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Rhagair 
 

Croeso i ail Gynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Sir y Fflint.  Rydym yn 
falch o gyhoeddi'r cynllun hwn sy'n rhoi manylion am yr amcanion, camau 
gweithredu a'r targedau a fydd yn cael eu gwneud yn ystod y pedair blynedd 
nesaf ac yn nodi'r sylfaen dystiolaeth a'r rhesymeg y mae'r amcanion yn 
seiliedig arnynt.  
Rydym wedi parhau i weithio mewn partneriaeth gyda'r holl gyrff cyhoeddus ar 
draws Gogledd Cymru ac wedi nodi amcanion cydraddoldeb lefel uchel 
ranbarthol yn ogystal â lleol. Rydym yn falch bod aelodaeth wreiddiol 
Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru wedi tyfu ac yn 
cynnwys Coleg Cambria a Phrifysgol Glyndŵr. Mae gweithio mewn 
partneriaeth yn bwysig yn y cyfnod ariannol anodd hwn, ond mae hefyd yn 
helpu i nodi amcanion cydraddoldeb cyffredin. Mae'r rhain yn golygu bod 
gweithgarwch yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â meysydd penodol o 
anghydraddoldeb a fydd o fudd i bob rhan o gymuned Gogledd Cymru. Bydd 
nifer o sefydliadau sy'n gweithio gyda'i gilydd i greu newid yn cael mwy o 
effaith nag un sefydliad.  Mae ein hamcanion yn seiliedig ar y canlynol: - 
 

 Iechyd  

 Addysg 

 Cyflogaeth 

 Diogelwch Personol 

 Cynrychiolaeth a Llais 

 Mynediad at wybodaeth, gwasanaethau a’r amgylchedd 
 
Mae'r rhain yn gyson â'r amcanion cydraddoldeb a nodwyd yn y Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol cyntaf. Nid yw hyn yn syndod gan ein bod yn mynd i'r 
afael ag anghydraddoldebau sydd wedi’u gwreiddio'n ddwfn ac sy’n hir-
sefydlog. Rydym yn cydnabod bod hon yn daith yr ydym arni a bydd gwneud 
newid parhaus yn cymryd amser. Wrth gynhyrchu’r cynllun hwn byddwn yn 
cyflawni ein Dyletswyddau Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus o dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010 i hybu cydraddoldeb, dileu gwahaniaethu, erledigaeth ac 
aflonyddu anghyfreithlon, a meithrin cysylltiadau cymunedol da yn ein 
swyddogaethau cyflogaeth, polisi, caffael a darparu gwasanaethau.  
Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn adeiladu ar y cynnydd a wnaed 
gennym trwy'r Cynllun blaenorol. Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ochr 
yn ochr â Pholisi Amrywiaeth a Chydraddoldeb a’r Safonau Iaith Gymraeg yn 
nodi ymrwymiad y Cyngor i gydraddoldeb. Mae'r Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol yn gysylltiedig â blaenoriaethau gwella'r Cyngor.  
Rydym wedi gwerthfawrogi'r cyfraniadau gan bawb sydd wedi cymryd rhan yn 
y gwaith o ddatblygu cynllun hwn. Os hoffech chi gymryd rhan a chyfrannu at 
barhau i adolygu ein blaenoriaethau a fydd yn lleihau anghydraddoldebau yn 
Sir y Fflint, cysylltwch â ni.  
 
Colin Everett      Y Cyng Billy Mullin 
Prif Weithredwr Aelod Cabinet Rheoli Corfforaethol

     

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-and-Democracy/Improvement-Plan.aspx
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 Cyngor Sir y Fflint - Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 

 

1.  Cyflwyniad 
 

 
1.1 Cyd-destun Cyfreithiol 
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diogelu pobl rhag gwahaniaethu mewn 
cyflogaeth a gwasanaethau ar sail y nodweddion canlynol: - 
 

 Oedran 
 

 Hil 
 

 Anabledd 
 

 Crefydd neu gred 
 

 Ailbennu rhywedd  

  

 Rhyw 
 

 Priodas a phartneriaeth sifil 
 

 Tueddfryd Rhywiol 
 

 Beichiogrwydd a 
mamolaeth 

 

 

 
Dyletswydd Cyffredinol 
Cyflwynwyd dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus gan y Ddeddf, sy’n 
gosod Dyletswydd Gyffredinol ar gyrff cyhoeddus i roi ystyriaeth ddyledus i’r 
angen i: 

 
 (a) ddileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad 
arall sydd wedi ei wahardd gan neu o dan y Ddeddf; 
 
 (b)     hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd 
warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt yn ei rhannu; a  
a 
 
 (c)     meithrin perthnasau da rhwng pobl â nodweddion a ddiogelir a 
phobl hebddynt. 
 

Dyletswydd Benodol 
Mae gan gyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru ddyletswyddau penodol 
sy’n cynnwys gosod a chyhoeddi amcanion cydraddoldeb a datblygu Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol (CCS). Dyma ail Gynllun Cydraddoldeb Strategol 
Cyngor Sir y Fflint sy’n nodi amcanion cydraddoldeb a’r camau y byddwn yn 
eu cymryd i’w cyflawni.  
 
Pwrpas y cynllun yw mynd i’r afael ag anghydraddoldebau i wneud 
gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ar draws y nodweddion 
gwarchodedig sy’n byw a gweithio yn Sir y Fflint. Mae’r amcanion 
cydraddoldeb yn ceisio mynd i’r afael â meysydd sylweddol o 
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anghydraddoldeb; rydym wedi adolygu tystiolaeth oddi wrth amrywiaeth o 
ffynonellau, ansoddol a meintiol, i gyfarwyddo'r CCS.  Rhoddir sylw i’r iaith 
Gymraeg trwy weithredu’r Safonau Iaith Gymraeg fel yr amlinellwyd yn y 
Rhybudd Cydymffurfio a gyflwynwyd gan y Comisiynydd Iaith.   
 
 
 
1.2 Amcanion cydraddoldeb ar gyfer 2016/2020 
Rydym wedi diweddaru ac adolygu amcanion cydraddoldeb y Cyngor, wrth 
symud ymlaen o 2016/20 yr amcanion yw: 
 
Lleihau anghydraddoldebau iechyd 
 
Lleihau canlyniadau anghyfartal mewn Addysg er mwyn uchafu potensial 
unigolion 
 
Lleihau anghydraddoldeb mewn cyflogaeth  
 
Gostwng anghydraddoldebau o ran Diogelwch Personol 
 
Lleihau anghydraddoldeb mewn Cynrychiolaeth a Llais 
 
Lleihau anghydraddoldeb mewn mynediad i wybodaeth a gwasanaethau, 
adeiladau a'r amgylchedd 
 
Bydd cyflawni'r amcanion cydraddoldeb hyn yn cyfrannu at ddarparu 
gwasanaethau a chyfleusterau priodol, hygyrch ac effeithiol sy’n diwallu 
anghenion amrywiol ein cymuned ac yn sicrhau bod y Cyngor yn gyflogwr teg 
yn ei holl arferion cyflogaeth. Mae Atodiad 1 yn nodi'r camau y byddwn yn eu 
cymryd i fodloni'r amcanion hyn ac yn cwrdd â dyletswyddau penodol Deddf 
Cydraddoldeb 2010.  
 
1.3  Proffil Cymunedol 

 
Mae Sir y Fflint yn sir lled-wledig Gymreig yng ngogledd-ddwyrain Cymru. 
Mae'n ffinio â Swydd Caer i'r dwyrain, Wrecsam i'r De a Sir Ddinbych i'r 
gorllewin. Yn ôl Cyfrifiad 2011, poblogaeth Sir y Fflint yw 152,506. Darperir 
dadansoddiad manwl o'r boblogaeth yn Atodiad 2.  
Mae’r penawdau allweddol o Gyfrifiad 2011 yn dangos:- 
 

 yn y pum mlynedd diwethaf, mae poblogaeth Sir y Fflint wedi gweld 
cynnydd o 1.1% (1724 o bobl). 

 rhwng 2001 a 2011, roedd canran y preswylwyr arferol a ddisgrifiodd 
eu grŵp ethnig fel "Gwyn" yn Sir y Fflint wedi gostwng o 99.2% i 
98.5%. 

 yn 2014, doedd gan 9.2% o bobl o oedran gweithio sy'n byw yn Sir y 
Fflint ddim cymwysterau. Mae hyn yn cymharu â 10.0% ar gyfer 
Cymru. 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Dyletswyddau%20iaith/Pages/Hysbysiadau-cydymffurfio.aspx
http://cy.ons.gov.uk/census/2011census
http://cy.ons.gov.uk/census/2011census
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 yn 2015, ar gyfartaledd y cyflog gros wythnosol ar gyfer gweithwyr 
llawn amser yn Sir y Fflint oedd £528.30. Mae'r ffigur hwn wedi 
cynyddu gan 12.3% ers 2011. 

 Dywedodd 80.6% o'r ymatebwyr i'r Cyfrifiad 2011 yn Sir y Fflint nad 
yw eu gweithgareddau dyddiol yn cael eu cyfyngu gan eu hiechyd. 
Mae'r ffigur hwn wedi gostwng gan 0.2 pwynt canran o ffigwr 
Cyfrifiad 2001 o 80.8%. 

 Nid oedd gan 1.6% o gartrefi yn Sir y Fflint unrhyw wres canolog. 
Mae'r ffigur hwn wedi gostwng gan 5.1 pwynt canran o ffigwr 
Cyfrifiad 2001 o 6.7%. 

 rhwng 2013-14 a 2014-15 mae nifer yr aelwydydd a benderfynodd i fod 
yn gymwys, yn anfwriadol ddigartref ac mewn angen blaenoriaeth wedi 
codi o 80 i 95. 

 
1.4 Y Cyngor  
 
Mae gan Gyngor Sir y Fflint 70 o Gynghorwyr sy'n cynrychioli 57 adran 
etholiadol ac maent yn cael eu hethol yn ddemocrataidd bob 4 blynedd. O'r 
aelodau etholedig mae 51 yn ddynion, 19 yn ferched. Bu cynnydd mewn 
aelodau etholedig sy’n ferched; cyn etholiadau 2008 roedd 13 o aelodau 
etholedig yn ferched. 
 
Mae'r Cyngor yn cyflogi 7017 o bobl sy'n darparu gwasanaethau o wahanol 
safleoedd o amgylch y sir gyda'r brif ganolfan weinyddol yn Neuadd y Sir, Yr 
Wyddgrug. Mae'r gwasanaethau'n cynnwys celfyddydau, treth y cyngor, 
addysg, tai, hamdden, llyfrgelloedd, cynllunio, gwasanaethau gwastraff, 
gwasanaethau cymdeithasol, safonau masnach a chludiant. Darperir 
dadansoddiad o broffil y gweithlu yn Atodiad 3. Mae data yn dangos bod y 
rhan fwyaf o weithwyr y Cyngor yn ferched, 65% o'i gymharu â 34% o 
ddynion. Ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn ysgolion, mae’r ffigur hwn yn 
cynyddu i dros  
85% o weithwyr sy’n ferched o'i gymharu ag ychydig dros 14% o ddynion. 
Mae adroddiadau gwybodaeth manwl blynyddol am y gweithlu yn cael eu 
cyhoeddi ar wefan y Cyngor. 
 
Fel Cyngor, rydym wedi arbed dros £22m yn ystod y tair blynedd diwethaf i 
ddiwallu’r her ariannol. Wrth wneud hynny, rydym wedi llwyddo i ddiogelu 
gwasanaethau allweddol megis cynnal ffyrdd, cadw cymunedau yn lân a 
thaclus, canolfannau hamdden, ysgolion lleol, cefnogaeth lles a 
gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn, plant diamddiffyn a'r rhai ag anableddau. 
Mae cyllid grant Llywodraeth blynyddol i dalu am wasanaethau lleol yn 
gostwng o flwyddyn i flwyddyn, rhwng rŵan a 2018, mae’r Cyngor yn wynebu 
bwlch cyllideb pellach o £53m.  
 
Mae saith blaenoriaeth wedi’u nodi yng Nghynllun Gwella'r Cyngor 2016 
ymlaen: 

 Tai 

 Amgylchedd 

 Byw'n Dda 

 Cyngor Modern ac Effeithlon 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Diversity-and-Equality/Adroddiad-yn-rhoi-Gwybodaeth-am-y-Gweithlu.aspx
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 Economi a Menter 

 Sgiliau a Dysgu 

 Cymunedau Diogel 
 
Mae pob blaenoriaeth yn cael ei chefnogi gan is flaenoriaethau. Gellir cael 
manylion am ein Cynllun Gwella yma 
 
Cysylltiadau â chynlluniau a strategaethau eraill 
 
Ni all y Cynllun Cydraddoldeb Strategol sefyll ar ei ben ei hun os yw 
cydraddoldeb am gael ei brif ffrydio i waith bob dydd; mae’n gysylltiedig â:  
 

 Strategaeth Hygyrchedd ysgolion - i sicrhau bod ysgolion yn hygyrch i 
ddisgyblion, rhieni / gofalwyr a gweithwyr anabl  

 Cynllun gweithredu Cynhesrwydd Fforddiadwy - sicrhau bod gan 
drigolion diamddiffyn fynediad at wres fforddiadwy i gadw’n gynnes 

 Polisi Urddas yn y Gwaith - Y nod tymor hir yw bod yn awdurdod 
ymatebol ym mhob agwedd o’n gweithgareddau gwasanaeth; yn 
darparu gwasanaethau a chyfleusterau priodol, hygyrch ac effeithiol i 
ddiwallu anghenion amrywiol ein cymuned 

 Strategaeth y Bobl a pholisïau Adnoddau Dynol eraill sy'n ceisio 
sicrhau ein bod yn deg yn ein holl arferion cyflogaeth 

 Prosiect Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref  

 Protocol Rheoli Gwersylloedd Diawdurdod, sy'n anelu at sicrhau bod y 
ffordd y mae'r Cyngor yn rheoli gwersylloedd Theithwyr diawdurdod yn 
deg ac yn gymesur. Yr amcanion yw: -  

 
o cydbwyso hawliau ac anghenion cymunedau sefydlog gyda rhai 

Sipsiwn a Theithwyr;  
o rheoli gwersylloedd diawdurdod mewn ffordd effeithlon ac 

effeithiol, gan gydbwyso hawliau a chyfrifoldebau Sipsiwn a 
Theithwyr, trigolion lleol a rhanddeiliaid allweddol;  

o gweithio gydag asiantaethau partner i hyrwyddo cydlyniant 
cymunedol ac atal eithrio cymdeithasol o Sipsiwn a Theithwyr; 

o pennu fframwaith y gellir gwneud penderfyniadau clir, cyson o 
fewn iddi, sy'n cysylltu â strategaethau eraill sy'n effeithio ar  
Sipsiwn a Theithwyr.    

o  
 
Mae Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn ddarn sylweddol o 
ddeddfwriaeth lle y bydd angen i ni gyhoeddi cynllun Lles ym mis Ebrill 2017. 
Bydd angen i'r cynllun hwn nodi saith gôl lles - dwy ohonynt gyda chysylltiad 
uniongyrchol i'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol: 
 
Cymru fwy cyfartal    Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial 
waeth beth yw eu cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir ac 
amgylchiadau economaidd-gymdeithasol). 
 
