydd yn syml; i wella bywydau pobl ac mae hyn yn
golygu pawb, waeth beth fo’ch cefndir neu’ch amgylchiadau.

SUT OLWG SYDD AR GASNEWYDD?

POBLOGAETH O 147,769

20%

MAE
O’R BOBLOGAETH
O DAN 16 OED
(YCHYDIG YN UWCH NA
CHYFARTALEDD CYMRU)

51%

MAE
O
BOBLOGAETH Y DDINAS
YN FENYWAIDD

49%

MAE
O
BOBLOGAETH Y DDINAS
YN WRYWAIDD

10.1%

DAW
O’R
BOBLOGAETH O GRWPIAU
POBL DDUON A
LLEIAFRIFOEDD ETHNIG
(DROS DDWYWAITH CYFARTALEDD CYMRU)

62.5%

MAE
O’R BOBLOGAETH
RHWNG
16 A 64 OED
(YCHYDIG YN UWCH
NA CHYFARTALEDD
CYMRU)

17.5% O’R

MAE
BOBLOGAETH
DROS 65 OED

(YCHYDIG YN IS NA
CHYFARTALEDD CYMRU)

Y TAIR PRIF
GREFYDD YN
Y DDINAS YW:
CRISTNOGAETH
(56.9%), DIM
CREFYDD (29.7%)
AC ISLAM (4.7%)

10.6%

MAE
O’R BOBLOGAETH YN NODI BOD
GANDDYNT GYFLWR CORFFOROL NEU FEDDYLIOL
SY’N GOLYGU BOD EU “GWEITHGAREDDAU O DDYDD I
DDYDD YN GYFYNGEDIG I RADDAU HELAETH”
(YCHYDIG YN IS NA CHYFARTALEDD CYMRU)

1.7%

MAE
O’R
BOBLOGAETH
YN NODI NAILL AI’N
LESBIAIDD,
HOYW, NEU’N
DDEURYWIOL

17.3%

MAE
O
AELWYDYDD YNG
NGHASNEWYDD
MEWN
AMDDIFADEDD
MATEROL
(YCHYDIG YN UWCH NA
CHYFARTALEDD CYMRU)

EIN

HYMGYNGHORIAD
Wrth ddatblygu’r cynllun hwn rydym wedi defnyddio ystod o ddulliau ymgynghori i sicrhau ein bod yn cael
y cydbwysedd cywir o safbwyntiau gwahanol. Rydym wedi gwneud hyn drwy arolygon ar-lein wedi’u hanelu
at y cyhoedd a grwpiau ffocws mwy targedig gyda rhanddeiliaid a grwpiau cymunedol perthnasol.
Er bod canlyniadau ein gwahanol ymarferion ymgynghori yn awgrymu bod pobl yn teimlo ein bod yn
canolbwyntio ar yr amcanion cydraddoldeb cywir, gyda 72.4% o bobl yn cytuno â’n hamcanion drafft,
roeddent hefyd yn rhoi arweiniad clir i ni ar sut y gallem geisio gwella ein gwasanaethau.

‘‘

,, ‘‘

O ran sut mae’r
Cyngor yn hyrwyddo
cydraddoldeb, rwy’n
meddwl y gallen nhw
wneud llawer mwy

Mae’n bwysig sicrhau bod
oedolion agored i niwed yn cael y
gefnogaeth briodol i ddeall a nodi’r
cymorth cymdeithasol ac ariannol y
mae ganddynt hawl i’w gael

(Ymatebydd holiadur)

‘‘

Does gen i ddim
y sgiliau i gael
mynediad at
wasanaethau’r
Cyngor ar-lein.
Mae’n ormod i mi

(Ymatebydd gr wp ffocws)
^

‘‘

Dydw i ddim yn meddwl y gallwn
i gael gyrfa lwyddiannus yng
Nghyngor Dinas Casnewydd
oherwydd bod gen i anabledd
(Ymatebydd holiadur)

,, ‘‘

‘‘

,,
,,

Gallai’r Cyngor wneud mwy o waith
allgymorth mewn ysgolion ar gyfer
pobl ifanc o gefndiroedd ymylol

(Ymatebydd gr wp ffocws)
^

,,

(Ymatebydd holiadur)

,,

Mae llawer o fy ffrindiau i’n byw yng Nghasnewydd
ac maent yn dod o wahanol gefndiroedd ethnig, ond
rwy’n dal i feddwl bod llawer o wahaniaethu
(Ymatebydd holiadur)

I ddarllen mwy am sut y datblygwyd ein Hamcanion Cydraddoldeb a’r broses ymgynghori sydd wedi
llywio datblygiad y strategaeth hon, darllenwch ein “Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024:
Adroddiad Ymgynghori” sy’n ategu’r strategaeth hon.

