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Sut y gall y PSED eich helpu chi  

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus1 (PSED) a Dyletswyddau 

Penodol Cymru yn mynnu2 ac yn galluogi ysgolion a cholegau i wneud 

penderfyniadau mewn ffordd deg, dryloyw ac atebol, gan ystyried anghenion a 

hawliau gwahanol ddysgwyr. 

Gellir defnyddio'r PSED i'ch helpu chi i ddeall sut y gallai ac y mae eich gwaith yn 

effeithio ar wahanol grwpiau o ddysgwyr. Pan fydd wedi'i wneud yn dda, bydd 

ymgorffori'r PSED yn eich helpu i wneud penderfyniadau tecach a mwy 

cynhwysol – sydd, yn y pen draw, yn arwain at well penderfyniadau wrth ddylunio 

a gweithredu'ch cynlluniau asesu i ddarparu Graddau a Bennir gan Ganolfan.  

Mae Dyletswyddau Penodol Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i ysgolion a 

cholegau asesu effaith cydraddoldeb eich cynlluniau asesu a'ch prosesau apelio 

arfaethedig. Bydd gwneud hynny yn eich helpu i gyflawni'r ddyletswydd 

cydraddoldeb gyffredinol, (gweler isod), ac mae'n ofyniad cyfreithiol. Rhaid i 

asesiad effaith cydraddoldeb lywio eich penderfyniadau. Rhaid iddo ddigwydd 

cyn i chi wneud a gweithredu penderfyniadau. Ni all fod yn ôl-weithredol na chael 

ei gynnal bron ar ddiwedd y broses.  

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yw rheolydd y PSED. Dylid deall bod 

y PSED yn cwmpasu'r holl weithgareddau arfaethedig neu gyfredol rydych chi'n 

eu cyflawni. Rydym wedi datblygu'r briff hwn i nodi camau clir i'ch helpu chi i 

gynnal Asesiad Effaith Cydraddoldeb o'ch cynlluniau asesu i ddarparu Graddau 

a Bennir gan Ganolfan ar gyfer TGAU a Lefel A. Dylid rhoi ystyriaethau tebyg yn 

ystod unrhyw adolygiad neu apêl o'r graddau. 

                                            

 

1 Adran 149 Deddf Cydraddoldeb 2010 

2 Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 
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Beth yw Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus? 

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn rhan o Ddeddf 

Cydraddoldeb (2010) ac yn ofyniad cyfreithiol.  

Mae dyletswydd gyffredinol sy'n ei gwneud yn ofynnol i ysgolion a cholegau (yn 

ogystal â chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru) roi sylw dyledus i'r angen i: 

 Gael gwared ar wahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth ac 

ymddygiad arall a waharddir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, 

 Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig 

berthnasol a'r rhai nad ydynt, a 

 Meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r 

rhai nad ydynt. 

Mae'r ddyletswydd gyffredinol yn cwmpasu'r nodweddion gwarchodedig canlynol; 

oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd 

neu gred, rhyw a thueddfryd rhywiol. Gallwch ddarganfod mwy am y  

nodweddion gwarchodedig yn ein fideo byr. 

Nod eang y ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol yw integreiddio ystyriaeth o 

hyrwyddo cydraddoldeb, peidio â gwahaniaethu a meithrin cysylltiadau da ym 

mhopeth a wnewch.  

Mae canllawiau manylach ar y PSED ar gael ar ein gwefan ac yn ein fideo byr  

Cyfraith Cydraddoldeb: Beth yw Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus? 

Beth yw'r ddyletswydd benodol i asesu polisïau 
newydd neu ddiwygiedig arfaethedig? 
 

Pwrpas y dyletswyddau penodol yw eich helpu chi i gyflawni'r ddyletswydd 

cydraddoldeb gyffredinol. Mae yna ystod o ddyletswyddau penodol yng Nghymru 

gan gynnwys gosod amcanion cydraddoldeb, ymgysylltu ac asesu effaith. 

https://youtu.be/VXLtKlmtrvM
https://www.equalityhumanrights.com/cy/advice-and-guidance/canllawiau-i-ddyletswydd-cydraddoldeb-y-sector-cyhoeddus-yng-nghymru
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=W3nZ7iL6IeM&list=PLrE6Pzde0sajeHI50yUgGYlrQ95CSLz2C&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=W3nZ7iL6IeM&list=PLrE6Pzde0sajeHI50yUgGYlrQ95CSLz2C&index=17&t=0s
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Mae'r ddyletswydd benodol i gynnal asesiad effaith cydraddoldeb (AEC) yn gofyn 

i chi: 

 Asesu effaith eich cynlluniau asesu ar gyfer 2021 wrth iddynt gael eu 

datblygu ac wrth iddynt gael eu gweithredu yn erbyn anghenion y 

ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol. 