Cymru â chymunedau cydlynol     Cymunedau deniadol, hyfyw, diogel a gyda 
chysylltiadau da. 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-and-Democracy/Improvement-Plan.aspx
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/?skip=1&lang=cy
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Bydd y CCS yn gwneud cyfraniad sylweddol i'r amcanion sy’n weddill  
 
Cymru ffyniannus 
Cymru wydn 
Cymru iachach 
Cymru gyda diwylliant bywiog ac iaith sy’n ffynnu  
Cymru fydol ymatebol 
Cysylltiadau â’r Ddeddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol, Blaenoriaethau'r Cyngor 
a'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
 

Deddf Lles 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol  

Blaenoriaethau’r 
Cyngor 

CCS 

Cymru ffyniannus 
 

Economi a Menter Lleihau anghydraddoldeb 
mewn cynrychiolaeth a llais 
 
Lleihau canlyniadau 
anghyfartal mewn Addysg er 
mwyn uchafu potensial 
unigolion 
 
Lleihau anghydraddoldeb 
mewn cyflogaeth 
 

Cymru wydn 
 

Amgylchedd Pob un o’r chwe amcan 
cydraddoldeb 

Cymru iachach 
 

Byw'n Dda Lleihau anghydraddoldeb 
mewn iechyd 
 
Lleihau anghydraddoldeb 
mewn mynediad i 
wybodaeth a 
gwasanaethau, adeiladau 
a'r amgylchedd 

Cymru fydol 
ymatebol 
 

Amgylchedd  Lleihau anghydraddoldeb 
mewn mynediad i 
wybodaeth a 
gwasanaethau, adeiladau 
a'r amgylchedd 

Cymru gyda 
diwylliant bywiog 
a iaith sy’n ffynnu 
 

Cyngor Modern ac 
Effeithlon  
Economi a Menter 
Sgiliau a Dysgu 

Lleihau anghydraddoldeb 
mewn cynrychiolaeth a llais 
 
 
Lleihau anghydraddoldeb 
mewn mynediad i 
wybodaeth a 
gwasanaethau, adeiladau 
a'r amgylchedd 

Cymru mwy Tai  
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cyfartal 
 

Sgiliau a Dysgu 
Cyngor Modern ac 
Effeithlon 

Pob un o’r chwe amcan 
cydraddoldeb 

Cymru â 
chymunedau 
cydlynol 
 

Cymunedau Diogel Pob un o’r chwe amcan 
cydraddoldeb 
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2.0 Amcanion Cydraddoldeb  
 
2.1 Bodloni ein hamcanion cydraddoldeb 2012/16. Mae cynnydd at fodloni 
ein hamcanion cydraddoldeb wedi'i nodi yn ein hadroddiadau cydraddoldeb 
blynyddol. Yn ystod y pedair blynedd diwethaf rydym wedi gwella gwybodaeth 
am amrywiaeth ein gweithwyr ac wedi rhagori ar ein targedau. Rydym hefyd 
wedi cynyddu nifer yr adeiladau hygyrch, ac mae manylion llawn ein 
cyflawniadau wedi eu hamlinellu yn ein hadroddiadau blynyddol. Mae 
enghreifftiau o sut yr ydym wedi diwallu tair rhan o'r Ddyletswydd Gyffredinol 
wedi'u nodi isod: 
 
Hyrwyddo cydraddoldeb  
 

 Gosod paneli solar ffotofoltäig ar gartrefi, gan gynnwys byngalos 
pensiynwyr, gan leihau biliau gwresogi o fudd i bobl hŷn 

 Cynyddu'r cyflenwad o nwy i gymunedau gwledig ac edrych ar ffyrdd 
eraill o leihau biliau gwresogi gan ostwng nifer y bobl sy'n dioddef tlodi 
tanwydd neu sy'n byw mewn tlodi tanwydd 

 Wedi cael gwobr Cyflogwr Cymreig sydd wedi Gwella Orau gan 
Stonewall Cymru yn 2013 

 Cynhaliwyd Archwiliad Cyflog Cyfartal i sicrhau bod cynllun tâl y 
Cyngor yn talu dynion a merched yn deg  

 
Dileu Gwahaniaethu, Aflonyddu ac Erledigaeth 
 

 Codwyd Baner Enfys a baner Traws i ddathlu mis Hanes LGBT a Dydd 
y Cofio Traws  

 Darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth Traws ar gyfer gweithwyr 

 Hyfforddiant ymwybyddiaeth Teithwyr 

 Cynyddu nifer yr ysgolion hygyrch 
o Ysgolion Uwchradd, o un, yn 2012 i bump yn 2016  
o Ysgolion cynradd o bump yn 2012 i bymtheg o ysgolion cynradd 

yn 2016 

 Darparwyd hyfforddiant ar "Dim hawlio arian cyhoeddus" a " Hawliau 
Gwladolion Ewropeaidd" er mwyn sicrhau nad yw gweithwyr yn 
gwahaniaethu'n anfwriadol yn erbyn cwsmeriaid 

 Darparwyd hyfforddiant Troseddau Casineb gan Gymorth i 
Ddioddefwyr ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio mewn Addysg, Tai a 
Gwasanaethau Cymdeithasol 

 Darparwyd hyfforddiant "Prevent1" i ysgolion gan Heddlu Gogledd 
Cymru 

                                            
1 Mae Prevent yn strategaeth gan y Llywodraeth sy’n annog plant i ddatblygu agwedd 
gadarnhaol tuag at eraill wrth ddatblygu parch uchel tuag at eu hunain 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Policy-and-Performance/Cynllun-Cydraddoldeb-Strategol.pdf
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Diversity-and-Equality/Cynllun-Cydraddoldeb-Strategol.aspx
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 Rydym yn parhau i gynnig y Cynllun Tic Dwbl, sy'n gwarantu 
cyfweliadau ar gyfer pobl anabl sy'n gwneud cais am swyddi yn y 
Cyngor ac sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol. 

 
Maethu Cysylltiadau Da 
 

 Darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth Traws ar gyfer staff i'w helpu i 
godi ymwybyddiaeth o'r materion sy'n wynebu'r gymuned Traws 

 Darparwyd hyfforddiant ymwybyddiaeth Teithwyr i weithwyr; ariannodd 
Llywodraeth Cymru yr hyfforddiant ar gyfer aelodau etholedig 

 Darparwyd gwybodaeth am Ffoaduriaid ar wefan y Cyngor  

 Cafodd hyfforddiant ei gynnig i weithwyr ar ddiwylliant Roma 
 

 
2.2 Adolygu ein Hamcanion 

 
Mae’r dyletswyddau cydraddoldeb statudol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff 
cyhoeddus sefydlu amcanion cydraddoldeb mewn perthynas â’r grwpiau 
gwarchodedig. Dylai amcanion fod yn seiliedig ar dystiolaeth a chanolbwyntio 
ar ganlyniadau i fynd i’r afael â’r meysydd mwyaf sylweddol o 
anghydraddoldeb gan arwain at welliannau i weithwyr a chwsmeriaid. Dylai’r 
amcanion cydraddoldeb gwrdd â thair rhan y ddyletswydd gyffredinol. Hefyd 
mae’n rhaid i ni gyhoeddi amcan i fynd i’r afael â gwahaniaeth cyflog rhwng y 
rhywiau. Mae’r cynllun gweithredu i gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb yn 
cael ei nodi yn Atodiad 1.  
 
Rydym yn adolygu ein hamcanion gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau: - 
 
Yn rhanbarthol 
 

 Rydym yn gweithio ar y cyd gyda chyrff sector cyhoeddus eraill ar draws 
Gogledd Cymru i gynnal ymchwil rhanbarthol a chenedlaethol, mae hyn yn 
cael ei gyhoeddi ar ein gwefan 

 Buom yn ymgynghori â rhan-ddeiliaid ar amcanion rhanbarthol. Gellir 
gweld canlyniadau'r gweithdy hwn yma. 

 
Yn lleol 
 

 Buom yn gweithio gyda rhan-ddeiliaid lleol o grwpiau gwarchodedig a 
fforymau gweithwyr i nodi materion allweddol ar eu cyfer. Gofynnom y 
cwestiynau canlynol ar gyfer pob amcan: 

 
 A yw hyn yn dal i fod yn flaenoriaeth?  
 Pam / pam ddim? 
 A oes unrhyw faterion cydraddoldeb penodol ar gyfer pobl â 

nodweddion gwarchodedig nad ydynt wedi'u cynnwys o fewn yr 
amcanion presennol? 

 A oes unrhyw flaenoriaethau eraill y mae angen i ni eu hystyried? 
 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Diversity-and-Equality/Cynllun-Cydraddoldeb-Strategol.aspx
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 Gofynnom i fforymau gweithwyr y Cyngor i adolygu’r amcanion 
cydraddoldeb presennol a'r amcanion rhanbarthol drafft 

 Fe adolygom gynnydd ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol cyfredol a 
nodom yr amcanion hynny a gawsom yn anodd dod o hyd i ddata i fesur 
eu cynnydd. 

 Rydym hefyd yn adolygu'r data a gadwom ar broffil gweithwyr y Cyngor a 
chwsmeriaid. Gwelsom mai data cyfyngedig oedd ar gael am broffil 
cwsmeriaid a gweithwyr a lle’r oedd ar gael, nid oedd yn cwmpasu pob un 
o'r nodweddion gwarchodedig. Rydym yn cydnabod bod angen i ni barhau 
i goladu data i fonitro unrhyw anghydraddoldebau ar gyfer grwpiau 
penodol a hefyd i nodi meysydd ar gyfer gwelliannau. 

 
Roedd adolygiad o asesiadau ac adroddiadau lleol a chenedlaethol yn 
cynnwys: - 
 

 Lefelau cyrhaeddiad disgyblion 2014 - dangosodd hyn bod merched yn dal 
i wneud yn well na bechgyn, gyda 84.7% o ferched yn ennill pump TGAU 
gradd A* - C. Mae'r data hefyd yn dangos bod 50% o'r Plant sy'n Derbyn 
Gofal yn cyflawni Cyfnod Allweddol 3 o’u cymharu â 84.3% o'r holl 
ddisgyblion.  

 

 Ffigurau troseddau casineb ar gyfer Sir y Fflint 2015/16 - mae'r tabl isod yn 
dangos bod y mwyafrif o adroddiadau am droseddau casineb yn ymwneud 
â throseddau casineb hiliol. 

Math o 
drosedd  

Nifer 

Hiliol 33 

Homoffobig 6 

Anabledd 6 

Crefyddol 4 

 

 Adroddiadau gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) "’A 
yw Cymru'n Decach”? 
<http://www.equalityhumanrights.com/publication/wales-fairer> Nododd 
hwn heriau allweddol fel  

o Bylchau mewn cyrhaeddiad 
o Recriwtio teg, datblygu a gwobrwyo mewn cyflogaeth 
o Gwella amodau byw mewn cymunedau cydlynol 
o Cynyddu mynediad at gyfiawnder ac annog cyfranogiad 

democrataidd 
o Gwella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl a chymorth i bobl 

sy'n dioddef iechyd meddwl gwael 
o Atal cam-drin, esgeulustod a thriniaeth wael mewn gofal a 

sefydliadau cadw 
o Dileu trais, cam-drin ac aflonyddu yn y gymuned. 
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Blaenoriaethau a godwyd yn ystod ymgysylltu a chasglu gwybodaeth: 
 

 Mynediad i wasanaethau – gall pob aelod o'r gymuned gael gafael ar 
wasanaethau, mewn tai penodol. 

 Hyfforddiant – mae’r holl weithwyr ac aelodau etholedig yn cael eu 
hyfforddi er mwyn cwrdd â'r agenda cydraddoldeb  

 Mae angen i gontractwyr a darparwyr gwasanaeth sy'n darparu nwyddau 
gwasanaeth ac yn gweithio ar ran y Cyngor Sir y Fflint gadw at yr agenda 
cydraddoldeb 

 Cyflogaeth - mae cydraddoldeb o ran tâl i ddynion a merched ac mae 
cyfansoddiad y gweithlu yn adlewyrchu’r gymuned leol  

 Llais - cyfleoedd i bob gweithiwr gael llais yn y gweithle ac i gwsmeriaid i 
fod yn rhan o lunio gwasanaethau 

 Troseddau Casineb - mwy o bobl yn adrodd am ddigwyddiadau a lleihad 
mewn digwyddiadau 

 
Roedd y rhain yn gyson ag amcanion cydraddoldeb presennol, ni nododd 
adborth o ymgynghori unrhyw amcanion cydraddoldeb y dylid eu dileu.  
 