CYDRADDOLDEB

HAMCANION

EIN

1

ARWEINYDDIAETH,
LLYWODRAETHIANT A
CHYMRYD RHAN

‘‘

,,

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd arweinyddiaeth gref a
llywodraethiant cryf ar faterion cydraddoldeb, sy’n sicrhau prosesau
monitro cadarn ac ymgysylltiad ystyrlon rheolaidd â rhanddeiliaid

Mae’r Amcan Cydraddoldeb yn canolbwyntio ar y rôl y gall Cyngor
Dinas Casnewydd ei chwarae o ran hyrwyddo cydraddoldeb, sut
allwn roi’r agenda wrth wraidd ein prosesau gwneud penderfyniadau,
a sut allwn sicrhau ein bod yn cyflawni yn erbyn ein hymrwymiadau a
chynnwys pobl leol yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.

2

GWASANAETH
CWSMERIAID
A MYNEDIAD

‘‘

Mae gwasanaethau
Cyngor Dinas Casnewydd
yn hygyrch i bawb yng
Nghasnewydd, yn cynnig
gwasanaethau cynhwysol
ac sy’n ystyried anghenion
unigolion

,,

Mae’r Amcan Cydraddoldeb yn
canolbwyntio ar pa mor hygyrch
yw’r gwasanaethau a ddarperir
gan y Cyngor, mae hefyd yn
canolbwyntio ar sut allwn
ystyried anghenion amrywiol
cymunedau wrth ddylunio
gwasanaethau newydd neu
addasu’r rhai presennol.

3

GWEITHLU
CYNRYCHIOLIADOL

‘‘

Mae gan Gyngor Dinas
Casnewydd weithlu sy’n
cynrychioli’r ddinas a
gweithlu gyda diwylliant
cynhwysol sy’n recriwtio,
datblygu ac yn cadw staff

,,

Mae’r Amcan Cydraddoldeb hwn
yn canolbwyntio ar ein staff, sut
allwn ni fod yn fwy cynrychiadol
o’r cymunedau a wasanaethwn
ar bob lefel ar draws y sefydliad.
Mae hefyd yn canolbwyntio ar sut
y gallwn gefnogi staff i gyflawni eu
potensial.

L

4

CYDLYNIANT
CYMUNEDOL

‘‘

,,

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn hyrwyddo perthnasoedd
cadarnhaol rhwng gwahanol gymunedau, gan gefnogi integreiddio
a nodi’n effeithiol y tensiynau cymunedol sy’n dod i’r amlwg

Mae’r Amcan Cydraddoldeb hwn yn canolbwyntio ar greu cymunedau
sydd yn rhannu gwerthoedd, lle croesewir amrywiaeth a lle mae pobl
yn teimlo ymdeimlad o gysylltiad â ble maen nhw’n byw.

5
‘‘

6

BYW’N
ANNIBYNNOL

‘‘

Mae Cyngor Dinas
Casnewydd yn cyfrannu at y
ffaith bod y ddinas yn lle gwych
^
i fyw, i dyfu’n hyn
ac i fyw’n
annibynnol ynddi, ac mae ganddi
amrywiaeth o wasanaethau
sy’n ystyried pobl sydd mewn
gwahanol sefyllfaoedd

,,

DYSGU’N DDA

,,

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cefnogi lles a chyrhaeddiad
disgyblion y ddinas, ac yn ceisio ymdrin ag unrhyw anghyfartaledd
o ran cyflawniad ymysg dysgwyr sy’n agored i niwed

Mae’r Amcan Cydraddoldeb hwn yn canolbwyntio ar sut rydym
yn gweithio ag ysgolion i’w cefnogi i ymdrin â meysydd o
anghydraddoldeb a allai fodoli rhwng gwahanol grwpiau. Mae’r amcan
yn canolbwyntio’n benodol ar leihau’r bylchau mewn presenoldeb
rhwng gwahanol grwpiau.