 Ystyried tystiolaeth berthnasol sy'n ymwneud â phobl sy'n rhannu nodwedd 

warchodedig (gan gynnwys unrhyw dystiolaeth a dderbynnir gan y grwpiau 

hyn). 

 Ystyried canlyniadau unrhyw asesiad effaith cydraddoldeb mewn perthynas 

â'ch cynlluniau asesu. 

 Cyhoeddi, o fewn cyfnod rhesymol, canlyniadau'r asesiad effaith 

cydraddoldeb. Gellid rhannu'r rhain â CBAC pan fyddant yn sicrhau 

ansawdd eich cynlluniau a gyda dysgwyr a rhieni/gofalwyr sy'n aros am 

raddau TGAU a Safon Uwch eleni. 

Pan fydd angen asesiad effaith cydraddoldeb (AEC), rhaid ei gynnal cyn gwneud 

penderfyniad ynghylch a ddylid cymhwyso neu weithredu'r cynllun asesu 

arfaethedig. 

Effaith y coronafeirws ar gyrhaeddiad addysgol. 

 

Rydym yn gwybod bod y pandemig coronafeirws wedi golygu bylchau mewn 

addysg i'r mwyafrif o ddysgwyr yng Nghymru. Mae'r bylchau hyn yn bygwth 

cyrhaeddiad ar lefel gynradd ac uwchradd gan gynnwys TGAU/Safon Uwch.  
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Mae ymchwil yn dangos bod anghydraddoldebau yn yr amgylchedd dysgu yn y 

cartref a newidiadau i systemau graddio yn creu risg o waethygu 

anghydraddoldebau cyfredol mewn addysg, gan arwain at effaith ddifrifol 

anghymesur ar rai grwpiau, gan gynnwys bechgyn, disgyblion Duon, Sipsiwn, 

Roma a Theithwyr,  disgyblion sydd angen cefnogaeth mewn addysg,   a’r rhai 

sydd dan anfantais economaidd-gymdeithasol. Mae hyn yn golygu bod potensial 

o wahaniaethu anuniongyrchol, hynny yw, y potensial o rai grwpiau sydd â 

nodweddion gwarchodedig yn dod dan anfantais oherwydd yr asesiadau. Mae'r 

PSED yn ei gwneud yn ofynnol i chi roi sylw dyledus i sut y gallwch chi ddileu'r 

gwahaniaethu hwn a hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. 

Bydd y penderfyniadau a wneir o ran sut rydych chi'n darparu Graddau a Bennir 

gan Ganolfan yn arbennig o berthnasol i'r angen i ddileu gwahaniaethu a 

hyrwyddo cyfleoedd cyfartal.  

Mae ein hadroddiadau, ‘A yw Cymru’n decach? 2018 a Sut mae coronafeirws 

wedi effeithio ar gydraddoldeb a hawliau dynol darparu gwybodaeth bellach am 

fylchau cyrhaeddiad. 

Pum cam i gynnal Asesiad Effaith Cydraddoldeb 
(AEC)  
 

Rydym yn deall y pwysau aruthrol sydd ar ysgolion a cholegau ar hyn o bryd. Yn 

y briff hwn rydym wedi nodi 5 cam clir y mae'n ofynnol i ysgolion a cholegau eu 

cymryd. Byddem yn awgrymu bod y rhain yn cael eu cymryd ar y cam cynharaf 

yn natblygiad eich cynlluniau asesu ar gyfer darparu Graddau a Bennir gan 

Ganolfan. 

1. Casglu tystiolaeth cydraddoldeb (gwybodaeth am ddysgwyr sydd â 

nodweddion gwarchodedig sydd i gael eu hasesu) 

2. Asesu’r effaith bosibl trwy ystyried a yw'r dystiolaeth cydraddoldeb yn nodi 

effaith wahaniaethol bosibl ar bob grŵp nodweddiadol gwarchodedig 

neu'n rhoi cyfle i wella cydraddoldeb mewn ardal, trwy ofyn: 

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/how-coronavirus-has-affected-equality-and-human-rights
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/how-coronavirus-has-affected-equality-and-human-rights
https://www.equalityhumanrights.com/en/equality-act/protected-characteristics
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 A yw'r cynllun asesu arfaethedig yn cyfrannu at hyrwyddo cyfleoedd 

cyfartal? 