Ein hamcanion cydraddoldeb diwygiedig 
Nodir y rhain yn y tudalennau canlynol, nododd adborth y dylai'r amcanion 
barhau ac y dylid canolbwyntio mwy ar ganfod a mynd i'r afael ag 
anghydraddoldebau lleol.  
Mae’r amcanion cydraddoldeb rhanbarthol i'w cael yma. Yr amcanion yw: - 

 Delio ag anghydraddoldebau iechyd 

 Delio â chanlyniadau anghyfartal mewn addysg er mwyn uchafu 
potensial unigolion 

 Delio ag anghydraddoldebau mewn cyflogaeth a thâl yn y gymuned 

 Delio ag anghydraddoldebau o ran diogelwch personol 

 Delio ag anghydraddoldeb mewn cynrychiolaeth a llais 

 Delio ag anghydraddoldeb mewn mynediad i wybodaeth a 
gwasanaethau, adeiladau a'r amgylchedd 

 
Bydd bodloni ein hamcanion cydraddoldeb lleol yn cyfrannu tuag at gyflawni'r 
amcanion cydraddoldeb rhanbarthol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/Conwy/gwaith%20Fflint/We%20are%20happy%20to%20provide%20this%20information%20in%20alternative%20formats%20or%20in%20your%20own%20language


 

 

Amcan 1: Lleihau Anghydraddoldebau Iechyd 
 
Beth fyddwn yn ei wneud erbyn 2020  
  

1. Gwella canlyniadau iechyd ar gyfer grwpiau gwarchodedig  
 
Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 

 % y Plant sy'n Derbyn Gofal sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu    

 % y Plant sy'n Derbyn Gofal (LAC) sydd wedi cael gwiriad iechyd 

 Nifer o blant sy'n derbyn gofal yn aros i gael mynediad at y Gwasanaeth 
Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) 

 % y gweithwyr sy'n mynychu hyfforddiant ymwybyddiaeth Trawsrywedd 

 % o weithwyr sy'n cwblhau hyfforddiant Sipsiwn-Teithwyr 

 Nifer y bobl a gefnogir i aros yn eu cartref oherwydd addasiad 

 % o'r rhai sy'n gadael gofal sydd wedi dioddef digartrefedd yn ystod y 
flwyddyn.  

 % o bobl sy'n fodlon gyda’r gofal a chefnogaeth maent yn dderbyn  

 Nifer y digwyddiadau wedi’i hanelu at godi ymwybyddiaeth o ddementia ar 
draws y sir (a faint o bobl sy’n manteisio ar hyn) 
 
 

2. Lleihau effaith camddefnyddio sylweddau ar unigolion, eu teuluoedd a 
chymunedau yn y sir  

 
Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 
 

 % amser aros o lai na 20 diwrnod o’r atgyfeiriad i’r driniaeth 

 Cyflawni targed Llywodraeth Cymru ar gyfer y % o driniaethau 
camddefnyddio sylweddau a gwblhawyd 

 % o gwsmeriaid i'r gwasanaeth sy'n cwblhau'r archwiliad amrywiaeth  
 
 
Mae hyn yn flaenoriaeth oherwydd: 
 

  Dywedodd yr adborth o'r ymgynghori rhanbarthol a lleol fod hyn yn bwysig.  

 Mae plant sy'n derbyn gofal a phobl ifanc sy'n derbyn gofal yn rhannu llawer 
o'r un risgiau iechyd a phroblemau â'u cyfoedion, ond yn aml i raddau mwy. 
Maent yn aml yn mynd i ofal gyda lefel gwaeth o iechyd na'u cyfoedion yn 
rhannol oherwydd effaith tlodi, cam-drin ac esgeulustod. Mae asesiadau 
iechyd felly yn ganolog i sicrhau cydraddoldeb o ran gofal. 

 Dengys ystadegau fod pobl sy'n aros yn eu cartrefi eu hunain yn cael 
canlyniadau gwell, mai pobl hŷn a phobl anabl yw’r grwpiau mwyaf tebygol o 
gael eu heffeithio yn anghymesur. Adroddodd Stonewall (2012) bod pobl LHD 
yn dal i fod yn ansicr ynghylch sut y byddant yn cael eu trin gan wasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol.  

 Mae rhai grwpiau o bobl ym Mhrydain, gan gynnwys pobl Trawsrywiol, 
Sipsiwn a Theithwyr a phobl ddigartref yn cael anhawster cael mynediad at 
ofal iechyd.  
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Amcan 2: Lleihau canlyniadau anghyfartal mewn Addysg er mwyn 
uchafu potensial unigolion 
 
Beth fyddwn yn ei wneud erbyn 2020  
  
 

1. Lleihau'r bwlch mewn lefelau cyrhaeddiad addysgol rhwng gwahanol 
grwpiau ym mhob cyfnod allweddol  

 
Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 

 Monitro blynyddol a dadansoddiad o lefelau cyrhaeddiad addysgol 
gwahanol grwpiau gwarchodedig - rhyw, cefndir ethnig, Prydau Ysgol am 
Ddim, Plant sy'n Derbyn Gofal  

 % y plant sy'n cyflawni'r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 2 
a 4 

 Gwella canlyniadau mewn Mathemateg, Saesneg a Chymraeg neu’r holl 
grwpiau a warchodir, prydau ysgol am ddim a phlant sy’n derbyn gofal 

 % o blant sy'n derbyn gofal sy'n newid ysgol 1 neu fwy o weithiau 
 
 

2. Sicrhau bod disgyblion yn teimlo'n ddiogel yn yr ysgol 
 
Caiff llwyddiant ei fesur drwy 

 Nifer yr athrawon sy'n mynychu cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwr gan Stonewall 
Cymru  

 Datblygiad polisi Ailbennu Trawsrywiol ar gyfer ysgolion  

 Gweithredu cynllun gweithredu Cefnogwyr Addysg Stonewall Cymru  

 % o adroddiadau o fwlio ar sail hunaniaeth sy’n digwydd mewn ysgolion 

 % y plant sy’n adrodd eu bod yn mwynhau'r ysgol, addysg bellach a 
hyfforddiant 

 Hyrwyddo canllawiau 'parchu eraill' i ysgolion;  

 Trefnu Cynhadledd "Parchu Eraill" flynyddol i Bobl Ifanc 
 
 

Mae hyn yn flaenoriaeth oherwydd: 
 

 Mae merched yn perfformio'n well na bechgyn ym mhob cyfnod allweddol 

 2Mae ymchwil wedi dangos y bu gostyngiad cyfyngedig mewn 
anghydraddoldebau mewn cyrhaeddiad ar draws Cymru rhwng grwpiau, er 
enghraifft, prydau ysgol am ddim, Sipsiwn-Teithwyr 

 Mae ymchwil yn dangos bod plant sy'n derbyn gofal yn gallu cael mwy o 

heriau megis anghytgord o fewn eu teuluoedd eu hunain, newidiadau aml o 

ran cartrefi neu ysgolion, a diffyg mynediad i gefnogaeth a chyngor oddi 

wrth oedolion maent yn ymddiried ynddynt. Mae plant yn aml yn mynd i’r 

system ofal gyda lefel gwaeth o addysg na'u cyfoedion yn rhannol 

oherwydd effaith tlodi, rhianta gwael, ffyrdd o fyw gwyllt a cham-drin ac 

esgeulustod.  Mae astudiaethau yn dangos bod canlyniadau hirdymor a 

                                            
2 A yw Cymru’n Decach? – Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2015 
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chanlyniadau addysgol yn arbennig ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a rhai 

sy'n gadael gofal yn parhau i fod yn waeth na'u cyfoedion. 

 3Dywedodd Estyn (2014) bod bwlio'n risg benodol ar gyfer: 

 disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig 

 disgyblion anabl 

 disgyblion lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT) 

 disgyblion o leiafrifoedd ethnig 

 disgyblion o gefndir crefyddol 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 Estyn – Gweithredu ar Fwlio 2014 



 

 

Amcan 3: Lleihau Anghydraddoldebau mewn cyflogaeth  
 

Beth fyddwn yn ei wneud erbyn 2020  
  

1. Nodi a mynd i'r afael ag unrhyw anghydraddoldeb o fewn prosesau cyflog, 
recriwtio, cadw, hyfforddi a dyrchafu  
 

Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 

 Gynyddu ansawdd a maint data’r gweithlu 

 Cwblhau a chyhoeddi dadansoddiad blynyddol o ddata gweithlu a 
chynhyrchu cynllun gweithredu i fynd i'r afael ag unrhyw 
anghydraddoldebau posibl neu wirioneddol 

 
 
2. Sicrhau bod gweithwyr yn derbyn hyfforddiant ar gydraddoldeb er mwyn eu 

harfogi â sgiliau a gwybodaeth i fodloni Deddf Cydraddoldeb 2010 
 

Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 

 nifer y gweithwyr sy'n cwblhau'r modiwlau e-ddysgu cydraddoldeb ac 
amrywiaeth  

 nifer y cyrsiau sy'n ymwneud â chydraddoldeb a ddarperir a nifer y 
gweithwyr sy'n mynychu  

 nifer y cwynion a wneir gan weithwyr am wahaniaethu a bwlio’n seiliedig 
ar hunaniaeth   

 nifer y cwynion am wahaniaethu a wneir gan ymgeiswyr am swyddi 
 
3. Cefnogi grwpiau gwarchodedig i gael a chadw cyflogaeth  
 
Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 
 

 % o'r holl rai sy'n gadael gofal sydd mewn addysg barhaus, hyfforddiant 
neu gyflogaeth barhaus am 12 mis a 24 mis ar ôl gadael gofal. 

 % o bobl ag anableddau dysgu sy’n cael mynediad at gynlluniau 
cyfleoedd gwaith 

 Lleihau nifer y bobl ifanc 18-24 oed ar Lwfans Ceisio Gwaith 

 Cynyddu nifer y cyfleoedd hyfforddi a phrentisiaeth 

 Sicrhau bod lefelau uchel o bobl ifanc 16 oed mewn addysg, cyflogaeth a 
hyfforddiant  

 
Mae hyn yn flaenoriaeth oherwydd: 

 Mae hyfforddi gweithwyr ar y ddyletswydd cydraddoldeb sector cyhoeddus, 
monitro amrywiaeth y gweithlu, cyhoeddi adroddiad blynyddol y gweithlu a 
gosod amcan cyflog i gyd yn ofynion Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus. 

 Mae ymgynghori wedi amlygu'r angen i weithwyr i wella ymwybyddiaeth o 
gydraddoldeb, yn enwedig ymwybyddiaeth o anabledd ac addasiadau 
rhesymol 
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 4Mae ymchwil wedi dangos bod bwlch cyflog yn dal i fodoli rhwng cyflog 
cyfartalog dynion a merched 

 Mae diweithdra yn uwch ar gyfer rhai grwpiau gwarchodedig - pobl ifanc, 
pobl anabl. 

 

 Mae astudiaethau yn dangos bod canlyniadau hirdymor a chanlyniadau 
addysgol a chyflogaeth yn arbennig ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a rhai 
sy'n gadael gofal yn parhau i fod yn waeth na'u cyfoedion. 

 
 
 
 

                                            
4 A yw Cymru’n Decach? – Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 



 

 

Amcan 4: Gostwng anghydraddoldebau o ran Diogelwch Personol
 
Beth fyddwn yn ei wneud erbyn 2020  

  
1. Codi ymwybyddiaeth o droseddau casineb 

 
Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 

 Nifer yr adroddiadau am ddigwyddiadau casineb yn ôl nodwedd 
warchodedig 

 Mentrau ar waith i hyrwyddo Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau 
Casineb 

 
2. Codi ymwybyddiaeth o Ddiogelu  

Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 

 Sefydlu Panel Diogelu Corfforaethol 

 Datblygu Polisi Diogelu Corfforaethol sy'n cynnwys Caethwasiaeth 
Modern 

 Nifer y gweithwyr sy'n mynychu'r hyfforddiant Diogelu   
 
3. Mynd i'r afael ag achosion risg uchel ailadroddus o gam-drin domestig a 

galluogi dioddefwyr cam-drin domestig i aros yn eu heiddo eu hunain 
 
 
Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 

 

 % o ddioddefwyr risg uchel ailadroddus o gam-drin domestig a 
atgyfeiriwyd at MARAC (Cynhadledd Asesu Risg Aml-Asiantaeth) 

 Nifer yr ymweliadau atgyfeirio cartref a gynhaliwyd gan Wardeiniaid 
Cymdogaeth 

 
 
4. Datblygu lloches cam-drin domestig ar gyfer dynion i leihau'r 

anghydraddoldeb yn y ddarpariaeth yng Ngogledd Cymru 
 
Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 

 

 Cynnal prosiect a derbyn atgyfeiriadau 
 
Mae hyn yn flaenoriaeth oherwydd: 
 

 Nododd ymgynghoriad bod troseddau casineb yn dal yn broblem i 
lawer o bobl 

 Adroddodd y EHRC5 fod nifer yr achosion o droseddau casineb yng 
Nghymru yn uwch ar gyfer rhai grwpiau 

 Mae diffyg cyfleusterau i ddynion sy'n dioddef cam-drin domestig  
 

                                            
5 A yw Cymru’n Decach? – Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2015 



 

 

 

Amcan 5: Lleihau anghydraddoldeb mewn Cynrychiolaeth a Llais
 
Beth fyddwn yn ei wneud erbyn 2020  
 
 

1. Cynyddu amrywiaeth proffil y bobl sy'n cymryd rhan mewn bywyd 
cyhoeddus a chyrff cynrychioliadol. 

 
Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 

 Monitro proffil amrywiaeth llywodraethwyr ysgol, Cynghorau Ysgolion, 
Cymdeithasau Preswylwyr a Thenantiaid a grwpiau cynllunio defnyddwyr 
gwasanaethau.  