Mae’r Amcan Cydraddoldeb hwn
yn canolbwyntio ar sut all yr
awdurdod gefnogi pobl i fyw’n
fwy annibynnol, a sut allwn ni
gynnig mwy o gymorth tai sy’n
ateb angen unigol.

EIN M

GASNEWYDD SY’N
AMCAN
CYDRADDOLDEB
1
EQUALITY
OBJECTIVE
1

ARWAIN, LLYWODRAETHU
AC YMGYSYLLTU

Ymgorffori canllawiau statudol
Llywodraeth Cymru ar y
“Ddyletswydd economaiddgymdeithasol” ym mhrosesau
llywodraethu’r cyngor
Monitro Nodweddion a
Ddiogelir cyfranogwyr mewn
gweithgareddau ymgynghori,
a dadansoddi canlyniadau yn
seiliedig ar ddemograffeg

Adolygu
canllawiau’r
gwasanaeth
sy’n cyflawni yn
erbyn ein cynllun
corfforaethol, gan
sicrhau bod pob
maes yn ymgorffori
dangosydd
perfformiad
cydraddoldeb

Cyflwyno digwyddiadau a chyfathrebiadau drwy gydol
y flwyddyn sy’n berthnasol i ddyddiadau allweddol, e.e.
Gr wp Hanes Pobl Dduon, Mis Hanes LHDT, Wythnos
Ymwybyddiaeth o Bobl Fyddar
^

AMCAN CYDRADDOLDEB
2
EQUALITY OBJECTIVE
2

GWASANAETH
CWSMERIAID A MYNEDIAD

Gwella’r broses rydym yn mynd
trwyddi pan fyddwn yn adolygu
cwynion am wahaniaethu

Sefydlu Gr wp Mynediad
Anabledd i gefnogi datblygu
darpariaethau gwasanaethau
cwsmeriaid
^

Darparu
hyfforddiant ar
ymwybyddiaeth
o drosedd
casineb i’n
holl staff
gwasanaethau
cwsmeriaid

AMCAN CYDRADDOLDEB 3

EQUALITY OBJECTIVE 3 GWEITHLU

CYNRYCHIOLIADOL

Dileu’r holl wybodaeth
adnabyddadwy o’n
ceisiadau papur, y
cyfeirir atynt yn aml fel
‘Proses Ymgeisio Dall’

Mynd ati i hyrwyddo
swyddi gwag a
chyfleoedd gyrfa
yng Nghyngor Dinas
Casnewydd i grwpiau
heb gynrychiolaeth
ddigonol

Mapio bylchau mewn
cyflog yn ôl ethnigrwydd
ac anabledd a chymryd
camau gweithredu
cadarnhaol i fynd i’r afael
ag unrhyw wahaniaethau
a nodwyd

N MAP I

Y’N FWY CYFARTAL
EQUALITY OBJECTIVE 4

AMCAN CYDRADDOLDEB 4

CYDLYNIANT CYMUNEDOL
Gweithio mewn partneriaeth
â’n Cyngor Ieuenctid a phobl
LHDTQ+ i ddatblygu ‘man
diogel’ i bobl LHDTQ+ yng
Nghasnewydd

Datblygu mecanwaith aml-asiantaeth i fonitro tyndra
cymunedol yn effeithiol ar y cam cynharaf posibl
Darparu hyfforddiant diweddaru Prevent i bob ysgol yng
Nghasnewydd, gan godi ymwybyddiaeth o’r perygl o radicaleiddio
i grwpiau sy’n agored i niwed

Datblygu app symudol Croeso i Gasnewydd i newydd-ddyfodiaid i’r ddinas
AMCAN
CYDRADDOLDEB
5
EQUALITY
OBJECTIVE
5