 A yw'r cynllun asesu arfaethedig yn dileu gwahaniaethu? 

3. Ystyriwch ganlyniadau'r AEC wrth ddatblygu'r cynnig ar gyfer eich cynllun 

asesu; gall hyn olygu addasu'r cynllun i leihau'r anfantais. 

4. Dogfennu a chyhoeddi canlyniadau'r asesiad gan gynnwys unrhyw 

newidiadau a wnaed o ganlyniad i'r AEC.  

5. Monitro effaith wirioneddol y cynllun asesu a dadgyfuno canlyniadau yn ôl 

nodweddion gwarchodedig 

Isod ceir gwybodaeth bellach i'ch cynorthwyo chi i ymgymryd â phob un o'r 

camau hyn.  

Cam un – Casglu tystiolaeth cydraddoldeb gan gynnwys 
cyfranogiad grwpiau nodweddion gwarchodedig  

Gall tystiolaeth cydraddoldeb gynnwys gwybodaeth fewnol, ymchwil allanol neu 

ddata cenedlaethol. Mae ein hadroddiadau, ‘A yw Cymru’n decach? 2018 a Sut 

mae coronafeirws wedi effeithio ar gydraddoldeb a hawliau dynol yn gallu helpu i 

ddarparu tystiolaeth gydraddoldeb allweddol i chi. Bydd gennych ddata sy'n 

benodol i'ch ysgol sy'n cynnwys gwybodaeth am nodweddion gwarchodedig 

dysgwyr. 

Lle mae bylchau mewn tystiolaeth ar gyfer grwpiau penodol, dylech geisio 

ymgynghori a chynnwys grwpiau cydraddoldeb, cymunedau ac unigolion i ddeall 

eu profiadau a'u hanghenion, ac unrhyw anfanteision a rhwystrau sy'n eu 

hwynebu yn eu bywydau.  

Mae ymgysylltu â grwpiau cydraddoldeb, cymunedau ac unigolion yn rhan 

bwysig o gynnal asesiadau effaith cydraddoldeb. Mae yna ddyletswydd benodol 

ar wahân ar ymgysylltu hefyd ac rydym wedi datblygu canllawiau ar hyn. Lle mae 

bylchau yn y dystiolaeth mae'n rhaid i chi ymgysylltu â'r grwpiau rhanddeiliaid 

hyn. 

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/how-coronavirus-has-affected-equality-and-human-rights
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/how-coronavirus-has-affected-equality-and-human-rights
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/engagement-and-equality-duty-guide-listed-public-authorities-wales
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Mae perthnasedd a chymesuredd yn allweddol a dylai graddau'r broses o gasglu 

tystiolaeth a chyfranogiad fod yn gymesur â maint ac adnoddau eich ysgol neu 

goleg. 

O ystyried yr amserlenni ar gyfer llunio'ch cynlluniau asesu, mae’n bosib y 

byddwch wedi’ch cyfyngu o ran faint o ymgysylltu y gallwch ei wneud. Dylech o 

leiaf ddarparu digon o wybodaeth am eich cynllun asesu i'r rhai y mae'n effeithio 

arnynt, caniatáu peth amser iddynt ymateb ac yna ystyried eu hymatebion. .  

Yn y tymor hwy, dylech ystyried cynnwys ymgysylltiad llawnach yn eich 

cynlluniau i fonitro ac adolygu effaith eich cynllun asesu.   

Cam dau – Asesu'r effaith  

Ar ôl i dystiolaeth berthnasol gael ei chasglu mae angen ei chymhwyso i'ch 

cynllun asesu ar gyfer darparu Graddau a Bennir gan Ganolfan wrth iddo gael ei 

ddatblygu. Mae angen dyfarnu ar bob cam o'r broses ddatblygu ynghylch beth 

fydd yr effaith debygol ac a oes angen newidiadau. 

Rhaid i chi asesu effaith eich cynigion yn erbyn anghenion y ddyletswydd 

gyffredinol ar gyfer pob grŵp cydraddoldeb perthnasol. 