 Cyhoeddi a hyrwyddo llyfryn cyrff gwneud penderfyniadau - sut i gymryd 
rhan   

 
2. Gwella cynrychiolaeth grwpiau a ddiogelir yn y gweithgareddau 

ymgynghori ac asesiadau o effaith ar gydraddoldeb 
 

Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 

  Nifer o Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb a gyflwynwyd i grwpiau rhan-
ddeiliaid 

 % y bobl sy'n adrodd eu bod yn teimlo yn rhan o unrhyw benderfyniadau 
a wneir ynghylch eu gofal a chefnogaeth  

 Datblygu gweithdrefnau hawdd a hygyrch i bobl gwyno pan fydd 
pethau'n mynd o chwith. 

 
Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 
 

 Monitro data cwynion i sicrhau bod pobl yn cael mynediad trwy 
amrywiaeth o sianelau cyfathrebu. 

 
Mae hyn yn flaenoriaeth oherwydd:  
 

 Mae ymgysylltu â grwpiau gwarchodedig a chynnal asesiadau o 
effaith ar gydraddoldeb yn ofynion statudol y PSED 

 Mae hyn wedi cael ei godi fel problem yn ystod yr ymgynghoriad  

 Mae tystiolaeth yn awgrymu fod pobl yn fwy tebygol o gyflawni 
canlyniadau llwyddiannus os ydynt wedi cymryd rhan wrth gynllunio 
eu cefnogaeth.  
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Amcan 6: Lleihau anghydraddoldeb mewn mynediad i wybodaeth 
a gwasanaethau, adeiladau a'r amgylchedd
 
Beth fyddwn yn ei wneud erbyn 2020  
 
1. Hyrwyddo a chynyddu’r defnydd o linell iaith ar draws yr holl wasanaethau 
wrth ddelio â chwsmeriaid lle gall rhwystrau iaith arwain at y naill barti yn deall 
gwybodaeth yn glir. 
 

Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 

 Nifer y ceisiadau am wybodaeth mewn gwahanol ieithoedd a fformatau 

 Cytuno ar ddatganiad safonol ar gyfer geiriad ar gyfer yr holl ddogfennau 
cyhoeddus yn datgan gall yr wybodaeth gael ei darparu mewn gwahanol 
ieithoedd a fformatau 

 Nifer y gweithwyr sy'n mynychu hyfforddiant ymwybyddiaeth Byddardod 

 % y bobl sy'n adrodd eu bod wedi derbyn gofal a chymorth drwy eu dewis 
iaith  

 
2. Gwella mynediad at wasanaethau, cludiant, yr amgylchedd adeiledig a 

mannau agored y mae'r Cyngor yn eu darparu neu'n rheoli 
 
Caiff llwyddiant ei fesur drwy: 
 

 Monitro a dadansoddi cydraddoldeb mewn gwasanaethau allweddol: 
Addysg, Tai, Gwasanaethau Cymdeithasol 

 Asesiadau effaith ar yr iaith Gymraeg a chydraddoldeb wedi’u 
hymgorffori yn System Rheoli Perfformiad y Cyngor 

 Nifer yr asesiadau effaith cydraddoldeb a wneir ym mhob Portffolio 

 Datblygu cymal safonol mewn contractau i sicrhau bod contractwyr, 
Modelau Darparu Amgen a Throsglwyddo Asedau Cymunedol yn cadw 
at y ddyletswydd cydraddoldeb a Safonau Cymraeg 

 Amseroedd aros am Dai a Addaswyd o’u cymharu â Thai eraill 

 Nifer a % o weithwyr Cartref Newydd sy'n mynychu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth trawsrywedd 

 Nifer y gweithwyr tai sy'n mynychu hyfforddiant ymwybyddiaeth 
Sipsiwn-Teithwyr 

 Cynyddu nifer y model darparu amgen a throsglwyddiadau asedau 
cymunedol sy'n cynnwys cymalau sy'n berthnasol i'r PSED a Safonau 
Iaith Gymraeg  

 
Mae hyn yn flaenoriaeth oherwydd:
 

 Mae ymgynghori yn rhanbarthol ac yn lleol wedi nodi bod hwn yn 
broblem 

 Mae pobl anabl yn aros yn hwy am lety wedi'i addasu na grwpiau eraill  
 
 
 
 



 

 

 

3.  Diwallu’r Dyletswyddau Penodol 
 

 
3.1 Trefniadau ar gyfer nodi, coladu a chyhoeddi gwybodaeth  
 
Cyflogaeth 
 
Ar hyn o bryd rydym yn monitro proffil y gweithwyr yn ôl oedran, anabledd, 
ethnigrwydd, statws priodasol, crefydd, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol. Caiff 
adroddiadau manwl eu cyhoeddi yn flynyddol ar ein gwefan ac yn cynnwys 
proffiliau o: -  
 

 y gweithlu 

 lefelau tâl  

 ymgeiswyr sy’n ymgeisio am swyddi  

 ymgeiswyr a ddewiswyd ar gyfer cyfweliad  

 penodiadau llwyddiannus 

 ymadawyr 

 achosion o fwlio ac aflonyddu 

 camau disgyblu 

 gweithwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant 
 
Ysgolion  
 
Rydym hefyd yn casglu data am broffil disgyblion ysgol yn ôl oedran, 
ethnigrwydd, rhyw, iaith, mewn perthynas â:  
 

 cyrhaeddiad (cyfnodau allweddol 2, 3, 4 a 5) 

 presenoldeb 

 gwaharddiadau 

 hawl i brydau ysgol am ddim 
 
Mae data ar gyrhaeddiad mewn cyfnodau allweddol penodol yn cael ei 
gyhoeddi yn yr adroddiad cydraddoldeb blynyddol. Mae'r data yn cael ei 
gasglu fel rhan o Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC) a 
gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru.  
 
Gwasanaethau 
 
Caiff proffil cwsmeriaid ei gasglu gan y Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 
Oedolion, y Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Plant, Tai a Gwasanaethau 
Cwsmeriaid trwy system cwynion a sylwadau’r Cyngor. Mae'r wybodaeth hon 
yn cael ei chyhoeddi yn yr adroddiad cydraddoldeb blynyddol ar ein gwefan.  
Mae arolygon trigolion, arolygon boddhad ac ymarferion ymgynghori’n casglu 
gwybodaeth cydraddoldeb hefyd. 
 
 
 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-Apps/Search.aspx
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/schooldata/ims/datacollections/pupillevelannualschoolcensus/?lang=en
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 3.2  Trefniadau ar gyfer asesu effaith 
 
Er mwyn cyflawni’r ddyletswydd benodol, mae’n ofynnol i bob awdurdod 
cyhoeddus nodi dulliau asesu effaith o ran polisïau ac arferion. Mae hyn er 
mwyn sicrhau bod anghenion a phryderon yr holl grwpiau gwarchodedig yn 
cael eu hystyried.  
 
Mae offeryn sgrinio ar gyfer asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb (AEGau) a 
thempled ar gyfer asesiad o effaith llawn wedi cael ei ddatblygu. Mae hyn 
bellach yn cynnwys yr iaith Gymraeg. Mae rhaglenni parhaus o weithdai i 
gynorthwyo Portffolios i gynnal AEGau wedi cael eu gweithredu. Bydd pob 
asesiad effaith yn cael ei gymeradwyo gan y Portffolio perthnasol. Mae grŵp o 
randdeiliaid yn cynrychioli nodweddion gwarchodedig ymhlith gweithwyr ac 
aelodau’r cyhoedd yn adolygu AEGau a rhoi adborth i’r awduron.  Mae 
AEGau wedi cael eu hintegreiddio i mewn i'r system rheoli perfformiad er 
mwyn hwyluso monitro mwy effeithiol. Caiff crynodebau o AEGau sy’n cael 
effaith sylweddol fel y cytunwyd gan y grŵp rhanddeiliaid eu cyhoeddi ar ein 
gwefan.   

 
Mae pob adroddiad i Bwyllgor yn cynnwys adran Asesu Risg sydd angen 
cynnwys Effaith ar Gydraddoldeb a’r iaith Gymraeg. Mae'r adran hon i'w llenwi 
gan awdur yr adroddiad. 
 
3.3  Trefniadau ar gyfer hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth a nodi 
anghenion hyfforddi gweithwyr mewn perthynas â dyletswyddau sector 
cyhoeddus 
 
Mae'r adran hon yn nodi trefniadau'r Cyngor ar gyfer sicrhau bod gan 
weithwyr yr wybodaeth, sgiliau a'r agweddau i gyflawni'r ddyletswydd 
gyffredinol a phenodol. Rydym yn cydnabod y bydd rhywfaint o godi 
ymwybyddiaeth/ hyfforddiant yn generig a bod angen i bob gweithiwr fod yn 
ymwybodol, a bydd hyfforddiant arall yn ymwneud yn fwy penodol â rolau 
swyddi unigol gan gefnogi gweithredu’r CCS. 
 
Mae gweithgareddau penodol i gefnogi’r trefniadau hyn yn cynnwys: - 
 

 Gweithdai pwrpasol ar Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb. 

 Hyfforddiant i gefnogi mentrau megis Wythnos Ymwybyddiaeth o'r 
Byddar, Mis Hanes Sipsiwn a Theithwyr, Mis Hanes Lesbiaidd, Hoyw, 
Deurywiol a Thrawsrywiol a hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o 
faterion cydraddoldeb penodol. 

 Mae Stonewall Cymru wedi cael eu comisiynu i ddarparu hyfforddiant 
ar faterion penodol, megis ymdrin â bwlio homoffobig. Byddant hefyd 
yn cyflwyno hyfforddiant i athrawon a llywodraethwyr ysgolion 

 Mae adnoddau ar gael ar fewnrwyd y Cyngor gan gynnwys canllawiau 
ar gyfer gweithio gyda phobl o'r grwpiau gwarchodedig. 

 Cyflwyno modiwlau e-ddysgu ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010, 
cydraddoldeb ac amrywiaeth ac asesiadau effaith. Mae’n rhaid i bawb 
sy’n dechrau o’r newydd gwblhau’r ddau fodiwl cyntaf. 
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 Bydd anghenion hyfforddiant mewn perthynas â'r dyletswyddau 
cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn cael eu nodi fel rhan o'r broses 
arfarnu.  

 
3.4  Sut byddwn yn ymgorffori cydraddoldeb mewn Caffael 
 
Wrth gaffael gwaith, nwyddau neu wasanaethau gan sefydliadau eraill, mae’n 
rhaid i gorff cyhoeddus yng Nghymru: - 
  

 roi ystyriaeth ddyledus ynghylch a fyddai’n briodol i’r meini prawf 
dyfarnu ar gyfer y contract gynnwys ystyriaethau i helpu cyflawni’r 
ddyletswydd gyffredinol  

 rhoi ystyriaeth ddyledus ynghylch a fyddai’n briodol i bennu amodau yn 
ymwneud â pherfformiad y contract i helpu i gyflawni tri nod y 
ddyletswydd gyffredinol. 

 
Mewn rhai contractau bydd cydraddoldeb yn ofyniad craidd a bydd hyn yn 
cael ei nodi yn fanwl o fewn y contract. Mae'r Polisi Caffael Cyngor Sir y Fflint 
yn datgan ei ymrwymiad i: - 
 

 Ddefnyddwyr pob gwasanaeth 

 Amcanion craidd a pholisi’r Cyngor 

 Cydymffurfio â nodau ac amcanion y gwasanaeth 

 Gwelliant parhaus 

 Ansawdd a chydraddoldeb 

 Effeithlonrwydd gweithredol 
 

Mae ein Rheolau Gweithdrefn Contractau yn cynnwys yr holl nodweddion 
gwarchodedig yn yr holiadur cyn cymhwyso (HCC) ar gyfer tendr. Mae 
canllawiau ar gael i weithwyr ar gynnwys ystyriaethau cydraddoldeb mewn 
contractau penodol. Mae canllawiau drafft hefyd ar gael i gontractwyr ar yr 
hyn rydym yn ei ddisgwyl ganddynt pan fyddant yn darparu nwyddau, 
gwasanaethau, ac yn gweithio ar ein rhan. Byddwn hefyd yn cynnal sesiynau 
briffio ar gyfer contractwyr i gynyddu eu hymwybyddiaeth o'n disgwyliadau o 
ran cydraddoldeb a chontractau. 
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4 Monitro ac Adolygu 
 

 
4.1 Bydd camau gweithredu a mesurau yn cael eu hymgorffori yn system 
rheoli perfformiad y Cyngor a bydd cynnydd yn cael ei adrodd i'r Cabinet yn 
flynyddol a phan fo angen. Bydd adroddiad yn disgrifio cynnydd at gyflawni'r 
amcanion cydraddoldeb yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn; bydd gwybodaeth 
berthnasol am gydraddoldeb yn cael ei chyhoeddi yn yr adroddiad hwn. Caiff 
cynnydd ei fonitro trwy Dîm y Prif Swyddog, Grŵp Rhanddeiliaid Asesiad 
Effaith ar Gydraddoldeb, y Cabinet a'r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 
perthnasol. 
 