DYSGU’N DDA
Mapio a lleihau bylchau mewn
cyfraddau presenoldeb a
gwaharddiadau dysgwyr Pobl Dduon
ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
Gweithio’n rhagweithiol gyda
myfyrwyr LHDT+ trwy gynghorau
ysgolion a’r cyngor ieuenctid

Mapio a lleihau
bylchau mewn
cyfraddau
presenoldeb a
gwaharddiadau
dysgwyr ADY

Mapio a lleihau bylchau mewn cyfraddau presenoldeb
a gwaharddiadau dysgwyr CPYADd/ dysgwyr nad
ydynt yn CPYADd

EQUALITY OBJECTIVE 6

AMCAN CYDRADDOLDEB 6

BYW’N ANNIBYNNOL
Rhoi ‘cymorth yn y cartref’ i
oedolion ag anableddau dysgu
Darparu eiddo newydd
trwy weithio mewn
partneriaeth â landlordiaid
cymdeithasol cofrestredig

Rhoi darpariaeth
Lloches i
ddioddefwyr trais
domestig a roddir
mewn partneriaeth
â Chymorth i
Fenywod a Llamau

Hyrwyddo byw’n annibynnol ar gam cynnar drwy
weithio’n agosach gydag addysg

EIN CYNLLUN
AMCAN CYDRADDOLDEB

1

ARWEINYDDIAETH,
LLYWODRAETHIANT AC YMGYSYLLTIAD

‘‘

,,

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd arweinyddiaeth gref a
llywodraethiant cryf ar faterion cydraddoldeb, sy’n sicrhau prosesau
monitro cadarn ac ymgysylltiad ystyrlon rheolaidd â rhanddeiliaid
CANLYNIAD 1:

CANLYNIAD 2:

CANLYNIAD 3:

Mae Cyngor Dinas
Casnewydd yn dangos
arweiniad clir a chyson o
ran hyrwyddo cydraddoldeb
ac amrywiaeth ar draws y
ddinas

Mae gan Gyngor Dinas
Casnewydd strwythur
llywodraethu clir ar waith
i fonitro perfformiad
cydraddoldeb ar draws y
sefydliad

Bydd Cyngor Dinas
Casnewydd yn gwella’r
modd y mae’n deall effaith
gwasanaethau newidiol
drwy gynnwys trigolion
a grwpiau perthnasol
yn y broses o wneud
penderfyniadau

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:

Dangos cymorth gweladwy
ar ddyddiadau a digwyddiadau
allweddol yn y calendr
cydraddoldeb; h.y. codi baneri,
hyrwyddo digwyddiadau ym
Materion Casnewydd a hyrwyddo
digwyddiadau drwy ein dulliau
cyfathrebu mewnol i staff.

Adolygu’r cynlluniau gwasanaeth
sy’n cyflawni yn erbyn ein cynllun
corfforaethol, gan sicrhau bod pob
ardal yn ymgorffori dangosydd
perfformiad cydraddoldeb.

Cefnogi digwyddiadau cymunedol
drwy gydol y flwyddyn sy’n
ymwneud â dyddiadau allweddol,
h.y. Mis Hanes Pobl Dduon, Mis
Hanes LHDT+.

Ymgorffori canllawiau statudol
Llywodraeth Cymru ar y
“ddyletswydd economaiddgymdeithasol” ym mhrosesau
llywodraethu a gwneud
penderfyniadau strategol y cyngor.

Cefnogi rôl ein Haelodhyrwyddwyr.

Sicrhau bod pob rheolwr yn
derbyn hyfforddiant Asesiad Effaith
Tegwch a Chydraddoldeb.

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:
Monitro nodweddion
gwarchodedig cyfranogwyr mewn
gweithgaredd ymgynghori, a
dadansoddi canlyniadau yn seiliedig
ar ddemograffeg.
Diweddaru ein proffiliau lles,
a ddefnyddir fel tystiolaeth ar
gyfer gwneud penderfyniadau a
chynllunio gwasanaethau, er mwyn
adlewyrchu’n well y wybodaeth
a gedwir gennym am gymunedau
ledled Casnewydd.