Wrth ystyried sut mae'ch cynnig yn cyfrannu at hyrwyddo cyfleoedd cyfartal, 

dylech ystyried a fydd yn eich helpu i: 

 Ddileu neu leihau anfantais 

 Diwallu anghenion gwahanol grwpiau 

 Annog cyfranogiad cynyddol grwpiau penodol 

 Ystyried namau pobl anabl. 

Wrth ystyried a yw'ch cynnig yn dileu gwahaniaethu dylech ystyried a oes 

tystiolaeth i ddangos y gall eich cynnig: 

 Arwain at driniaeth lai ffafriol ar gyfer grwpiau penodol, 

 Arwain at wahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth anuniongyrchol, 

 Arwain at wahaniaethu yn deillio o anabledd 

 Cynnwys addasiadau rhesymol lle gallai fod angen y rhain. 
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O ystyried ein bod yn gwybod bod bylchau cyrhaeddiad ar gyfer grwpiau penodol 

a bu colled ddysgu wahaniaethol oherwydd y pandemig, ni fydd yn ddigonol 

gwneud datganiad syml na fydd eich cynnig yn effeithio'n andwyol yn 

anghymesur ar unrhyw un, ac felly bydd pobl â nodweddion gwarchodedig yn 

elwa'n awtomatig.  Mae’n bosib y bydd angen cymryd camau penodol i fynd i'r 

afael â'r anfantais bresennol, diwallu gwahanol anghenion neu ddarparu ar gyfer 

gwahaniaeth ac amrywiaeth. 

Mae ystyried namau ac addasiadau rhesymol i bobl anabl fel rhan o ddyletswydd 

cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn rhagweld anghenion pobl anabl yn 

gyffredinol ac mae'n ehangach na'r trefniadau mynediad penodol neu'r mesurau 

arbennig a ddefnyddir fel arfer gan CBAC. Er enghraifft, gallai fod yn anodd i'r 

rheini â phroblemau symudedd neu gyflyrau iechyd meddwl fynychu asesiad yn 

gorfforol, felly mae'n bosibl y bydd angen addasiadau. 

Cam tri – Ystyried canlyniadau'r asesiad wrth 
ddatblygu'r cynnig 

Ar ôl ystyried yr effaith bosibl, dylech fod mewn sefyllfa i lunio barn wybodus am 

yr hyn y dylid ei wneud i ddatblygu eich cynllun asesu ymhellach. 

Mae’n bosib na fydd angen unrhyw newid mawr os nad yw'r asesiad wedi nodi 

unrhyw botensial ar gyfer gwahaniaethu neu effaith andwyol, ac os manteisiwyd 

ar yr holl gyfleoedd i hyrwyddo cydraddoldeb. 

Fodd bynnag,  mae’n bosib y bydd angen addasu'ch cynnig i gael gwared ar 

rwystrau neu anfanteision i grwpiau cydraddoldeb penodol, er mwyn hyrwyddo 

cydraddoldeb yn well. Mae’n bosib y bydd yn bosibl dileu neu newid agwedd 

benodol ar eich cynllun asesu arfaethedig neu gyflwyno mesurau ychwanegol i 

leihau neu liniaru unrhyw risg o effaith negyddol bosibl. 
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Cam pedwar - Dogfennu penderfyniadau a chyhoeddi 
canlyniadau'r asesiad 

Mae'n arfer da cadw cofnodion yn dangos sut rydych chi wedi rhoi sylw dyledus i 

anghenion y ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol. Mae'n arbennig o bwysig 

cadw cofnodion yn dangos eich rhesymu lle mae penderfyniadau i beidio â 

chymryd camau wedi'u gwneud er bod cydraddoldeb yn berthnasol iawn i'r 

penderfyniad dan sylw. Mae’n bosib y bydd eu hangen arnoch os yw apêl yn 

codi materion ynghylch gwahaniaethu neu i amddiffyn her gyfreithiol. 

Byddwch yn gyfrifol am gasglu tystiolaeth i ddangos eich bod wedi cyflawni'r 

ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol. 

Byddem yn disgwyl ichi gyhoeddi canlyniadau eich asesiad effaith cydraddoldeb 

cyn gynted â phosibl. Rhaid cyhoeddi’r canlyniadau ‘o fewn cyfnod rhesymol’ ar 

ôl gweithredu. 

Dylai canlyniadau eich asesiad effaith cydraddoldeb gynnwys ystyried tystiolaeth 

gydraddoldeb berthnasol ac unrhyw newidiadau a wnaed o ganlyniad i'r 

ystyriaethau. Dylid cyfeirio at hyn yn eich cofnod gwneud penderfyniadau. 