Bydd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cael ei adolygu yn erbyn y Cynllun 
Lles ar gyfer Sir y Fflint pan gaiff ei ddatblygu yn 2017 a'i ddiwygio os oes 
angen, neu os bydd monitro'n dangos bod meysydd o anghydraddoldeb yn 
dod i'r amlwg y mae angen mynd i'r afael â nhw ar frys. Os yw'r amcanion yn 
cael eu hadolygu, bydd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cael ei 
ailgyhoeddi, fel arall bydd yn cael ei ailgyhoeddi yn 2020. 
 
 
 

5. Cyhoeddi 
 

 
Bydd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan a 
bydd ar gael yn y Gymraeg, Saesneg ac Easy Read. Bydd crynodeb ar gael 
mewn DVD yn Iaith Arwyddion Prydain. Bydd fformatau ac ieithoedd eraill ar 
gael ar gais. Caiff gwybodaeth am broffil y gweithlu ei gyhoeddi yn flynyddol. 
 

 
Diolch am ddarllen ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
2016/2020. 
Croesewir barn ac awgrymiadau ar gyfer y Cynllun Cydraddoldeb Strategol. 

Cysylltwch â ni ar: Ffôn:  01352 702131 

E-bost:  stephanie.aldridge@flintshire.gov.uk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Atodiad 1 Cynllun Gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 
 
 
 
 

Amcan 1: Lleihau Anghydraddoldebau Iechyd  

Gwella canlyniadau iechyd ar gyfer grwpiau gwarchodedig 

Tasg Pwy Dyddiad Mesur Llinell 
sylfaen 
2015/2016 

Datblygu a gweithredu 
cynllun gweithredu i leihau 
amseroedd aros ar gyfer 
plant sy’n cael gafael ar 
wasanaethau iechyd meddwl 

Rheolwr Tîm -
Perfformiad a 
Swyddog 
Cynllunio a 
Datblygu   

I'w 
gadarnhau 

 Nifer y plant sy'n derbyn gofal yn aros i 
gael mynediad at y Gwasanaeth Iechyd 
Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) 
 

 I'w gadarnhau 

Archwilio darparwyr amgen ar 
gyfer iechyd meddwl plant  

Rheolwr Tîm -
Perfformiad a 
Swyddog 
Cynllunio a 
Datblygu  

I'w 
gadarnhau 

Ymgorffori’r angen am 
asesiadau iechyd o fewn 
hyfforddiant Gofal Maeth 

Rheolwr Tîm -
Perfformiad a 
Swyddog 
Cynllunio a 
Datblygu  

I'w 
gadarnhau 

% yr asesiadau iechyd ar gyfer plant sy'n 
derbyn gofal o fewn graddfeydd amser                                  

 
I'w gadarnhau 
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Ymgorffori cofrestriad prydlon 
gyda Meddyg Teulu a'r 
deintydd yn PARIS (system 
asesu gofal)  

Rheolwr Tîm -
Perfformiad a 
Swyddog 
Cynllunio a 
Datblygu  

 I'w 
gadarnhau 

% y plant sy’n derbyn gofal wedi cofrestru 
gyda meddyg teulu 
  

100%  
 

% y plant sy’n derbyn gofal wedi cofrestru 
gyda deintydd o fewn 3 mis o gael eu 
cofrestru 

I'w gadarnhau 

Trefnu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth Traws 
blynyddol i gyd-fynd â 
Diwrnod Coffa Traws 

Ymgynghorydd 
Polisi 
Cydraddoldeb a 
Chydlyniant 

Blynyddol  nifer y gweithwyr sy'n mynychu 
hyfforddiant ymwybyddiaeth Trawsrywiol  
 

10 

Archwilio'r potensial i 
ddarparu hyfforddiant trwy e-
ddysgu 

Ymgynghorydd 
Polisi 
Cydraddoldeb a 
Chydlyniant 

Mawrth 
2017 

 E-ddysgu ymwybyddiaeth traws ar gael 2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 

Datblygu modiwl e-ddysgu ar 
ymwybyddiaeth o Sipsiwn-
Teithwyr 

Cydlynydd 
Cydlyniant 
Cymunedol 
Rhanbarthol 

Rhagfyr 
2017 

 % y gweithwyr sy'n cwblhau hyfforddiant 
Sipsiwn-Teithwyr 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 
 

Darparu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth Sipsiwn-
Teithwyr yn flynyddol 

Ymgynghorydd 
Polisi 
Cydraddoldeb a 
Chydlyniant / 
Rheolwr Dysgu 
a Datblygu  

Blynyddol   % y gweithwyr sy'n mynychu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth Sipsiwn-Teithwyr 

I'w gadarnhau 

Gweithredu Strategaeth 
Hyfforddiant Gofal 

Rheolwr Tîm -
Perfformiad a 

Parhaus  Nifer y bobl a gefnogir i aros yn eu cartref 
oherwydd addasiad yn y cartref.  

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
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Cymdeithasol 
 

Swyddog 
Cynllunio a 
Datblygu   

 sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 
 

Gweithredu Cynllun Gwella 
Cefnogi Pobl 

Cydlynydd 
Cefnogi Tai 

Parhaus % y rhai sy'n gadael gofal, fesul nodwedd 
warchodedig, sydd wedi bod yn 
ddigartrefedd yn ystod y flwyddyn. 

I'w gadarnhau 

Gweithredu Strategaeth 
Hyfforddiant Gofal 
Cymdeithasol 

Swyddog 
Cynllunio a 
Datblygu 

Parhaus  % y bobl, fesul nodwedd warchodedig, 
sy'n fodlon gyda’r gofal a’r gefnogaeth 
maent yn ei gael  

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 
 

Gweithredu Cynllun 
Gweithredu Cymunedau sy’n 
Ystyriol o Ddementia 

Swyddog 
Cynllunio a 
Datblygu 

  Nifer y digwyddiadau wedi’u hanelu at 
godi ymwybyddiaeth o ddementia ar 
draws y sir (a faint o bobl sy’n manteisio 
ar hyn) 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 

Lleihau effaith camddefnyddio sylweddau ar unigolion, eu teuluoedd a chymunedau yn y sir  

Tasg  Pwy Dyddiad  Mesur Llinell 
sylfaen 

Lleihau effaith 
camddefnyddio 
sylweddau ar 
unigolion, eu 
teuluoedd a 
chymunedau yn y sir 

Swyddog Datblygu a 
Chomisiynu 
Camddefnyddio 
Sylweddau   

I'w 
gadarnhau 

% amser aros o lai na 20 diwrnod o’r 
atgyfeiriad i’r driniaeth 
 

90.91% 

Cefnogi'r rhai sy'n cael 
triniaeth i gwblhau 

Swyddog Datblygu a 
Chomisiynu 

I'w 
gadarnhau 

% o driniaethau camddefnyddio 
sylweddau a gwblhawyd 

78.91% 
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triniaethau 
camddefnyddio 
sylweddau 

Camddefnyddio 
Sylweddau   

 

Amcan 2 Lleihau canlyniadau anghyfartal mewn Addysg er mwyn gwneud y gorau o botensial 
unigolion 

Lleihau'r bwlch mewn lefelau cyrhaeddiad addysgol rhwng gwahanol grwpiau ym mhob cyfnod 
allweddol  

Tasg Pwy Dyddiad Mesur Data Llinell 
Sylfaen  

Drwy waith 
Gwasanaeth Gwella 
Ysgolion Rhanbarthol 
(GwE) i godi safonau a 
gyflawnir gan 
ddysgwyr sydd â hawl i 
brydau ysgol am ddim, 
trwy wneud 
dadansoddiad o 
gyrhaeddiad ar draws 
pob cyfnod allweddol 
yn ôl rhyw ac yn ôl 
prydau ysgol am ddim 

Uwch Reolwr - Gwella 
Ysgolion 

 

Blynyddol  Dadansoddiad blynyddol % o blant (yn ôl 
rhyw, cefndir ethnig, prydau ysgol am 
ddim, plant syn derbyn gofal) ar gyfer y 
dangosydd pwnc craidd ym mhob cyfnod 
allweddol. 
 
% y dysgwyr â hawl i gael prydau ysgol 
am ddim yn cyflawni'r Dangosydd Lefel 1 
a Lefel 2 (Pum arholiad TGAU A* - C)  

Prydau Ysgol 
am Ddim: 
 -Cyfnod 
Allweddol 
3=71.3% 

% y plant sy'n derbyn gofal sydd wedi 
newid ysgol un neu fwy o weithiau 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 
 

% y plant sy’n derbyn gofal sy’n adrodd 
eu bod yn mwynhau'r ysgol, addysg 
bellach neu hyfforddiant 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
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hwn 

Gweithredu Cynllun 
Gwella Cefnogi Pobl 

Cydlynydd Cefnogi Tai Parhaus % y rhai sy'n gadael gofal, fesul nodwedd 
warchodedig, sydd wedi bod yn 
ddigartrefedd yn ystod y flwyddyn.  

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 

Trwy Ymgynghorwyr 
Her GwE, craffu ar 
gynlluniau gwella 
ysgol, sicrhau bod 
ysgolion yn targedu'r 
defnydd o'r Grant 
Amddifadedd 
Disgyblion i gefnogi 
dysgwyr sydd â hawl i 
brydau ysgol am ddim, 
i wella canlyniadau yn 
effeithiol.  

Uwch Reolwr - Gwella 
Ysgolion 

Tymor yr 
Hydref 
2016 

% y dysgwyr â hawl i gael prydau ysgol 
am ddim yn cyflawni'r Dangosydd Lefel 2 
a Lefel 2 (Pum arholiad TGAU A* - C)  

I'w gadarnhau 

  

Sicrhau bod disgyblion yn teimlo'n ddiogel yn yr ysgol 

Tasg Pwy Dyddiad  Mesur Llinell 
sylfaen 

Hyrwyddo cwrs 
Hyfforddi’r Hyfforddwr 
Stonewall i annog 
ysgolion i anfon 
cynrychiolwyr 

Gwasanaeth Gwella 
Ysgolion Rhanbarthol 
GwE 

Blynyddol Nifer yr athrawon sy'n mynychu 
hyfforddiant 

 I'w gadarnhau 

Datblygiad polisi 
Ailbennu Trawsrywiol 
Drafft ar gyfer ysgolion  

Swyddog Ysgolion 
Iach, Swyddogion 
Cynhwysiant, 

I'w 
gadarnhau 

Polisi Ailbennu Trawsrywiol yn cael ei 
gyhoeddi ar Moodle 

Amh. 
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Partneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc  

Cynnwys ac 
ymgynghori â 
chymuned Traws ar 
bolisi drafft  

Swyddog Ysgolion 
Iach, Swyddogion 
Cynhwysiant, 
Partneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc 

 I'w 
gadarnhau 

Cynllun Cydraddoldeb 
Drafft ar gyfer ysgolion 

Swyddog Ysgolion 
Iach 

Tymor yr 
Hydref 
2016 

Mae pob ysgol yn mabwysiadu polisi 
wedi'i ddiweddaru 

Amh. 

Hyrwyddo canllawiau 
'Parchu Eraill' i 
ysgolion  
 

Swyddog Ysgolion 
Iach; Swyddogion 
Cynhwysiant; 
Partneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc 

I'w 
gadarnhau 

% yr adroddiadau o fwlio ar sail 
hunaniaeth sy’n digwydd mewn ysgolion 

 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 
 

Trefnu cynhadledd 
flynyddol "Parchu 
Eraill” 

Swyddog Ysgolion 
Iach; Swyddogion 
Cynhwysiant; 
Partneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc 

I'w 
gadarnhau 

Trefnu cynhadledd Amh. 

Amcan 3 Lleihau Anghydraddoldebau mewn cyflogaeth 

Nodi a mynd i'r afael ag unrhyw anghydraddoldeb o fewn prosesau cyflog, recriwtio, cadw, 
hyfforddi a dyrchafu  

Tasg Pwy Dyddiad Mesur Data Llinell 
Sylfaen 

Integreiddio monitro 
cydraddoldeb 

Ymgynghorydd Polisi 
Cydraddoldeb a 

Rhagfyr 
2016 

% cyfradd ymateb i archwiliad 
amrywiaeth gweithwyr 

Gweithwyr yn 
yr ysgol 20% 
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gweithwyr yn system 
rheoli perfformiad   

Chydlyniant Gweithwyr nad 
ydynt yn yr 
ysgol tua 30% 

Cynnwys cynllun 
cydraddoldeb fel eitem 
sefydlog ar raglen 
cyfarfodydd misol 
Perfformiad Arweinwyr  

Arweinydd Perfformiad 
Strategol 

Rhagfyr 
2016 

Cyfradd ymateb i archwiliad amrywiaeth 
yn gwella 

Amh. 

Cynnal dadansoddiad 
data blynyddol o 
gydraddoldeb y 
gweithlu yn unol â'r 
PSED 

Rheolwr Gwybodaeth 
am y Gweithlu 

Blynyddol  Cynllun gweithredu blynyddol ac 
adroddiad blynyddol wedi’i gyhoeddi 

Amh. 

Datblygu a gweithredu 
cynllun gweithredu i 
fynd i'r afael ag unrhyw 
anghydraddoldeb 
posibl neu wirioneddol, 
gan gynnwys  

Rheolwr Gwybodaeth 
am y Gweithlu ac 
Ymgynghorydd Polisi -
Cydraddoldeb a 
Chydlyniant 

Blynyddol 

Cyhoeddi adroddiad 
gwybodaeth am y 
gweithlu blynyddol  

Rheolwr Gwybodaeth 
am y Gweithlu 

Blynyddol  

Sicrhau bod gweithwyr yn derbyn hyfforddiant ar gydraddoldeb er mwyn eu harfogi â sgiliau a 
gwybodaeth i fodloni Deddf Cydraddoldeb 2010 

Tasg Pwy  Dyddiad Mesur Llinell 
sylfaen 

Hyrwyddo modiwlau e-
ddysgu hyfforddiant 
cydraddoldeb 

Ymgynghorydd Polisi 
Cydraddoldeb a 
Chydlyniant 

Medi 2017 Cynllun cyfathrebu’n cael ei ddatblygu 
a'i weithredu 

Amh. 
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Cydraddoldeb yn cael 
ei ymgorffori mewn 
arfarnu 

Ymgynghorydd Polisi 
Cydraddoldeb a 
Chydlyniant 

Mawrth 
2017 

Nifer y gweithwyr sy'n cwblhau 
modiwlau e-ddysgu cydraddoldeb 

Amh. 

