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Crynodeb gweithredol 

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) a grëwyd gan Ddeddf 

Gydraddoldeb 2010 yn ddull cyfreithiol i sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus yn 

ystyried cydraddoldeb a pherthynas dda yn eu gwaith dydd i ddydd. Mae’n cynnwys 

dyletswydd gyffredinol sy’n cwmpasu awdurdodau lleol a’r rhai hynny sy’n darparu 

swyddogaethau cyhoeddus ledled Prydain Fawr, ynghyd â dyletswyddau penodol a 

luniwyd i helpu awdurdodau cyhoeddus i wella’u perfformiad o’r ddyletswydd 

gyffredinol sydd yn amrywio rhwng Cymru, Lloegr a’r Alban. 

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yw Rheolydd y PSED. Wrth 

wneud hynny, ‘dylai sicrhau bod gwybodaeth, canllaw a chyngor clir ar gael i helpu’r 

rhai a reoleiddir ganddynt fedru bodloni eu cyfrifoldebau i gydymffurfio’1 â’r PSED.  

Comisiynwyd yr ymchwil hwn gan yr EHRC i archwilio pa mor effeithiol yw rhai o’r 

canllawiau a gynhyrchwyd ganddo ar y PSED. Canolbwyntiodd yr ymchwil ar asesu 

pa mor effeithiol oedd y dogfennau ‘canllawiau profi’ penodol canlynol: 

 Canllawiau Hanfodol ar gyfer y PSED o bob gwlad (Cymru, Lloegr a’r 

Alban), enghreifftiau o ‘ganllawiau cyffredinol’.2 

  ‘Gwneud Penderfyniadau Ariannol Teg’, enghraifft o ‘ganllaw wedi ei 

deilwra’.3  

                                            
1
 Cod Rheoleiddwyr, egwyddor 5 Swyddfa Ddarparu Rheoleiddio Gwell (2014). Ar gael yma [cafwyd 

mynediad ato: 2 Mawrth 2016]  
2
 Y Canllaw Hanfodol ar gyfer Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (Lloegr). Ar gael yma 

[cafwyd mynediad ato: 2 Mawrth 2016] 

Y Canllaw Hanfodol ar gyfer Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (Yr Alban). Ar gael yma 

[cafwyd mynediad ato: 2 Mawrth 2016] 

Y Canllaw Hanfodol ar gyfer Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus: Trosolwg o’r 

awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru a restrwyd . Ar gael yma [cafwyd mynediad ato: 2 Mawrth 

2016] 
3
 Ar gyfer Cymru a Lloegr yn unig. Ni chafodd ‘Gwneud Penderfyniadau Ariannol Teg’: canllaw ar 

gyfer y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn yr Alban ei brofi yn yr Alban gan ei fod yn cael ei 

ddiweddaru yn ystod y cyfnod gwaith maes.  

Mae ‘Gwneud Penderfyniadau Ariannol Teg’ ar gael yma [cafwyd mynediad ato: 2 Mawrth 2016] 

http://www.equalityhumanrights.com/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/300126/14-705-regulators-code.pdf
http://www.equalityhumanrights.com/publication/essential-guide-public-sector-equality-duty-0
http://www.equalityhumanrights.com/publication/essential-guide-public-sector-equality-duty-guide-public-authorities-scotland
http://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/uploads/Wales/PDFs/1._psed_wales_essential_guide.pdf
http://www.equalityhumanrights.com/private-and-public-sector-guidance/public-sector-providers/making-fair-financial-decisions
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Er i’r ymchwil ganolbwyntio ar ddogfennau profi canllawiau penodol, rhoddwyd 

ystyriaeth ganddo hefyd i ymwybyddiaeth o’r PSED, canllaw EHRC a’r astudiaethau 

achos PSED ymysg rhanddeiliaid.  

Cynhaliwyd cyfweliadau ansoddol manwl, gan gynnwys technegau gwybyddol, gyda 

rhanddeiliaid rhwng Medi 2014 a Chwefror 2015, er mwyn: 

 ystyried sut maent yn dod i ddeall ac yn dehongli canllaw EHRC ar y PSED 

 archwilio a yw canllaw a ddewiswyd yn gynhwysfawr, yn briodol ac ar gael i 

ystod o gynulleidfaoedd, gan gynnwys arbenigwyr ar gydraddoldeb ac eraill 

nad ydynt yn arbenigol felly 

 asesu a chymharu pa mor effeithiol yw canllaw cyffredinol ac sydd wedi ei 

deilwra wrth wella dealltwriaeth 

 adnabod a oes angen i egluro canllawiau presennol ymhellach neu i ddarparu 

rhagor o wybodaeth 

 archwilio ffactorau o gyd-destun a allai hwyluso neu rwystro ymwybyddiaeth, 

dealltwriaeth a’r defnydd o ganllaw PSED, ac 

 ystyried gwahaniaethau rhwng Cymru, Lloegr a’r Alban, a rhwng sectorau a’r 

mathau o sefydliadau o ran sut mae rhanddeiliaid yn dehongli ac yn 

defnyddio’r canllaw. 