Bydd cyhoeddi canlyniadau’r asesiad yn cynyddu tryloywder ac atebolrwydd. 

Gellid ei rannu gyda CBAC fel rhan o'u proses sicrhau ansawdd.  

Cam pump – monitro effaith wirioneddol eich 
penderfyniadau ar raddau a bennir gan ganolfan  

Dim ond ar ôl iddo gael ei gyflwyno a'i weithredu y bydd effaith wirioneddol eich 

cynllun asesu yn hysbys. Felly, bydd systemau i alluogi monitro ac adolygu 

effaith wirioneddol eich cynllun asesu yn rhan bwysig o'ch prosesau asesu effaith 

cydraddoldeb a dylai pawb sy'n gysylltiedig eu nodi a'u deall yn glir. Bydd yn 

hanfodol bod ffocws ar gydraddoldeb yn eich prosesau perfformiad a gwella.  
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Mae'r ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol yn dal i fod yn berthnasol i 

weithrediad parhaus eich cynlluniau asesu, hyd yn oed pan fuont yn destun 

Asesiad Effaith Cydraddoldeb. Mae angen i chi allu bodloni'ch hun yn barhaus 

eich bod yn parhau i ddiwallu pob un o anghenion y ddyletswydd cydraddoldeb 

gyffredinol. 
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Mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn rhoi 
sylw dyledus i gydraddoldeb  

Rhaid i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau, gan gynnwys Penaethiaid a 

Llywodraethwyr, ystyried ymgorffori cydraddoldeb yn eich cynllun asesu yn llawn.  

Mae gan Benaethiaid a Llywodraethwyr rôl graffu wrth benderfynu a yw'r Asesiad 

Effaith Cydraddoldeb wedi bod yn ddigon cadarn, ac os yw’n rhoi digon o 

wybodaeth iddynt. Mae angen i chi sicrhau eich bod yn fodlon eich bod: 

 Yn deall perthnasedd y ddyletswydd cydraddoldeb i'r penderfyniadau rydych 

chi'n eu gwneud 

 Yn meddu ar wybodaeth ddigonol am effaith bosibl y penderfyniad ar bobl â 

nodweddion gwarchodedig gwahanol. Os na, bydd angen i chi benderfynu a 

oes angen ymchwil neu ymgynghori pellach. 

 Wedi ystyried a ellir cymryd camau i liniaru unrhyw effaith andwyol bosibl a 

nodwyd gan y polisi arfaethedig. 

 Wedi ystyried a ellir cymryd camau i alluogi'r polisi arfaethedig i hyrwyddo 

cyfleoedd cyfartal. 

Cael help pellach  

Mae gan y mwyafrif o Awdurdodau Lleol Swyddog Cydraddoldeb neu rôl 

gyfatebol a ddylai allu darparu cyngor wrth gynnal Asesiad Effaith Cydraddoldeb.  

Mae gan y Comisiwn ystod o ganllawiau manylach ar y PSED  gan gynnwys un 

penodol ar asesu effaith. Mae'r canllaw hwn yn cynnwys canllaw cam wrth gam 

ar asesu effaith polisïau ar eich gallu i gydymffurfio â'r ddyletswydd cydraddoldeb 

gyffredinol. Mae gennym hefyd ganllawiau ar Yr hyn y mae cyfraith cydraddoldeb 

yn ei olygu i chi fel darparwr addysg yng Nghymru: Ysgolion. 

Mae rhagor o wybodaeth am y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gael 

yn www.equalityhumanrights.com 

  

https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/our-approach-public-sector-equality-duty-and-guidance
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/assessing-impact-and-equality-duty-guide-listed-public-authorities-wales
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/our-approach-public-sector-equality-duty-and-guidance
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/our-approach-public-sector-equality-duty-and-guidance
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/our-approach-public-sector-equality-duty-and-guidance
file:///C:/Users/jdunne/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F10KZW2R/www.equalityhumanrights.com
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Cwestiynau Cyffredin  

A yw ysgolion a cholegau yng Nghymru yn dod o dan y PSED? 

Ydyn. Rhestrir Ysgolion a Gynhelir (gan gynnwys ysgolion cynradd, uwchradd ac 

arbennig) a Cholegau yn Rhan 2 o Atodlen 19 Deddf Cydraddoldeb 2010 sy'n 

golygu ei bod yn ofynnol yn gyfreithiol iddynt gydymffurfio â dyletswydd 

cydraddoldeb gyffredinol y sector cyhoeddus a dyletswyddau penodol Cymru.  