Datblygu a gweithredu 
cynllun hyfforddiant ar 
gyfer gweithwyr i'w 
cefnogi i fodloni 
dyletswyddau 
cydraddoldeb 

Ymgynghorydd Polisi 
Cydraddoldeb a 
Chydlyniant 

Mawrth 
2017 

nifer y cyrsiau sy'n ymwneud â 
chydraddoldeb a ddarperir a nifer y 
gweithwyr sy'n mynychu  
nifer y cwynion a wneir gan weithwyr am 
wahaniaethu a bwlio’n seiliedig ar 
hunaniaeth   
nifer y cwynion am wahaniaethu a wneir 
gan ymgeiswyr am swyddi 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 
 

Cefnogi grwpiau gwarchodedig i gael a chadw cyflogaeth  

Tasg Pwy Dyddiad Mesur Llinell 
sylfaen 

Gwneud y mwyaf o 
brentisiaethau, 
hyfforddeiaethau a 
chyfleoedd profiad 
gwaith 

Prif Swyddog 
Cymuned a Menter; 
Prif Swyddog Addysg 
ac Ieuenctid 

I'w 
gadarnhau 

Nifer a % y bobl ifanc nad ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 
 
Nifer y bobl ifanc 18-24 oed ar Lwfans 
Ceisio Gwaith 
 
 
 

 

Cefnogi Rhaglen 
Entrepreneuriaid Ifanc 
gyda Rhwydwaith 
Entrepreneuriaeth 
Busnes Sir y Fflint 

Prif Swyddog 
Cymuned a Menter; 
Prif Swyddog Addysg 
ac Ieuenctid 
 

 I'w 
gadarnhau 
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Datblygu'r rhaglen 
Ymgysylltiad Ieuenctid 
a rhaglen gwaith 
dilyniant i ddysgwyr 
sydd mewn perygl o 
ymddieithrio 

Prif Swyddog 
Cymuned a Menter a 
Phrif Swyddog Addysg 
ac Ieuenctid 
 

I'w 
gadarnhau 

Nifer a % y troseddwyr ifanc nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

 

Amcan 4 Gostwng anghydraddoldebau o ran diogelwch personol 

Codi ymwybyddiaeth o droseddau casineb 

Tasg Pwy Dyddiad  Mesur  Data Llinell 
Sylfaen 

Gweithio gyda 
Rhwydwaith 
Cydraddoldeb Sector 
Cyhoeddus Gogledd 
Cymru i ddatblygu a 
gweithredu cynllun 
cyfathrebu ar y cyd i 
godi ymwybyddiaeth o 
droseddau casineb 

Ymgynghorydd Polisi 
Cydraddoldeb a 
Chydlyniant 

Blynyddol  
 

Nifer yr adroddiadau am droseddau 
casineb yn ôl nodwedd warchodedig 
 

49 

Mae mentrau i godi ymwybyddiaeth o 
droseddau casineb ar waith 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 

Cefnogi Cymorth i 
Ddioddefwyr i 
ddarparu sesiynau 
ymwybyddiaeth 
troseddau casineb i 
weithwyr  

Ymgynghorydd Polisi 
Cydraddoldeb a 
Chydlyniant 

Blynyddol  Nifer y gweithwyr sy'n mynychu'r 
hyfforddiant  

 

Gweithredu Cynllun 
Gwella'r 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Rheolwr Tîm -
Perfformiad a 
Swyddog Cynllunio a 
Datblygu   

I'w 
gadarnhau 

% y bobl sy'n adrodd eu bod yn teimlo'n 
ddiogel. 
 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
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hwn 
 

Gweithredu 
hyfforddiant diogelu  

Rheolwr Tîm -
Perfformiad a 
Swyddog Cynllunio a 
Datblygu   

I'w 
gadarnhau 

% yr adroddiadau amddiffyn oedolion lle 
mae'r risg wedi ei rheoli. 
 

100%  
 

Gweithredu ymyriadau 
cynnar/ hyfforddiant 
ataliol 

Rheolwr Tîm -
Perfformiad a 
Swyddog Cynllunio a 
Datblygu   

 I'w 
gadarnhau 

% o ail-gofrestriadau o blant ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant.  

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 

Amser cyfartalog y plant ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant. 
 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 

Codi ymwybyddiaeth o Ddiogelu  

Tasg Pwy Dyddiad  Mesur  Llinell 
sylfaen 

Datblygu Polisi Diogelu 
sy'n cynnwys 
Caethwasiaeth Fodern 

Panel Diogelu 
Corfforaethol 

Medi 2016 Polisi’n cael ei gyhoeddi Amh. 

Nodi anghenion 
hyfforddi sefydliadol 
ynghylch Diogelu 

Panel Diogelu 
Corfforaethol 

Medi 2016 Dadansoddiad o anghenion hyfforddiant 
wedi’i wneud  

Amh. 

Datblygu cynllun 
hyfforddiant diogelu 

Panel Diogelu 
Corfforaethol 

Medi 2016 Cynllun hyfforddi yn ei le Amh. 

Gweithredu cynllun 
hyfforddiant diogelu 

Panel Diogelu 
Corfforaethol 

Ionawr 
2017 

Nifer a % y gweithwyr sy'n mynychu'r 
hyfforddiant diogelu 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
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sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 

Mynd i'r afael ag achosion risg uchel ailadroddus o gam-drin domestig a galluogi dioddefwyr 
cam-drin domestig i aros yn eu heiddo eu hunain 

Tasg Pwy Dyddiad  Mesur   Llinell 
sylfaen 

Sicrhau bod achosion 
risg uchel o gam-drin 
domestig sy’n cael eu 
hailadrodd yn cael eu 
cyfeirio at MARAC 

Rheolwr Gwarchod y 
Cyhoedd 

Parhaus % y dioddefwyr risg uchel ailadroddus o 
gam-drin domestig a atgyfeiriwyd at 
MARAC  

28% (targed y 
Swyddfa 
Gartref) 
 

Yr ymweliadau 
atgyfeirio cartref a 
gynhaliwyd gan 
Wardeiniaid 
Cymdogaeth 

Cydlynydd Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol / 
Rheolwr Tîm Safonau 
Masnach  

Parhaus Nifer yr ymweliadau atgyfeirio gartref 
 

I'w gadarnhau 

Datblygu lloches cam-drin domestig ar gyfer dynion i leihau'r anghydraddoldeb yn y 
ddarpariaeth yng Ngogledd Cymru 

Tasg Pwy Dyddiad Mesur Llinell 
sylfaen 

Datblygu lloches cam-
drin domestig ar gyfer 
dynion i leihau'r 
anghydraddoldeb yn y 
ddarpariaeth yng 
Ngogledd Cymru  

Rheolwr 
Gwasanaethau 
Cefnogi Cymunedol 

I'w 
gadarnhau 

Nifer yr atgyfeiriadau 2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 
 

Amcan 5 Lleihau anghydraddoldeb mewn Cynrychiolaeth a Llais 
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Cynyddu amrywiaeth proffil y bobl sy'n cymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus a chyrff 
cynrychioliadol 

Tasg Pwy Dyddiad Mesur Llinell 
sylfaen  

Cynnal asesiad "Beth 
sy'n Bwysig"  

Rheolwr Tîm -
Perfformiad a 
Swyddog Cynllunio a 
Datblygu   

 
I'w 
gadarnhau 

% y bobl, fesul nodweddion 
gwarchodedig, sy’n dweud y gallant 
wneud yr hyn sy'n bwysig iddynt 
 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 
 

Cyflwyno hyfforddiant 
"Beth sy'n Bwysig" i'r 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Rheolwr Tîm -
Perfformiad a 
Swyddog Cynllunio a 
Datblygu   

I'w 
gadarnhau 

% y bobl, fesul nodwedd warchodedig, 
sy'n adrodd eu bod yn teimlo yn rhan o 
unrhyw benderfyniadau a wneir ynghylch 
eu gofal a chefnogaeth  

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 

 Rheolwr Tîm -
Perfformiad a 
Swyddog Cynllunio a 
Datblygu   

I'w 
gadarnhau 

% y bobl, fesul nodwedd warchodedig, 
sy'n fodlon gyda’r gofal a’r gefnogaeth a 
gânt  
 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 
 

Gwella cynrychiolaeth grwpiau gwarchodedig yn y gweithgareddau ymgynghori ac asesiadau o 
effaith ar gydraddoldeb 

Tasg Pwy Dyddiad Mesur Llinell 
sylfaen 

Gweithredu fframwaith 
asesu newydd i blant a 
phobl ifanc 

Rheolwr Tîm -
Perfformiad a 
Swyddog Cynllunio a 

I'w 
gadarnhau 

% y rhieni sy'n adrodd eu bod yn teimlo 
yn rhan o unrhyw benderfyniadau a wneir 
ynghylch gofal a chefnogaeth eu plentyn  

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
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Datblygu   gyfer y data 
hwn 
 

Gweithredu fframwaith 
asesu newydd ar gyfer 
gofalwyr a hyfforddiant 
ar gyfer gofalwyr 

Rheolwr Tîm -
Perfformiad a 
Swyddog Cynllunio a 
Datblygu   

I'w 
gadarnhau 

% y gofalwyr sy’n adrodd eu bod yn 
teimlo yn rhan o ddylunio’r cynllun C a S 
ar gyfer y person maent yn gofalu 
amdano 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 
 

Datblygu 
gweithdrefnau hawdd 
a hygyrch i bobl gwyno 
pan fydd pethau'n 
mynd o chwith. 

Arweinydd Tîm 
Gwasanaethau 
Cwsmer  
 

I'w 
gadarnhau 

Nifer a % y cwynion am wahaniaethu 2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 
 

Amcan 6 Lleihau anghydraddoldeb mewn mynediad i wybodaeth a gwasanaethau, adeiladau a'r 
amgylchedd 

Hyrwyddo a chynyddu’r defnydd o Linell Iaith ar draws yr holl wasanaethau wrth ddelio â 
chwsmeriaid, lle gall rhwystrau iaith arwain at y naill barti ddim yn deall gwybodaeth yn glir 

Tasg Pwy Dyddiad Mesur Llinell 
sylfaen  

Hyrwyddo a chynyddu 
defnydd o'r Llinell Iaith 
ar draws yr holl 
wasanaethau  
 

Swyddog 
Gwasanaethau 
Cwsmeriaid 

Ebrill 2017 Nifer y ceisiadau am wybodaeth mewn 
gwahanol ieithoedd a fformatau 
 

9 o geisiadau 
am ieithoedd 
4 o geisiadau 
am fformatau 

Datblygu geiriad 
safonol ar gyfer pob 

Ymgynghorydd Polisi 
Cydraddoldeb a 

Ebrill 2017 Cytuno ar ddatganiad safonol ar gyfer 
geiriad ar gyfer yr holl ddogfennau 

Amh. 
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dogfen allweddol i 
hyrwyddo eu bod ar 
gael mewn gwahanol 
fformatau 

Chydlyniant cyhoeddus yn datgan gall yr wybodaeth 
gael ei darparu mewn gwahanol ieithoedd 
a fformatau 

Hyfforddiant 
ymwybyddiaeth o 
fyddardod wedi’i 
gomisiynu a'i gyflwyno 
yn flynyddol yn ystod 
wythnos 
Ymwybyddiaeth o 
Fyddardod 

Ymgynghorydd Polisi 
Cydraddoldeb a 
Chydlyniant 

Blynyddol Nifer a % gweithwyr sy'n mynychu 
hyfforddiant 

9 

Hyrwyddo 
gwasanaethau 
dehongli a chyfieithu 

Rheolwr Tîm -
Perfformiad a 
Swyddog Cynllunio a 
Datblygu   

I'w 
gadarnhau 

% y bobl sy'n adrodd eu bod wedi derbyn 
gofal a chymorth drwy eu dewis iaith  
 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
gyfer y data 
hwn 
 

Datblygu gweithio 
cydgysylltiedig gyda 
thimau gwasanaethau 
cwsmeriaid o fewn y 
portffolio Cymuned a 
Menter, er mwyn 
darparu ymagwedd 
gyson tuag at gyswllt â 
chwsmeriaid 

Swyddog Strategaeth 
Tai  
 

Ebrill 2016 
 

Gwybodaeth gyson wedi’i rhoi gan bob 
tîm 

Amh. 

Gwella mynediad at wasanaethau, cludiant, yr amgylchedd adeiledig a mannau agored y mae'r 
Cyngor yn eu darparu neu'n rheoli 
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Tasg Pwy Dyddiad Mesur Llinell 
sylfaen 

Hybu argaeledd 
cyfraddau rhatach ar 
gyfer Rheoli Plâu i 
alluogi'r holl 
breswylwyr i fyw mewn 
cartrefi glân a heb blâu  

Arweinydd Tîm 
Trwyddedu 

I'w 
gadarnhau 

Nifer yr atgyfeiriadau cyfradd rhatach a 
dderbynnir gan y Tîm Rheoli Plâu 
 

I'w gadarnhau 

Canllawiau i 
wasanaethau 
allweddol i'w cefnogi i 
ymgymryd â monitro 
cydraddoldeb yn 
systematig  

Ymgynghorydd Polisi 
Cydraddoldeb a 
Chydlyniant ac 
Arweinwyr Perfformiad 

Rhagfyr 
2016 

Monitro cydraddoldeb yn systematig 
mewn Addysg, Tai a Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Amh. 