Gweithio gyda’n Haelod Cabinet
arweiniol dros Gydraddoldeb
a’r Gr wp Cydraddoldeb
Strategol i adolygu ein trefniadau
llywodraethu a sicrhau eu bod yn
addas at y diben.
^

PA NODWEDDION GWARCHODEDIG FYDD YN DERBYN Y BUDD MWYAF
O’R CANLYNIADAU HYN?
Credwn y bydd gwell arweinyddiaeth, llywodraethu a chyfranogiad yn buddio’r holl nodweddion gwarchodedig.

EIN CYNLLUN
AMCAN CYDRADDOLDEB

2

GWASANAETH CWSMERIAID
A HYGYRCHEDD

‘‘

,,

Mae gwasanaethau Cyngor Dinas Casnewydd yn hygyrch i
bawb yng Nghasnewydd, yn cynnig gwasanaethau cynhwysol ac sy’n
ystyried anghenion unigolion
CANLYNIAD 1:

CANLYNIAD 2:

CANLYNIAD 3:

Mae gennym well
dealltwriaeth o
ddemograffeg defnyddwyr
ein gwasanaethau, ac maent
yn adlewyrchu’r rhain wrth
ddylunio gwasanaethau, gan
ddileu rhwystrau i fynediad

Cwynion sy’n ymwneud
â gwahaniaethu’n cael eu
rheoli mewn ffordd sy’n
sicrhau dysgu sefydliadol

Drwy weithio’n agos mewn
partneriaeth â Chasnewydd
Fyw, caiff rhwystrau i
ddefnyddio cyfleusterau
chwaraeon a hamdden yn y
ddinas eu lleihau

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:
Defnyddio data i nodi unrhyw
dangynrychiolaeth neu orgynrychiolaeth mewn pobl sy’n
defnyddio ein gwasanaethau rheng
flaen.
Sefydlu Gr wp Mynediad i’r Anabl
i gefnogi’r broses o ddatblygu
darpariaethau gwasanaeth i
gwsmeriaid.
^

Darparu hyfforddiant ar Drosedd
Casineb ac Amrywiaeth yn
rheolaidd i bob un o’n staff
gwasanaethau cwsmeriaid.
Adolygu hygyrchedd gwasanaethau
i bobl sy’n siarad ieithoedd ar
wahân i Gymraeg neu Saesneg.
Casglu a nodi sgiliau iaith staff ar
draws y sefydliad yn effeithiol er
mwyn manteisio i’r eithaf ar hyn.
Sicrhau bod ein gwefan a’n appiau
yn cydymffurfio â’r rheoliadau
hygyrchedd newydd.

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:
Danfon holiadur profiad
gwasanaeth cwsmeriaid at yr holl
g wynion caeedig, sy’n cynnwys
data demograffig ar gyfer gwella
monitro.
^

Cyflwyno data ar gydraddoldeb
a’r iaith Gymraeg fel eitemau
agenda sefydlog ar ein Gr wp
Cydraddoldeb Strategol a Gr wp
Gweithredu’r Iaith Gymraeg.
^

^

Cyfeirio pobl sy’n codi honiadau o
wahaniaethu yn erbyn y Cyngor at
wasanaethau priodol.
Cyflwyno adolygiad o’r broses
mewn ymateb i unrhyw gwynion
am wahaniaethu.

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:
Helpu Casnewydd Fyw i ddarparu
cyfleoedd hygyrch i bobl gymryd
rhan mewn chwaraeon, hamdden,
celf a diwylliant.
Helpu Casnewydd Fyw i gyflawni
Safon Aur gwobr Mynediad Anabl
inSport.
Hyrwyddo argaeledd y cerdyn
Aelodaeth Rhiant Corfforaethol.
Cefnogi gwasanaethau Addysg i
ddarparu cyfleoedd Chwaraeon a
Gweithgarwch Corfforol Hygyrch
mewn Ysgolion.

PA NODWEDDION GWARCHODEDIG FYDD YN
DERBYN Y BUDD MWYAF O’R CANLYNIADAU HYN?
Credwn y bydd gwell ymagwedd at wasanaeth a mynediad i
gwsmeriaid o fudd i bob nodwedd warchodedig.