Nid yw ysgolion Annibynnol wedi’u rhestri yn y Ddeddf Cydraddoldeb na’r 

Rheoliadau fel awdurdodau cyhoeddus, ac felly nid ydyn nhw’n rhwym i’r 

dyletswyddau penodol. Nid ydyn nhw chwaith yn rhwym i’r ddyletswydd 

gyffredinol oni bai eu bod yn ymarfer swyddogaeth gyhoeddus, ac os ydyn nhw, 

bydd y ddyletswydd gyffredinol yn gymwys i ymarfer y swyddogaeth honno’n 

unig. 

A oes angen i'r broses ar gyfer cynhyrchu graddau a bennir gan ganolfan 

gydymffurfio â'r PSED? 

Mae ein canllawiau yn nodi bod y graddau y mae'n rhaid asesu polisïau 

arfaethedig neu ddiwygiedig ar gyfer effaith cydraddoldeb yn dibynnu ar 

berthnasedd y polisi i grwpiau cydraddoldeb penodol a’r effaith bosibl arnynt. O 

ystyried effaith y cynlluniau asesu a'r prosesau y mae angen i ganolfannau eu 

gweithredu i gynhyrchu graddau a bennir gan ganolfan, rhaid i chi sicrhau ei fod 

yn cydymffurfio â'r PSED. 

A oes rhaid i ganolfannau gynnal Asesiad Effaith Cydraddoldeb o Raddau a 

Bennir gan Ganolfan ar sail unigolion, lefel pwnc neu lefel canolfan? 

Nid yw dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn berthnasol ar sail 

unigolion.  

Gan y gallai fod gwahanol faterion ar gyfer gwahanol bynciau, dylid cynnal 

asesiad effaith cydraddoldeb ar gyfer pob maes pwnc. Fodd bynnag, mae 
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dull cymesur yn allweddol. Er enghraifft, bydd rhai effeithiau'n berthnasol ar 

draws nifer o bynciau neu ar draws yr ysgol gyfan, felly gall ysgol gynnwys y 

rhain ar draws pob pwnc neu grwpio pynciau gyda'i gilydd wrth asesu effaith.  

Rhaid i ysgolion fonitro effaith eu cynlluniau asesu ar ganlyniadau i ddysgwyr. 

Bydd hyn yn golygu cofnodi a dadansoddi data graddio dysgwyr yn ôl nodwedd 

warchodedig. 

A ddylai'r PSED fod yn rhan o'r prosesau perfformiad a gwella mewnol? 

Bydd sicrhau eich bod wedi cyflawni’r PSED yn allweddol i'ch proses perfformiad 

a gwella mewnol. Bydd yn bwysig bod hyn yn cynnwys trosolwg o ganlyniadau 

yn ôl nodweddion gwarchodedig eich dysgwyr. Yn allweddol i hyn bydd ystyried 

a oes effaith anghymesur ar unrhyw grwpiau cydraddoldeb. Os oes yna effaith, 

dylech ystyried pa gamau y gallwch eu cymryd i ddileu unrhyw wahaniaethau.   

Gyda phwy ddylai canolfannau ymgysylltu wrth gynnal eu hasesiad effaith 

cydraddoldeb? 

Wrth benderfynu pwy all gynrychioli buddiannau grwpiau gwarchodedig, efallai yr 

hoffech gynnwys: 

 cyn-ddisgyblion, disgyblion presennol a darpar ddisgyblion 

 cyn staff a staff presennol 

 llywodraethwyr 

 grwpiau cydraddoldeb 

 undebau llafur 

 sefydliadau trydydd sector a chydraddoldeb 

 y gymuned ehangach. 

Rhaid i chi ystyried yr angen i ddal barn uniongyrchol pobl ag un neu fwy o 

nodweddion gwarchodedig. Nid oes angen i chi ymgysylltu â phob grŵp 

gwarchodedig ar bob penderfyniad. Bydd angen i chi benderfynu pa mor 

berthnasol yw'r polisi neu'r penderfyniad ar gyfer grŵp gwarchodedig penodol 

cyn penderfynu a ddylid ymgysylltu â nhw ai peidio. 
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A allwn ni fod yn bartner gyda chanolfannau eraill i wneud gwaith 

ymgysylltu? 