Datblygu pecyn 
cymorth electronig 

Ymgynghorydd Polisi 
Cydraddoldeb a 
Chydlyniant 

Mehefin 
2017 

Asesiadau effaith ar yr iaith Gymraeg a 
chydraddoldeb wedi’u hymgorffori yn 
System Rheoli Perfformiad y Cyngor 

Amh. 

 Nifer yr asesiadau effaith a wneir ym 
mhob Portffolio 

I'w gadarnhau 

Datblygu cymalau 
safonol ar gyfer 
contractau i sicrhau 
cydymffurfiaeth â 
dyletswydd 
cydraddoldeb a 
Safonau Iaith Gymraeg 

Ymgynghorydd Polisi 
Cydraddoldeb a 
Chydlyniant  

Hydref 
2016 

Cymalau safonau ar gyfer contractau a 
Chytundebau Lefel Gwasanaeth ar waith  

Amh. 

Datblygu canllawiau i 
gontractwyr, modelau 
darparu amgen a 

Ymgynghorydd Polisi 
Cydraddoldeb a 
Chydlyniant 

Rhagfyr 
2016 

Nifer y modelau darparu amgen a CATs 
sy'n cynnwys cydraddoldeb a chymalau 
Cymraeg 

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen ar 
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Throsglwyddiadau 
Asedau Cymunedol i'w 
cefnogi i gydymffurfio 
â'r Safonau Iaith 
Gymraeg a’r PSED 

gyfer y data 
hwn 
 

Parhau i wella 
amseroedd aros am 
dai a addaswyd  

Tai Parhaus Amseroedd aros am Dai a Addaswyd o’u 
cymharu â Thai eraill 

I'w gadarnhau 

Gweithwyr mewn 
swyddi sy’n wynebu 
cwsmeriaid i fynychu 
hyfforddiant 
ymwybyddiaeth 
Trawsrywiol 

Swyddog 
Gwasanaethau 
Cwsmeriaid 

Ebrill 2017 Nifer a % y gweithwyr sy'n mynychu'r 
hyfforddiant  

I'w gadarnhau 

Gweithwyr Tai 
NEWYDD sy'n 
mynychu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth 
Trawsrywiol 

Swyddog Strategaeth 
Tai  
 

Ebrill 2017 Nifer a % y gweithwyr sy'n mynychu'r 
hyfforddiant  

I'w gadarnhau 

Gweithwyr sydd â 
chyfrifoldebau Sipsiwn 
Teithwyr i fynychu 
hyfforddiant 
ymwybyddiaeth 
perthnasol  

Swyddog Strategaeth 
Tai  
 

Ebrill 2017 Nifer a % y gweithwyr sy'n mynychu'r 
hyfforddiant  

I'w gadarnhau 

Paratoi opsiynau i 
ddiwallu anghenion 
llety a aseswyd o'r 
gymuned Teithwyr 

Rheolwr 
Gwasanaethau 
Cwsmeriaid 

Ebrill 2017 Dewisiadau wedi’u nodi Amh. 
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Sicrhau bod gweithwyr 
â sgiliau a gwybodaeth 
i fodloni anghenion y 
Ffoaduriaid 

Rheolwr Cymorth i 
Gwsmeriaid 

Rhagfyr 
2017 

Nifer y gweithwyr sy'n mynychu'r 
hyfforddiant  

2016/17 yn 
flwyddyn llinell 
sylfaen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Atodiad 2 Proffil o boblogaeth Sir y Fflint  
Oedran 
Tabl 1: Strwythur Oed (2001 & 2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS102EW  
 

Strwythur Oed 

Sir y Fflint  Cymru 

2001 2011 2011 

Nifer % Nifer % % 

Pawb 148,629 - 152,506 - - 

0 - 15 oed 30,529 20.5% 28,644 18.8% 18.2% 

16 - 64 oed 95,914 64.5% 97,026 63.6% 63.5% 

65+ oed 22,151 14.9% 26,836 17.6% 18.4% 

 
Anabledd 
Mae anabledd yn cael ei ddiffinio yn Neddf Cydraddoldeb 2010 fel nam 
corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith tymor hir ac effaith sylweddol ar allu 
pobl i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd. Mae hyn hefyd yn 
cynnwys anffurfiad difrifol. Nid yw union niferoedd y bobl anabl sy'n byw yn Sir 
y Fflint yn hysbys; mae'r tablau canlynol yn rhoi rhywfaint o wybodaeth 
gyfyngedig.  
 
Tabl 2: Problem Iechyd neu Anabledd Tymor Hir (2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011  

Awdurdod 
Lleol 

Pawb 

Gweithgareddau 
o ddydd i ddydd 
wedi’u cyfyngu 

lawer 

Gweithgareddau 
o ddydd i ddydd 
wedi’u cyfyngu 

ychydig 

Gweithgareddau 
o ddydd i ddydd 
heb eu cyfyngu  

 
Sir y Fflint 

 
152,506 

 
14,474 

 
15,189 

 
122,843 

 
 
Ailbennu Rhywedd 
Nid oes data ar gael ar y niferoedd o bobl drawsrywiol yn Sir y Fflint. Fodd 
bynnag, mae grŵp cymdeithasol ar gyfer y gymuned LHDT wedi'i leoli yn Sir y 
Fflint ac mae nifer yn ei fynychu. Yn ogystal, mae grŵp cymorth, Unique, wedi 
cael ei sefydlu ers sawl blwyddyn i gefnogi'r gymuned Traws o bob rhan o 
Ogledd Cymru. Mae'r grŵp hwn yn cyfarfod yn rheolaidd yn sir Conwy. 
 
Cyhoeddi Tystysgrifau Cydnabod Rhyw 
O ddiwedd Mehefin 2015, ers i’r Ddeddf Cydnabod Rhyw 2004 ddod i rym 
(Ebrill 2005), mae data ar gyfer y DU yn dangos: 

 Bod 4631 o geisiadau wedi dod i law 

 Bod 3,999 Tystysgrifau Cydnabod Rhyw (GRCs) llawn wedi cael eu 
cyhoeddi gan y Panel Cydnabod Rhyw 

 Bod 183 Tystysgrif Cydnabod Rhyw (GRCs) dros dro wedi cael eu 
cyhoeddi gan y Panel Cydnabod Rhyw (67% wedi eu newid yn GRCs 
llawn) 

 Bod 193 o geisiadau wedi cael eu gwrthod 
Bod 110 o geisiadau dal yn mynd trwy’r broses 
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Hil 
Mae'r Ddeddf Cydraddoldeb  2010 yn diffinio 'hil' fel bod yn cynnwys lliw, cenedligrwydd a 
tharddiad ethnig neu genedlaethol. 
Mae gan berson nodwedd hil warchodedig os ydynt yn dod o fewn grŵp hil penodol.  
 
Mae canran isel o bobl o gefndir heb fod yn wyn (mae hyn wedi tyfu o 0.5% yn 
1991 i 0.8% yn 2001 i 1.5 yn 2011 fel y nodwyd yng Nghyfrifiad 2011).   

 
Sipsiwn Romani a Theithwyr Gwyddelig                                                                 
Mae un safle parhaol sy'n eiddo i'r Cyngor a 11 safle sy'n eiddo preifat ar 
gyfer y gymuned Deithiol. Mae safle arall sy'n eiddo preifat wedi cael caniatâd 
cynllunio dros dro am bum mlynedd. Mae’r Cyngor yn cadw proffil o 
wersylloedd diawdurdod a chaiff ei adrodd i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn 
amlygu amlder a phatrwm y mannau aros ar draws y sir. 
 
Ers 2004 mae mwy o bobl o Ddwyrain Ewrop wedi symud i weithio a byw yn 
Sir y Fflint. Mae'r cymunedau hyn yn tueddu i fod yn seiliedig yn ardaloedd 
Glannau Dyfrdwy a'r Fflint ac yn cael eu cyflogi mewn sectorau penodol, er 
enghraifft, y diwydiant bwyd a'r sector gofal cymdeithasol. Daw’r prif grŵp o 
weithwyr mudol o Wlad Pwyl.  
 
Tabl 3: Grwpiau ethnig (2001 & 2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS201EW & Cyfrifiad 2001 tabl KS006 

 

Sir y Fflint Cymru 

 
Cyfrifiad 

2001 
Cyfrifiad 2011 

Cyfrifiad 
2001 

Cyfrifiad 
2011 

% Nifer % % % 

Pawb - 152,506 - - - 

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 0.3%  0.8% 2.3% 1.1% 

Du/ Affricanaidd / Caribïaidd / 
Du Prydeinig 

0.3%  0.8% 1.1% 2.3% 

6Gwyn 99.2% 150,161 98.5%   

Gwyn Prydeinig  146,185 95.9% 96.0% 93.2% 

Grŵp Ethnigrwydd Cymysg/ 
Lluosog 

0.4% 851 0.6% 0.6% 1.0% 

Grŵp ethnig arall 0.1% 1,494 0.1% 0.2% 0.5% 
 

 
 
 
 
 

                                            
6 Mae grŵp ethnig yn categoreiddio pobl yn ôl y grŵp ethnig a chefndir diwylliannol maent 

yn ystyried eu hunain i fod yn rhan ohonynt. Mae’r dangosydd ‘Gwyn’ yn cynnwys: ‘Gwyn: 
Cymraeg/Saesneg/ Albanaidd/ Gwyddelig Gogledd Iwerddon/ Prydeinig’, ‘Gwyn: 
Gwyddelig’, ‘Gwyn: Sipsiwn neu Deithiwr Gwyddelig’ a ‘Gwyn: Gwyn Arall’.  
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Tabl 4 Cefndir Ethnig Cyfrifiad 2011 
 

 

Sir y 
Fflint 

Cyfrifiad 
2011 

Nifer 

Pawb 152,506 

Gwyn Prydeinig 146,185 

Gwyn Gwyddelig 693 

Gwyn Sipsi neu Deithiwr 
Gwyddelig  

95 

Gwyn arall 3188 

Grŵp Ethnigrwydd Cymysg/ 
Lluosog 

851 

Asiaidd: Indiaidd  296 

Asiaidd: Pacistanaidd 87 

Asiaidd: Bangladeshaidd 223 

Asiaidd: Tseiniaidd 323 

Asiaidd: Arall 272 

Du Affricanaidd a Du Caribïaidd 142 

Grŵp ethnig arall 151 
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Tabl 5: Gwlad enedigol (2001 & 2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS204EW & Cyfrifiad 2001 tabl KS005 
 

 

Sir y Fflint Cymru 

Cyfrifiad2001 Cyfrifiad 2011 
Cyfrifiad 

2001 
Cyfrifiad 

2011 

% Nifer % % % 

Pawb - 152,506 - -  - 

Pobl a aned yng Nghymru 51.1% 76,243 50% 75.4% 72.7% 

Pobl a aned yn Lloegr 44.7% 67,578 44.3% 20.3% 20.8% 

Pobl a aned yn yr Alban  1,673 1.1% 0.8% 0.8% 

Pobl a aned yng Ngogledd 
Iwerddon 

 548 0.4% 0.3% 0.3% 

Pobl a aned yng 
Ngweriniaeth Iwerddon 

 633 0.4% 0.4% 0.4% 

Pobl a aned mewn gwledydd 
eraill yr UE, aelodau 2001 

1.3% 1,234 0.8% 0.8% 0.9% 

Pobl a aned mewn gwledydd 
eraill yr UE, gwledydd sydd 
wedi'u derbyn 

- 2,198 1.4% -  0.9% 

Pobl a aned mewn mannau 
eraill 

 2,363 1.5% 1.9% 3.3% 

 
 
 
Ieithoedd 
Tabl 6: Ieithoedd a siaredir (Cyfrifiad 2011) 
 
Nifer uchaf o ieithoedd a ddefnyddir nad ydynt yn 
ieithoedd y DU 
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Sir y 
Fflint 

2122 1286 118 86 194 142 238 98 281 
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Nifer 

 
Nifer o ddefnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain = 38 
 
 
 
Crefydd 
 
Tabl 7: Crefydd (2001 & 2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS209EW & Cyfrifiad 2001 tabl KS007 
 

 

Sir y Fflint Cymru 

Cyfrifiad 
2001 

Cyfrifiad 2011 
Cyfrifiad 

2001 
Cyfrifiad 

2011 

% Nifer % % % 

Pawb - 152,506 - - - 

Cristion 79.2% 101,298 66.4% 71.9% 57.6% 

Bwdhaeth 0.1% 344 0.2% 0.2% 0.3% 

Hindw 0.1% 158 0.1% 0.2% 0.3% 

Iddewiaeth  0.1% 70 0.1% 0.1% 0.1% 

Mwslim  0.1% 482 0.3% 0.8% 1.5% 

Sikh 0% 0 0% 0.1% 0.1% 

Crefydd 
arall 

0.1% 362 0.2% 0.2% 0.4% 

Dim crefydd 12.9% 38,726 25.4% 18.5% 32.1% 

 
 
Adroddodd Cyfrifiad 2011 bod 49.34% o'r boblogaeth yn Sir y Fflint yn 
ddynion a 50.66% yn ferched.  
 