Daw’r canlyniadau o’r adroddiad hwn o 65 o ymatebwyr sy’n cynrychioli 46 o 

sefydliadau, gan gynnwys awdurdodau lleol mewn pedwar sector (cyfiawnder 

troseddol, addysg, iechyd a llywodraeth leol), ledled Cymru, Lloegr a’r Alban, ynghyd 

â nifer fach o gyrff cynrychiadol cyhoeddus gan gynnwys undebau llafur, Cyngor ar 

Bopeth (CAB), a chanolfannau cyfreithiol a sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol 

(VCS) eraill. Cyflogeion gyda rôl ffurfiol swyddogol oedd yr ymatebwyr awdurdodau 

lleol, a oedd yn delio â materion cydraddoldeb, gan gynnwys cyfrifoldebau yn 

ymwneud â’r PSED (arbenigwyr ar gydraddoldeb) ac eraill sydd angen bod yn 

ymwybodol o’r PSED a gweithredu arno ond nid yw’r gwaith hwnnw’n rhan o’u 

swydd ddisgrifiad (rhai nad ydynt yn arbenigwyr). 

A yw canllaw’r EHRC ar PSED yn cyrraedd ei gynulleidfaoedd bwriededig?  

O’r gwaith gwelwyd bod ymatebwyr awdurdodau lleol yn gyffredinol yn fwy 

ymwybodol o’r PSED a’r canllaw EHRC na chynrychiolwyr cyhoeddus; roedd 

arbenigwyr ar gydraddoldeb yn fwy ymwybodol na’r rhai nad oedd felly; ac roedd 

ymatebwyr o Gymru a’r Alban yn fwy ymwybodol na’r rhai yn Lloegr.  

http://www.equalityhumanrights.com/
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Ar draws holl ganllawiau EHRC y PSED, ymatebwyr o’r awdurdodau lleol oedd â’r 

mwyaf o wybodaeth ynglŷn â Chanllaw Technegol PSED4 a’r Canllawiau Hanfodol. 

Roedd ymwybyddiaeth ar ei isaf yn y tair gwlad ynghylch canllaw wedi ei deilwra, 

gan gynnwys ‘Gwneud Penderfyniadau Ariannol Teg’, a’r astudiaethau achos. Yng 

Nghymru a’r Alban, gwelwyd hefyd bod ymwybyddiaeth o ganllaw cefnogol 

manylach yr EHRC hefyd yn uwch nag yn Lloegr.  

Er yr oedd y Canllawiau Hanfodol yn fwy gwybyddus na Gwneud Penderfyniadau 

Ariannol Teg ymysg awdurdodau cyhoeddus, nid oedd amryw wedi gweld y 

dogfennau profi canllawiau cyn y cyfweliad. Y rheswm am hyn efallai oedd bod nifer 

o awdurdodau cyhoeddus yn ystyried y rôl o ddeall manylion y ddeddfwriaeth a’r 

canllaw fel un a wneir gan un unigolyn neu dîm bach a fyddai’n ffrydio’r 

ddealltwriaeth ymysg eraill yn y sefydliad yn ôl y galw.  

O’r ymchwil hefyd amlygwyd tystiolaeth o newidiadau arwyddocaol mewn rolau 

arbenigol ar gydraddoldeb o fewn awdurdodau cyhoeddus. Roedd nifer o’r 

ymatebwyr yn y sampl yn arweinwyr ar gydraddoldeb a benodwyd yn ddiweddar 

iawn, heb arbenigedd blaenorol o PSED a phrin ychydig iawn o amser i’w datblygu, 

weithiau oherwydd bod ganddynt gyfrifoldebau eraill i ddelio â nhw.  

A yw canllawiau EHRC ar PSED yn hygyrch ac yn cael eu defnyddio? 