Mae’n bosib y byddai'n ddefnyddiol gweithio gyda chanolfannau eraill i gynnal 

gweithgareddau ymgysylltu. Gall hyn arbed amser ac adnoddau i chi a gall osgoi 

gorlwytho rhanddeiliaid.  

Pa ddulliau ymgysylltu y gallwn eu defnyddio? 

Mae ein canllawiau ymgysylltu yn darparu gwybodaeth ar wahanol ddulliau 

ymgysylltu. Fodd bynnag, y pwyntiau allweddol ar gyfer ymgysylltu yw eich bod 

yn egluro'n glir sut mae'ch cynllun asesu yn gweithio, yn caniatáu amser i bobl 

ymateb ac yna'n ystyried eu hymatebion. Gallwch ddefnyddio gwahanol ddulliau 

ymgysylltu ar gyfer gwahanol bobl os oes rheswm da dros wneud hynny. 

A allwn ddefnyddio strwythurau presennol ar gyfer ymgysylltu? 

Mae rhai strwythurau cyffredin sy'n bodoli eisoes yn cynnwys cynghorau ysgol, 

fforymau defnyddwyr gwasanaeth, rhwydweithiau staff, undebau llafur a 

rhwydweithiau ardal leol. Gall strwythurau presennol fod yn ddefnyddiol lle mae 

amser yn brin, ac i helpu i osgoi gorlwytho rhanddeiliaid, ond mae'n bwysig 

gwirio bod aelodaeth yn berthnasol i'r mater sy'n cael ei adolygu h.y. bod y bobl 

yr effeithir arnynt yn cymryd rhan yn ddigonol. 

A oes angen i ganolfannau ymgorffori'r dull AEC/cydraddoldeb ar gyfer 

graddau a bennir gan ganolfan yn eu cynllun/amcanion cydraddoldeb 

strategol ac ati? 

Nid oes yn rhaid i chi ond gallwch adolygu eich amcanion cydraddoldeb ar 

unrhyw adeg. Os ydych chi'n nodi anghydraddoldeb sylweddol y gallwch fynd i'r 

afael ag ef fel rhan o'ch adolygiad o'ch proses asesu, yna dylech gynnwys hynny 

fel amcan. Os gwnewch hynny, rhaid i chi gyhoeddi'r amcan neu'r adolygiad 

newydd ac adlewyrchu unrhyw newidiadau yn eich datganiad cyhoeddedig am yr 

amserlen a'r camau ar gyfer cyflawni'ch amcanion. 

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/engagement_and_the_equality_duty_wales_2.pdf
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Dylid nodi amcanion cydraddoldeb yn glir mewn Cynlluniau Cydraddoldeb 

Strategol. Pwrpas Cynllun Cydraddoldeb Strategol yw dogfennu'r camau rydych 

chi'n eu cymryd i gyflawni'ch dyletswyddau penodol. 

O ystyried arwyddocâd eich dull gweithredu ar gyfer graddau a bennir gan 

ganolfan, gallech ddatblygu hyn yn amcan cydraddoldeb a'i gynnwys yn eich 

cynllun cydraddoldeb strategol.  

Mae gennym ganllawiau pellach ar amcanion Cydraddoldeb a Chynlluniau 

Cydraddoldeb Strategol.  

  

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/equality-objectives-and-strategic-equality-plans-guide-listed-public
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/equality-objectives-and-strategic-equality-plans-guide-listed-public
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Geirfa  

Beth yw gwahaniaethu uniongyrchol ac anuniongyrchol?? 

Beth yw aflonyddu ac erledigaeth? 

Gwahaniaethu uniongyrchol  

Mae hyn yn cyfeirio at driniaeth lai ffafriol o unigolyn oherwydd nodwedd 

warchodedig yr unigolyn hwnnw. 

Cydraddoldeb 

Mae cydraddoldeb yn ymwneud â sicrhau bod pob unigolyn yn cael cyfle cyfartal 

i wneud y gorau o'i fywyd a'i doniau, a chredu na ddylai unrhyw un gael 

cyfleoedd bywyd gwaeth oherwydd ble, beth neu bwy yr oeddent pan gafodd ei 

eni, neu oherwydd nodweddion eraill. Mae cydraddoldeb yn cydnabod, yn 

hanesyddol, bod grwpiau penodol o bobl â nodweddion penodol e.e. rhai o hiliau 

penodol, pobl anabl, menywod a hoywon a lesbiaid, wedi profi gwahaniaethu. 