EIN CYNLLUN
AMCAN CYDRADDOLDEB

3

GWEITHLU CYNRYCHIOLIADOL

‘‘

,,

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd weithlu sy’n cynrychioli’r
ddinas a gweithlu gyda diwylliant cynhwysol sy’n recriwtio, datblygu
ac yn cadw staff
CANLYNIAD 1:

CANLYNIAD 2:

CANLYNIAD 3:

Ledled y sefydliad, mae
Cyngor Dinas Casnewydd
yn fwy cynrychioliadol o
ddemograffeg y ddinas

Mae gan y staff amrywiol
lais o fewn y sefydliad, a
gwrandewir arnynt

Cydnabyddir y potensial ar
gyfer rhagfarn anymwybodol
mewn prosesau recriwtio,
a’i leihau

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:
Adolygu a gwella’r wybodaeth
monitro cydraddoldeb a gesglir
am staff.
Mapio bylchau cyflog yn ôl
ethnigrwydd a chymryd camau
cadarnhaol i fynd i’r afael ag
unrhyw wahaniaethau.
Mapio bylchau cyflog yn ôl
anabledd a chymryd camau
cadarnhaol i fynd i’r afael ag
unrhyw wahaniaethau.
Cymryd camau cadarnhaol
i recriwtio a hyrwyddo staff
benywaidd i’r chwartelau cyflog
uchaf.
Hyrwyddo swyddi gwag yn
weithredol mewn grwpiau heb
gynrychiolaeth ddigonol.

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:
Sefydlu rhwydwaith cymorth i staff
PDdLlE.
Sefydlu rhwydwaith cymorth staff
LHDTC+.
Sefydlu rhwydwaith cefnogi staff
sydd ag Anabledd.
Datblygu polisi pontio yn y
gweithle mewn partneriaeth â staff
LHDTC+.

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:
Cael gwared ar yr holl wybodaeth
adnabyddadwy o’n ceisiadau papur,
y cyfeirir ati’n aml fel ‘prosesau
ymgeisio dall’.
Adolygu mynediad i gyfleoedd
hyfforddi a datblygu yn ôl
nodweddion gwarchodedig.
Darparu hyfforddiant rhagfarn
anymwybodol i staff sy’n cynnal
cyfweliadau.

PA NODWEDDION GWARCHODEDIG FYDD YN
DERBYN Y BUDD MWYAF O’R CANLYNIADAU HYN?
Er y bydd llawer o’n camau
gweithredu o fudd i’r holl
nodweddion gwarchodedig,
bydd y camau gweithredu a
nodir uchod yn cael effaith
gadarnhaol benodol yn erbyn
nodweddion gwarchodedig:

Hil
Crefydd/Cred
Cyfeiriadedd Rhywiol
Ailbennu Rhywedd
Anabledd

EIN CYNLLUN
AMCAN CYDRADDOLDEB

4

CYDLYNIANT CYMUNEDOL

‘‘

,,

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn hyrwyddo perthnasoedd
cadarnhaol rhwng gwahanol gymunedau, gan gefnogi integreiddio a
nodi’n effeithiol y tensiynau cymunedol sy’n dod i’r amlwg
CANLYNIAD 1:

CANLYNIAD 2:

Mae pawb sy’n byw yng
Nghasnewydd yn teimlo
bod croeso iddynt, ac mae
cymunedau lleol yn cefnogi
integreiddio

Tensiynau cymunedol
yn cael eu monitro a’u
lliniaru’n effeithiol

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:
Datblygu strategaeth integreiddio
ar gyfer Casnewydd sy’n
canolbwyntio ar ffoaduriaid,
ceiswyr lloches a mewnfudwyr.
Sefydlu tasglu i gefnogi cyflwyno
ein gwaith fel Dinas Gynhwysol,
yn cynnwys cymunedau a
rhanddeiliaid allweddol.
Datblygu App “Croeso i
Gasnewydd” ar gyfer newyddddyfodiaid.
Gweithio mewn partneriaeth â
gwasanaethau a ariennir yn lleol i
gefnogi gwladolion yr UE i wneud
cais i Gynllun Setliad yr UE.
Gweithio mewn partneriaeth
â’n cyngor ieuenctid a phobl leol
LHDTC+ i ddatblygu ‘lle diogel’ i
bobl LHDTC+ yng Nghasnewydd.