Lleoliad hygyrch ac yn hawdd ei ddarllen 

Roedd y rhai a brofai gwefan yr EHRC i gael canllaw’r PSED yn aml yn rhwystredig, 

hyd yn oed wrth chwilio am ddogfennau a enwyd yn benodol.5 Gall hyn fod yn ffactor 

sy’n cyfrannu at effeithio ar y lefel gyfredol o ganllaw’r EHRC sydd o fewn cyrraedd. 

Roedd rhai arweinwyr ar gydraddoldeb yng Nghymru a’r Alban yn fodlon iawn gyda’u 

Canllawiau Hanfodol, ond disgrifiodd ymatebwyr eraill, gan gynnwys arweinwyr ar 

gydraddoldeb a benodwyd yn ddiweddar iawn a oedd heb arbenigedd PSED, y 

Canllawiau Hanfodol (yn enwedig yr un ar gyfer Lloegr) fel un a oedd yn rhy hir, gyda 

gormod o eiriau ac yn rhy haniaethol i fedru bod yn berthnasol ac i fodloni’u 

hanghenion. I’r gwrthwyneb, credai’r rhan fwyaf o ymatebwyr fod ‘Gwneud 

                                            
4
 Canllaw Technegol Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ar gyfer Cymru, Lloegr a’r Alban. 

Ar gael yma [cafwyd mynediad ato: 2 Mawrth 2016] 
5
 Cynhaliwyd cyfweliadau rhwng Medi 2014 a Chwefror 2015. Ailstrwythurwyd gwefan y PSED ym mis 

Ionawr 2015. 

http://www.equalityhumanrights.com/
http://www.equalityhumanrights.com/legal-and-policy/legislation/equality-act-2010/equality-act-guidance-codes-practice-and-technical-guidance#techPSED
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Penderfyniadau Ariannol Teg’ yn fwy defnyddiol, ar gael ac yn fwy perthnasol gan ei 

fod yn llawer iawn byrrach ac yn fwy ymarferol. 

Croesawyd enghreifftiau darluniol a rhestrau gwirio yn yr holl ddogfennau ond 

dymunai’r ymatebwyr weld rhagor a oedd yn berthnasol i’w sector neu eu 

swyddogaethau nhw heb ychwanegu at hyd y dogfennau canllaw. Y Canllaw 

Hanfodol ar gyfer Lloegr oedd yr unig ganllaw cyffredinol hefyd a oedd yn cynnwys 

geirfa, a oedd yn amlwg o fudd i ymatebwyr mewn gwledydd eraill.  

Defnydd  

Roedd arbenigwyr ar gydraddoldebau ym mhob un o’r tair gwlad yn fwy tebygol o fod 

wedi defnyddio’r canllaw profi – sef y Canllawiau Hanfodol yn bennaf – na’r rhai nad 

oeddent yn arbenigwyr. Credai rhai ymatebwyr y byddent yn cyfeirio ato yn y dyfodol 

efallai, wedi iddynt ddod yn gyfarwydd ag ef yn ystod y gwaith ymchwil. Defnyddiodd 

arbenigwyr ar gydraddoldeb y canllaw profi i helpu gyda: deall y gofynion ar eu 

sefydliad – un ai ar yr adeg pan weithredwyd y PSED neu wrth gychwyn yn eu 

swyddi; paratoi deunydd briffio i staff eraill; cadw golwg ar bethau er mwyn gwirio 

manylion; paratoi adroddiadau neu gyhoeddiadau; darparu gwybodaeth wrth gefn ar 

gyfer negeseuon i’r sefydliad; a gwirio cydymffurfiaeth. 

Nid yw awdurdodau cyhoeddus yn dibynnu’n llwyr ar ganllaw EHRC i ddeall y 

gyfraith a’r hyn sy’n ofynnol ohonynt – bu iddynt grybwyll ffynonellau eraill o 

wybodaeth a chefnogaeth yn y cyfweliadau, gan gynnwys canllaw gan adrannau neu 

reoleiddwyr eraill o’r Llywodraeth, adroddiadau o gyfraith achos, cyfnodolion 

proffesiynol neu’n benodol i’r sector neu grwpiau a rhwydweithiau rhyng-

asiantaethau. Yng Nghymru a Lloegr cafwyd tystiolaeth neilltuol o gryf o rwydweithio 

ac o gyswllt uniongyrchol â chynrychiolwyr EHRC.  