Tabl 8: Poblogaeth Sir y Fflint (1991, 2001 & 2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS102 

Poblogaeth 1991 2001 2011 

Pawb 141,344 148,629 152,506 

Dynion 69,027 72,929 75,247 

Merched 72,317 75,700 77,259 

 
 

Tueddfryd Rhywiol 
Mae actiwarïaid y Llywodraeth yn amcangyfrif bod 6% o'r boblogaeth yn 

lesbiaid, hoyw neu ddeurywiol (LHD).  Mae grŵp cymdeithasol ar gyfer y 

gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol Trawsrywiol (LHDT) yn cyfarfod yn 
rheolaidd yn Sir y Fflint. Mae’r aelodau'n dod o bob rhan o ogledd Cymru.  
 
Tabl 9: Hunaniaeth Rywiol yn ôl ardal a statws hunaniaeth (2011 & 2012 
Ionawr-Rhagfyr) 
Ffynhonnell: Arolwg Integredig o Gartrefi, Ystadegau Cymru, Llywodraeth Cymru 
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Ardal 

Pawb dros 16+ Ddim yn 
gwybod / 
Gwrthod 

Hoyw 

/ Lesbiaidd 

/ Deurywiol 

Heterorywiol 

/ Strêt 

Dim ymateb Arall 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 Sir y 
Fflint a 

Wrecsam 

 

229,000 

 

230,000 

 

9,000 

 

11,500 

 

1,500 

 

2,000 

 

215,400 

 

213,300 

 

2,600 

 

3,000 

 

500 

 

200 

 

Nifer y partneriaethau sifil  
Y nifer o bartneriaethau sifil a ffurfiwyd yn y DU gan gyplau o'r un rhyw oedd 
6385 yn 2010 o'i gymharu â 6281 yn 2009. Mae hyn yn gynnydd bychan iawn 
o 1.7 y cant rhwng 2009 a 2010. Cyfanswm nifer y partneriaethau sifil a 
ffurfiwyd yn y DU ers daeth y Ddeddf Partneriaeth Sifil i rym ym mis Rhagfyr 
2005, hyd at ddiwedd 2010, yw 46,622. Mae manylion y Seremonïau 
Partneriaeth Sifil (CP) a gynhaliwyd yn Sir y Fflint isod: -  
 

  Nifer y seremonïau PS a gynhaliwyd       Rhybudd o PS 
 
2008/09  5      12 
 
2009/10  10      15 
 
2010/11  7      23 

 
 
 
 
 
Cofrestriadau Partneriaeth Sifil 
 
1 Ebrill 2012 i 31 Mawrth 2013  12 
1 Ebrill 2013 i 31 Mawrth 2014    9 
 
Daeth priodas un rhyw yn gyfraith ar 29 Mawrth 2014 
1 Ebrill 2014 i 31 Mawrth 2015    0 
1 Ebrill 2015 i 30 Tachwedd 2015    1 
  
 
Daeth trawsnewidiad Partneriaeth Sifil yn briodas yn gyfraith ar 10 
Rhagfyr 2014 
10 Rhagfyr 2014 - 31 Mawrth 2015  17 
1 Ebrill 2015 i 30 Tachwedd 2015    9 
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Iaith Gymraeg 
Tabl 10: Gwybodaeth o'r Gymraeg (2001 & 2011) 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 tabl KS207EW & Cyfrifiad 2001 tabl KS025 
 

  

Sir y Fflint Cymru 

Cyfrifiad2001 Cyfrifiad 2011 
Cyfrifiad 

2001 
Cyfrifiad 

2011 

% Nifer % % % 

Pawb 3+ oed - 146,940 - - - 

Dim gwybodaeth o'r 
Gymraeg 

78.6% 116,736 79.4% 71.6% 73.3% 

Yn deall Cymraeg llafar yn 
unig 

4.4% 7,503 5.1% 4.9% 5.3% 

Pawb sy’n siarad Cymraeg 14.4% 19,343 13.2% 20.5% 19.0% 

Siarad, darllen ac 
ysgrifennu Cymraeg 

10.9% 13,650 9.3% 16.3% 14.6% 

 

Tabl 11: Proffil y siaradwyr Cymraeg yn ôl oedran 
 
Oedran Nifer yn 

gallu siarad 
Cymraeg 

% Yn gallu 
siarad 
Cymraeg 

Ddim yn gallu 
siarad Cymraeg 

Cyfanswm 

3-4 545 14.4   3,238 3783 

5-9 2,768 33.1   5,605 8,373 

10- 14 3,499 38.9   5,498 8,997 

15 -19 2,298 24.2   7,199 9,497 

20- 24 1,152 12.8   7,818 8,970 

25-29 892 10.4   7,655 8,547 

30-34 938 11.2   7,439 8,377 

35-39 1,009 10.4   8,715 9,724 

40-44 1,005 8.8 10,470 11,475 

45-49 939 8.0 10,776 11,715 

50- 54 767 7.6    9,346 10,113 

55-59 674 7.1    8,830 9,504 

60- 64 721 6.5 10,308 11,029 

65- 69 597 7.1   7,858 8,455 

70-74 476 7.0   6,368 6,844 

75- 79 426 8.6   4,503 4,929 

80 -84 324 9.4   3,131 3,455 

85 + 313 9.9   2,840 3153 
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Atodiad 3 Proffil o weithwyr Cyngor Sir y Fflint 
 
 

 
Proffil y gweithlu fel yr oedd ar 31.03.2016 
 
Proffil gweithwyr yn ôl tarddiad ethnig 
 
Tabl 1: Proffil o'r gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion yn ôl 
tarddiad ethnig 
 

Tarddiad Ethnig Cyfanswm % 

BME 17 0.49 

Gwyn 2,452 71.03 

Heb Nodi 983 28.48 

Cyfanswm 3,452 100.00 

 
 
Tabl 2: Proffil o'r gweithwyr mewn ysgolion yn ôl tarddiad ethnig 
 

Tarddiad Ethnig Cyfanswm %  

BME 7 0.19  

Gwyn 2,108 57.90  

Heb Nodi 1,528 41.91  

Cyfanswm 3,641 100.00 

 
Tabl 3: Proffil o'r gweithwyr sy’n gadael ac nad ydynt yn gweithio mewn 
ysgolion yn ôl tarddiad ethnig 
 

Tarddiad Ethnig 
Cyfans

wm % 

BME 2 0.35 

Gwyn 343 59.24 

Heb Nodi 234 40.41 

Cyfanswm 579 100.00 

 
 
Tabl 4: Proffil o'r gweithwyr sy’n gadael ac maent yn gweithio mewn 
ysgolion yn ôl tarddiad ethnig 

Tarddiad Ethnig 
Cyfans

wm % 

BME 1 0.31 

Gwyn 154 47.38 

Heb Nodi 170 52.31 

Cyfanswm 325 100.00 
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Proffil y gweithwyr sy'n categoreiddio eu hunain fel bod yn anabl 
 
Tabl 5: Proffil gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion gydag 
anabledd 
 

Gweithwyr ag anableddau 
Cyfansw

m 
% 

Na 2,286 66.22 

Heb Nodi 1,051 30.45 

Oes 115 3.33 

Cyfanswm 3,452 100.00 

 
Tabl 6: Proffil gweithwyr sy’n gweithio mewn ysgolion gydag anabledd 
 

Gweithwyr ag anableddau 
Cyfansw

m 
% 

Na 1,948 53.50 

Heb Nodi 1,651 45.34 

Oes 42 1.16 

Cyfanswm 3,641 100.00 

 
Tabl 7: Proffil gweithwyr sy’n gadael ac nad ydynt yn gweithio mewn 
ysgolion gydag anabledd 
 

Gweithwyr ag anableddau 
Cyfansw

m 
% 

Na 310 53.54 

Heb Nodi 242 41.80 

Oes 27 4.66 

Cyfanswm 579 100.00 

 
 
 
Tabl 8: Proffil gweithwyr sy’n gadael ac sy’n gweithio mewn ysgolion 
gydag anabledd 
 

Gweithwyr ag anableddau 
Cyfans

wm 
% 

Na 144 44.31 

Heb Nodi 175 53.84 

Oes 6 1.85 

Cyfanswm 325 100.00 
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Proffil gweithwyr yn ôl Tueddfryd Rhywiol 
 
Tabl 9: Proffil gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion yn ôl 
Tueddfryd Rhywiol 
 

Tueddfryd Rhywiol Gweithwyr 
Ymada

wyr 
% 

Gweithwyr 
% 

Ymadawyr 

Deu-rywiol 5 1 0.14 0.17 

Dyn Hoyw 12 0 0.35 0.00 

Dynes Hoyw/Lesbiaidd 11 0 0.32 0.00 

Heterorywiol / Strêt 1,137 118 32.93 20.42 

Heb Nodi 2,221 460 64.34 77.74 

Arall 4 1 0.12 0.11 

Dewis peidio â dweud 62 9 1.80 1.56 

Cyfanswm 3,452 579 100.00 100.00 

 
Tabl 10: Proffil gweithwyr mewn ysgolion yn ôl Tueddfryd Rhywiol 
 

Tueddfryd Rhywiol Gweithwyr 
Ymada

wyr 
Gweithwyr % 

Ymadawyr 

Deu-rywiol 2 0 0.05 0.00 

Dyn Hoyw 2 0 0.05 0.00 

Dynes Hoyw/Lesbiaidd 1 0 0.03 0.00 

Heterorywiol / Strêt 771 59 21.18 18.15 

Heb Nodi 2,826 261 77.62 80.31 

Arall 5 0 0.14 0.00 

Dewis peidio â dweud 34 5 0.93 1.54 

Cyfanswm 3,641 325 100.00 100.00 

 
Proffil o weithwyr yn ôl Crefydd neu Gredo 
 
Tabl 11: Proffil gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion yn ôl 
Crefydd neu Gredo 
 

Crefydd neu Gredo Gweithwyr 
Ymada

wyr 

% 
Gweithwyr 

% 
Ymadaw

yr 

Bwdhaeth 3 0 0.09 0.00 

Cristion 1,146 174 33.20 30.05 

Hindw 0 0 0.00 0.00 

Mwslim  2 0 0.06 0.00 

Dim 512 49 14.83 8.47 

Heb Nodi 1,671 340 48.40 58.72 

Arall 60 5 1.74 0.86 

Dewis peidio â dweud 58 11 1.68 1.90 

Sikh 0 0 0.00 0.00 

Cyfanswm 3,452 579 100.00 100.00 

 



 

 54 

Tabl 12: Proffil gweithwyr mewn ysgolion yn ôl Crefydd neu Gredo 
 

Crefydd neu Gredo Gweithwyr 
Ymada

wyr 

% 
Gweithwyr 

% 
Ymadaw

yr 

Bwdhaeth 1 0 0.03 0.00 

Cristion 986 73 27.07 22.46 

Hindw 0 0 0.00 0.00 

Mwslim  1 1 0.03 0.31 

Dim 278 19 7.64 5.85 

Heb Nodi 2,301 225 63.20 69.23 

Arall 31 0 0.85 0.00 

Dewis peidio â dweud 42 7 1.15 2.15 

Sikh 1 0 0.03 0.00 

Cyfanswm 3,641 325 100.00 100.00 

 
 
 
Proffil gweithwyr yn ôl Statws Priodasol 
 
Tabl 13: Proffil gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion yn ôl 
Statws Priodasol 
 

Statws priodasol Gweithwyr 
Ymada

wyr 
% 

Gweithwyr 

% 
Ymada

wyr 

Wedi ysgaru neu mewn 
Partneriaeth sifil wedi’i 
Diddymu 

126 25 3.65 4.32 

Yn briod neu mewn 
partneriaeth sifil  

1,525 221 44.18 38.17 

Ddim yn briod nac mewn 
partneriaeth sifil  

697 71 20.19 12.26 

Heb Nodi 1,087 259 31.49 44.73 

Gweddw neu yr Unig Bartner 
Sifil sydd dal yn fyw 

17 3 0.49 0.52 

Cyfanswm 3,452 579 100.00 100.00 
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Tabl 14: Proffil gweithwyr yn gweithio mewn ysgolion yn ôl Statws 
Priodasol 
 

Statws priodasol Gweithwyr 
Ymada

wyr 

% 
Gweithwyr 

% 
Ymadaw

yr 

Wedi ysgaru neu mewn 
Partneriaeth sifil wedi’i 
Diddymu 

15 1 0.41 0.31 

Yn briod neu mewn 
partneriaeth sifil  

1,389 114 38.15 35.08 

Ddim yn briod nac mewn 
partneriaeth sifil  

487 26 13.38 8.00 

Heb Nodi 1,746 184 47.95 56.61 

Gweddw neu'r Unig Bartner 
Sifil sydd dal yn fyw  

4 0 0.11 0.00 

Cyfanswm 3,641 325 100.00 100.00 

 
Proffil gweithwyr yn ôl rhyw 
 
Tabl 15: Proffil gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion yn ôl 
rhyw 
 

Rhyw 
Merche

d % Dynion % Heb Nodi % 

Cyfans
wm 2,247 65.09 1,205 34.91 0 0.00 

 
Tabl 16: Proffil gweithwyr sy’n gadael nad ydynt yn gweithio mewn 
ysgolion yn ôl rhyw 
 

Rhyw 
Merche

d % Dynion % Heb Nodi % 

Cyfans
wm 338 58.38 241 41.62 0 0.00 

 
Tabl 17: Proffil gweithwyr yn gweithio mewn ysgolion yn ôl rhyw 
 

Rhyw 
Merche

d % Dynion % Heb Nodi % 

Cyfans
wm 3,112 85.47 529 14.53 0 0.00 

 
Tabl 18: Proffil gweithwyr sy’n gadael ac sy’n gweithio mewn ysgolion 
yn ôl rhyw 

Rhyw 
Merche

d % Dynion % Heb Nodi % 

Cyfans
wm 267 82.15 58 17.85 0 0.00 
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