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:
Datblygu mecanwaith
amlasiantaeth i fonitro tensiynau
cymunedol yn effeithiol cyn gynted
â phosibl.
Darparu hyfforddiant
diweddaru Prevent i bob ysgol
yng Nghasnewydd, gan godi
ymwybyddiaeth o’r risgiau
sy’n codi mewn perthynas â
radicaleiddio a grwpiau sy’n agored
i niwed.
Cyflwyno hyfforddiant i grwpiau
cymunedol sy’n eu galluogi i herio
a gweithredu ar iaith gasineb pan
fyddant yn dod ar ei thraws.

PA NODWEDDION
GWARCHODEDIG
FYDD YN DERBYN Y
BUDD MWYAF O’R
CANLYNIADAU HYN?
Er y bydd llawer o’n camau
gweithredu o fudd i’r holl
nodweddion gwarchodedig,
bydd y camau a nodwyd
uchod yn cael effaith benodol
yn erbyn nodweddion
gwarchodedig:
Hil
Crefydd/Cred
Cyfeiriadedd Rhywiol
Ailbennu Rhywedd

EIN CYNLLUN
AMCAN CYDRADDOLDEB

DYSGU’N DDA

5

‘‘

,,

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cefnogi lles a chyrhaeddiad
disgyblion y ddinas, ac yn ceisio ymdrin ag unrhyw anghyfartaledd o
ran cyflawniad ymysg dysgwyr sy’n agored i niwed
CANLYNIAD 1:

CANLYNIAD 2:

Ceir mwy o gydraddoldeb o
ran cyfraddau presenoldeb
a gwaharddiadau ar gyfer
yr holl ddisgyblion yng
Nghasnewydd

Mae gennym well
dealltwriaeth o’r heriau a
wynebir gan ddisgyblion a
allai gael eu hymyleiddio

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:
Mapio a lleihau bylchau mewn
cyfraddau presenoldeb a
gwaharddiadau dysgwyr PDdLLE.
Mapio a lleihau bylchau mewn
presenoldeb a chyfraddau
gwahardd dysgwyr sydd ag
anghenion dysgu ychwanegol
(ADY).
Mapio a lleihau’r bylchau yn y
cyfraddau cyrhaeddiad ar gyfer
myfyrwyr sy’n gymwys i gael
Prydau Ysgol am Ddim a’r rhai nad
ydynt yn gymwys.

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:
Gweithio’n rhagweithiol gyda
myfyrwyr LHDTC+ drwy
gynghorau ysgol a’r Cyngor
Ieuenctid.
Datblygu strategaeth drawssefydliadol ar gyfer addysg ôl-16.
Monitro a datblygu cyfraddau
cyfranogiad ôl-16 mewn pynciau
gwyddoniaeth, technoleg,
peirianneg a mathemateg i
ddysgwyr sy’n agored i niwed.
Mynd i’r afael â thlodi misglwyf a
dosbarthu cynhyrchion iechydol i
Ysgolion Casnewydd.
Gwella ein hymateb i fwlio ar
sail hunaniaeth drwy ymgorffori
canllawiau gwrth-fwlio ‘Hawliau,
Parch a Chydraddoldeb’
Llywodraeth Cymru yn ein
harferion.

PA NODWEDDION
GWARCHODEDIG
FYDD YN DERBYN Y
BUDD MWYAF O’R
CANLYNIADAU HYN?
Mae’r Amcan Cydraddoldeb
hwn yn debygol o gael y budd
mwyaf yn erbyn nodweddion
gwarchodedig:
Hil
Anabledd
Rhyw
Cyfeiriadedd Rhywiol
Ailbennu Rhywedd
Oedran

EIN CYNLLUN
AMCAN CYDRADDOLDEB

BYW’N ANNIBYNNOL

‘‘

6

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cyfrannu at y ffaith bod y ddinas
yn lle gwych i fyw, i dyfu’n hyn ac i fyw’n annibynnol ynddi, ac mae ganddi
amrywiaeth o wasanaethau sy’n gysylltiedig â thai sy’n rhoi llety i bobl
mewn gwahanol sefyllfaoedd
^