Mewn rhai sectorau, efallai na fydd canllaw EHRC yn brif ffynhonnell neu adnodd o 

gyngor gan fod yna drefnau eraill o reoliad a gofynion sy’n cynnwys cydraddoldeb ac 

amrywiaeth. Nododd ymatebwyr eraill o awdurdodau cyhoeddus yn y sectorau hyn 

bod y rhain yn fwy ‘blaenllaw’ na’r PSED – er enghraifft, yn Lloegr System 

Gydraddoldeb ac Amrywiaeth 2 y GIG neu’r fframwaith archwilio Ofsted. 

A yw canllaw EHRC ar y PSED yn gynhwysfawr ac wedi ei ddeall? 

Strwythur a manteision y PSED 

O’r canllaw EHRC a brofwyd, deallodd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr bod y PSED yn 

cynnwys dyletswydd gyffredinol i roi ‘ystyriaeth’ i’r tri nod a’r dyletswyddau penodol 

http://www.equalityhumanrights.com/
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sy’n amlinellu’r gofynion ymarferol. Roedd y rhan fwyaf yn deall hefyd nad oedd 

cydymffurfiaeth â’r dyletswyddau penodol yn gwarantu cydymffurfiaeth â’r 

ddyletswydd gyffredinol, ond parhaodd hyn yn aneglur i rai hyd yn oed ar ôl iddynt 

ddarllen y canllaw.  

Roedd dealltwriaeth dda o ddiben a manteision y ddyletswydd gyffredinol, yn 

unol â’r hyn a amlinellwyd yn y Canllawiau Hanfodol ar gyfer Cymru, Lloegr a’r Alban 

ac yn ‘Gwneud Penderfyniadau Ariannol Teg’. Roedd ‘dadleuon busnes’ cadarnhaol 

ar gyfer y ddyletswydd gyffredinol yn dueddol o apelio’n fwy parod at ymatebwyr 

awdurdodau cyhoeddus. Roedd y peryglon o her gyfreithiol ac i enw da sefydliad 

hefyd yn berthnasol yn ôl yr ymatebwyr wrth atgyfnerthu negeseuon ynglŷn â 

phwysigrwydd cydymffurfiaeth. O’r ymchwil gwelwyd bod diddordeb ymhlith yr 

ymatebwyr awdurdodau cyhoeddus o ran ‘y peth iawn i’w wneud’ ynghylch 

cydraddoldeb, a hefyd wrth reoli risg yn syml mewn perthynas â materion 

cydraddoldeb. Law yn llaw â thystiolaeth o awdurdodau cyhoeddus yn chwilio am 

‘ofynion gofynnol’ PSED, cafwyd enghreifftiau o randdeiliaid yn deall bod y gyfraith 

yn caniatáu ac yn annog mwy na hyn, a bod y fframwaith deddfwriaethol yn addas ar 

gyfer codi safonau a disgwyliadau ynghylch cydraddoldeb. 

Roedd ymatebwyr o awdurdodau cyhoeddus ym mhob un o’r tair gwlad yn deall bod 

y ddyletswydd gyffredinol yn berthnasol i awdurdodau cyhoeddus ac eraill sy’n 

cyflawni swyddogaethau cyhoeddus. Roedd llai o eglurdeb yn bodoli ar sut fyddai 

hyn oll yn digwydd yn ymarferol drwy’r ystod o drefniadau o gydweithredu rhwng 

awdurdodau lleol, cwmnïau preifat a sefydliadau o’r trydydd sector. Yn fwy 

cyffredinol, cafwyd awgrymiadau bod awdurdodau bach a/neu’r rhai sydd ag ychydig 

o gyswllt uniongyrchol â’r cyhoedd yn cael mwy o drafferth efallai darganfod a deall 

yr hyn sy’n ofynnol iddynt ei wneud i gydymffurfio â gwahanol agweddau o’r PSED. 

Roedd y tri nod o’r ddyletswydd gyffredinol6 hefyd yn gyfarwydd ac wedi eu deall 

yn dda, yn enwedig gan arbenigwyr ar gydraddoldeb. Fodd bynnag, disgrifiwyd y 

ffurfweddu safonol gan rai o hyd yn ddwys ac yn dechnegol. Yn gyffredinol roedd 

ymatebwyr o awdurdodau lleol yn deall bod yr ail a’r trydydd nod yn gofyn iddynt fod 

yn bwrpasol wrth ddelio â materion ar gydraddoldeb, ac y byddai cydymffurfio â’r ail 

yn golygu trin rhai pobl yn fwy ffafriol nag eraill er mwyn bodloni eu hanghenion neu 

annog cyfranogiad.  