Aflonyddu  

Ymddygiad digroeso sy'n gysylltiedig â nodwedd warchodedig sydd â'r pwrpas 

neu'r effaith o fynd yn groes i urddas unigolyn neu'n creu amgylchedd bygythiol, 

gelyniaethus, diraddiol, bychanol neu sarhaus. Gall hefyd gynnwys ymddygiad 

digroeso o natur rywiol neu fod yn gysylltiedig ag ailbennu rhywedd neu ryw. Gall 

yr ymddygiad naill ai fod yn ddigwyddiad unigol a difrifol neu’n ‘lwybr ymddygiad’, 

h.y. mae’n digwydd ar sawl achlysur. 

Gwahaniaethu anuniongyrchol  

Dyma pryd y cymhwysir darpariaeth, maen prawf neu arfer mewn ffordd sy'n 

creu anfantais anghymesur i berson â nodwedd warchodedig o'i gymharu â'r rhai 

nad ydynt yn rhannu'r nodwedd honno, ac nid yw hyn yn fodd cymesur o 

gyflawni nod cyfreithlon. 

Nodweddion gwarchodedig 

Dyma'r seiliau y mae’n anghyfreithlon gwahaniaethu arnynt. Y nodweddion yw: 

oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd 

a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a thueddfryd rhywiol. 

https://www.youtube.com/watch?v=BdFw_i03V0A
https://www.youtube.com/watch?v=PZOf92bIGM4
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Addasiad Rhesymol 

Mae'r ddyletswydd ar ysgolion i wneud addasiadau rhesymol yn ei gwneud yn 

ofynnol i ysgolion gymryd camau cadarnhaol i sicrhau bod disgyblion anabl yn 

gallu cymryd rhan lawn mewn addysg a ddarperir gan yr ysgol, a'u bod yn gallu 

mwynhau'r buddion, y cyfleusterau a'r gwasanaethau eraill y mae ysgolion yn eu 

darparu i ddisgyblion. Mae'r ddyletswydd hon yn mynd y tu hwnt i osgoi 

gwahaniaethu yn unig, ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i ysgolion ragweld 

anghenion darpar ddisgyblion am addasiadau rhesymol, yn ogystal â chydnabod 

y gall anghenion disgybl anabl newid dros amser. 

Erledigaeth 

Gwneud person yn destun anfantais i oherwydd ei fod wedi cyflawni gweithred 

warchodedig neu y credir ei fod wedi cyflawni gweithred warchodedig h.y. dwyn 

achos o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010; rhoi tystiolaeth neu wybodaeth mewn 

cysylltiad ag achos o dan y Ddeddf; gwneud unrhyw beth arall at ddibenion y 

Ddeddf neu mewn cysylltiad â hi; gwneud honiad bod person wedi torri'r Ddeddf. 
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Cysylltiadau  

Mae'r cyhoeddiad hwn ac adnoddau cydraddoldeb a hawliau dynol cysylltiedig ar 

gael o'n gwefan. 

Gellir cyfeirio cwestiynau a sylwadau ynglŷn â'r cyhoeddiad hwn at: 

correspondence@equalityhumanrights.com. Rydym yn croesawu’ch adborth. 

I gael gwybodaeth am gyrchu ein cyhoeddiadau mewn fformat arall, cysylltwch â: 

correspondence@equalityhumanrights.com. 

Dewch o hyd i'n newyddion, digwyddiadau a chyhoeddiadau diweddaraf trwy 

gofrestru i dderbyn ein e-gylchlythyr. 

Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb 
(EASS) 

Am gyngor, gwybodaeth neu arweiniad ar faterion cydraddoldeb, gwahaniaethu 

neu hawliau dynol, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth 

Cydraddoldeb, gwasanaeth rhad ac am ddim ac annibynnol. 

Ffôn   0808 800 0082 

Ffôn testun  0808 800 0084 

Oriau  09:00 i 19:00 (Dydd Llun i Ddydd Gwener) 

  10:00 i 14:00 (Dydd Sadwrn) 

Post   FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521 

http://www.equalityhumanrights.com/
mailto:correspondence@equalityhumanrights.com
mailto:correspondence@equalityhumanrights.com
https://www.equalityhumanrights.com/en/newsletter-sign
http://www.equalityadvisoryservice.com/
http://www.equalityadvisoryservice.com/