,,

CANLYNIAD 1:

CANLYNIAD 2:

CANLYNIAD 3:

Caiff pobl eu grymuso i fyw
yn eu llety eu hunain am
fwy o amser

Mae gan bobl y grym i
chwarae rhan weithredol
yn eu cymunedau lleol

Mae’r ddinas yn ymatebol i
anghenion dioddefwyr camdrin domestig

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:

BYDDWN YN GWNEUD
HYN DRWY:

Darparu cefnogaeth sy’n
gysylltiedig â thai i oedolion ag
anableddau dysgu.

Hyrwyddo sgiliau byw’n
annibynnol yn gynharach drwy
weithio’n agosach gydag ysgolion
lleol a thîm Addysg y Cyngor.

Darparu darpariaeth lloches i
ddioddefwyr trais domestig, a
ddarperir mewn partneriaeth â
Chymorth i Fenywod a Llamau.

Darparu tîm Cysylltwyr
Cymunedol penodedig sy’n
cyfeirio pobl at wasanaethau a
gweithgareddau a ddarperir yn eu
cymunedau lleol.

Darparu lloches penodol i fenywod
PDdLlE a chymorth cysylltiedig ar
gyfer menywod sy’n ffoi rhag trais
domestig.

Darparu cymorth penodol sy’n
gysylltiedig â thai wedi’i anelu’n
benodol at ffoaduriaid.
Darparu cymorth cyffredinol ‘yn y
cartref’ ar gyfer rhieni unigol drwy
broject LIFT.
Datblygu adeiladau pwrpasol
mewn partneriaeth â Landlordiaid
Cymdeithasol Cofrestredig ar
gyfer pobl sydd ag amrywiaeth o
anghenion gwahanol.

Cefnogi oedolion sydd ag
anableddau dysgu i gael gafael
ar hawliau budd-daliadau lles i
ddefnyddio eu hadnoddau ariannol
eu hunain yn well a chefnogi eu
hannibyniaeth.

PA NODWEDDION
GWARCHODEDIG
FYDD YN DERBYN Y
BUDD MWYAF O’R
CANLYNIADAU HYN?
Mae’r Amcan Cydraddoldeb
hwn yn debygol o gael y budd
mwyaf yn erbyn nodweddion
gwarchodedig:
Hil
Anabledd
Rhyw
Oedran
Mae’r Amcan Cydraddoldeb
hwn hefyd yn debygol o
wneud cyfraniad cadarnhaol
tuag at helpu’r awdurdod i
ystyried anfantais economaiddgymdeithasol.

DOGFENNAU
A yw Cymru’n decach? Cyflwr Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2018:
(ar gael ar-lein: https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/
is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf)

Llywodraeth Cymru: Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020-2024
(ar gael ar-lein: https://llyw.cymru/amcanion-cydraddoldeb-strategol-2020-i-2024?_
ga=2.198644719.1590239631.1585640326-258603278.1516897186)

Cyngor Dinas Casnewydd: Cynllun Corfforaethol 2017-2022
(ar gael ar-lein: http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/About-the-council/
Corporate-Plan-2017-2022.pdf)

Cynllun Lles Casnewydd: 2018-2023
(ar gael ar-lein: http://www.newport.gov.uk/documents/
One-Newport/Local-Well-being-Plan-2018-23-Welsh-Final.pdf)

I DDYSGU MWY
Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn wedi’i gynllunio i gael effaith gadarnhaol ar fywydau pawb
sy’n byw yng Nghasnewydd. Mae’n cynnig cyfle i adeiladu ar y llwyddiannau rydym eisoes wedi’u
gwneud fel cyflogwr a darparwr gwasanaethau, yn ogystal ag edrych i’r dyfodol a nodi cyfleoedd
newydd i leihau anghydraddoldebau. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynllun hwn neu am ein
gwaith ar gydraddoldeb, cysylltwch â ni: equality@newport.gov.uk
Mae’r cynllun hwn ar gael yn Saesneg a gellir ei ddarparu mewn fformatau ac ieithoedd eraill.