Credai arbenigwyr ar gydraddoldeb ym mhob un o’r tair gwlad y gallai’r achos am 

weithredu cadarnhaol fod yn anodd weithiau i rai nad ydynt yn arbenigwyr. Roedd 

rhai cynrychiolwyr cyhoeddus yn gwerthfawrogi bod y canllaw yn mynd ymhellach na 

                                            
6
 Cyfeirir at y rhain fel ‘anghenion’ yn y Canllaw Hanfodol ar gyfer yr Alban. Sef: i waredu 

gwahaniaethu ac erledigaeth anghyfreithlon; cydraddoldeb uwch o ran cyfleoedd; a meithrin 

perthynas dda rhwng pobl. 

http://www.equalityhumanrights.com/
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phwyslais yn unig ar weithredoedd anghyfreithlon gan ddelio â gweithredoedd 

cadarnhaol yn ogystal. 

Yn aml ystyriwyd y dyletswyddau penodol fel y prif feysydd o ran tebygolrwydd i 

gael eu monitro gan awdurdodau cyhoeddus. Yn aml cawsant eu hystyried fel 

cyfrifoldeb staff penodol yn y sefydliad. Roedd yr ymatebwyr o’r farn y llwyddodd y 

Canllawiau Hanfodol i roi trosolwg a mapio’r dyletswyddau penodol, gan beidio â 

disgwyl i’r Canllawiau hynny roi rhagor o fanylder. Roedd rhai ymatebwyr o 

awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr o’r farn bod yr ystod ehangach a’r 

nifer o ddyletswyddau penodol yn eu gwledydd eu hunain o fudd. Fodd bynnag, 

roeddent yn parhau i adrodd anhawster wrth wneud penderfyniadau wrth ddehongli 

termau fel ‘camau rhesymol’ neu ‘effaith sylweddol’. Roedd cynrychiolwyr cyhoeddus 

yn gwerthfawrogi bod y dyletswyddau penodol yn cynnig ‘tryloywder’ o ran yr hyn 

allant ei ddisgwyl gan awdurdodau cyhoeddus.  

Termau allweddol  

Yn gyffredinol mae termau allweddol yn y canllaw hwn, fel ‘nodweddion 

gwarchodedig’, eisoes wedi eu deall yn dda, yn enwedig ymysg arbenigwyr ar 

gydraddoldeb.7 

‘Sylw dyledus’ yw’r term cyfreithiol allweddol sydd wrth wraidd cydymffurfio â’r 

ddyletswydd gyffredinol. Gellir dehongli’r term yn dra agored, ac ers gweithredu’r 

gyfraith, cafwyd gwell eglurdeb o’i ystyr i raddau gan gyfraith achos. Fodd bynnag, 

yn gyffredinol, roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn parhau i gael anhawster deall 

beth yw gofynion ‘sylw dyledus’ yn ymarferol hyd yn oed ar ôl darllen y canllaw profi.  

Mae’r holl Ganllawiau Hanfodol yn cynnwys egwyddorion a dynnwyd o gyfraith 

achos er mwyn egluro beth yw ystyr ‘sylw dyledus’. Roedd nifer o ymatebwyr yn 

ystyried yr egwyddorion hyn yn rhai sychion, yn ddeddfol ac nid yn hygyrch iawn yn 

enwedig i rai nad oeddynt yn arbenigwyr ac ymhlith cynrychiolwyr cyhoeddus.  

Yn Lloegr, ble mae llai o ddyletswyddau penodol i awdurdodau a restrwyd 

gydymffurfio â nhw, mae’r ddau gysyniad o berthnasedd a chymesuredd yn 

neilltuol o bwysig wrth ddeall ystyr sylw dyledus. Cafodd rhai ymatebwyr o 

awdurdodau cyhoeddus anhawster wrth geisio meddwl am swyddogaethau ble nad 

oedd y PSED yn ‘berthnasol’. Roedd yn well ganddynt ystyried penderfyniadau neu 

bolisïau fesul achos ac roedd arbenigwyr deallus ar gydraddoldeb yn hyderus o’u 

gallu i wneud hynny, er iddynt gydnabod y gallai hyn fod yn fwy anodd i eraill ‘nad 

ydynt yn gwybod yr hyn nad ydynt yn ei wybod’. Roedd cymesuredd yn ddealladwy 

                                            
5 
Er, ni allai pawb restru pob un o’r nodweddion gwarchodedig a chredai rhai y byddai diffiniad 

trosfwaol o ‘nodweddion gwarchodedig’ yn ddefnyddiol. 
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yn gyffredin ymysg ymatebwyr o awdurdodau cyhoeddus, gan olygu y dylai 

canolbwyntio adnoddau ar bolisïau a fyddai’n debygol o gael yr effaith fwyaf. Roedd 

hyn yn gwneud synnwyr iddynt, ond gall penderfyniadau ynghylch cymesuredd fod 

yn anodd eu gwneud a phrin iawn oedd y cymorth ymarferol ar gael yn eu barn nhw 

yn y Canllaw Hanfodol ar gyfer Lloegr nac yn ‘Gwneud Penderfyniadau Ariannol 

Teg’. 

Ledled y tair gwlad, disgwylir i awdurdodau cyhoeddus gyhoeddi gwybodaeth ac 

amcanion mewn modd sy’n hygyrch i’r cyhoedd.8 Mae cyhoeddi hygyrch yn 

ddyletswydd benodol yng Nghymru a Lloegr, a bu i ymatebwyr ym mhob un o’r tair 

gwlad nodi tuedd am ragor o ganllawiau ynghylch beth yw ystyr ‘hygyrchedd’ yn 

ymarferol. 

Cydymffurfiaeth a bodloni’r ddyletswydd yn ymarferol 

Mae asesu effaith ar gydraddoldeb yn ddyletswydd benodol yng Nghymru ac yn yr 

Alban ond nid yn Lloegr. Er bod yr egwyddorion cyfraith achos yn ei gwneud hi’n glir 

bod yn rhaid asesu effaith polisïau a phenderfyniadau, 9prin iawn yw’r manylder sydd 

yn y Canllawiau Hanfodol ynghylch ystyr hyn yn ymarferol. Mae ‘Gwneud 

Penderfyniadau Ariannol Teg’ yn canolbwyntio ar asesu effaith cydraddoldeb, ond 

yng ngyd-destun gwneud penderfyniadau ariannol yn unig. I arbenigwyr ar 

gydraddoldeb, roedd y ddau Ganllaw Hanfodol a ‘Gwneud Penderfyniadau Ariannol 

Teg’ yn ei gwneud hi’n hawdd deall rhai agweddau pwysig ar asesu effaith ar 

gydraddoldeb, ond ymddengys na lwyddodd yr un o’r dogfennau i helpu’r 

ddealltwriaeth weithredol benodol ar gyfer ymatebwyr llai deallus. Awgryma hyn bod 

angen rhywbeth amgenach na dogfennau canllaw i’w profi ymysg y cynulleidfaoedd 

hyn. Ymddengys bod llwyddiant neilltuol ‘Gwneud Penderfyniadau Ariannol Teg’, pa 

un ai wedi ei ddarllen cyn y cyfweliad neu beidio, yn seiliedig ar yr eglurhad mwy 

ymarferol sydd ynddo o’r gyfraith. Gan hynny, mae’n cynnig model posib ar gyfer 

dulliau eraill i’r dyfodol, yn enwedig wrth gyfleu i arbenigwyr ar gydraddoldeb mewn 

awdurdodau cyhoeddus a chynrychiolwyr cyhoeddus ynghylch yr hyn a ellid ei 

wneud er mwyn cydymffurfio â’r PSED mewn gwahanol amgylchiadau neilltuol. 

Adroddodd ymatebwyr ym mhob un o’r gwledydd anawsterau wrth ddyfarnu’r hyn 

sy’n ofynnol yn ymarferol er mwyn cydymffurfio mewn gwahanol sefyllfaoedd. Nid 

oedd nifer fawr o ddyletswyddau penodol yn golygu, o anghenraid, gwell eglurdeb. 

Ble roedd ymatebwyr o’r farn eu bod yn cael rhwydd hynt, yn sgil y modd y llunir y 

                                            
8
 Yn y dyletswyddau penodol i Gymru geirir hyn fel ‘gwybodaeth ac amcanion a gyhoeddir mewn ffurf 

sydd yn hygyrch i bobl o grwpiau a ddiogelir’. 
9
 Ble bo’n berthnasol ac yn gymesur. 
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gyfraith, i benderfynu ar yr hyn sy’n ofynnol, roedd rhai yn fodlon ar hynny ond roedd 

eraill yn dymuno mwy o arweiniad ar sut i sicrhau cydymffurfiaeth. Nododd rhai 

ymatebwyr mai anodd iawn oedd gwahaniaethu rhwng cydymffurfiaeth ac arfer da. 

Cafwyd pryder ynghylch gofynion gofynnol law yn llaw ag arfer da; yn gyffredinol 

roedd ymatebwyr yn awyddus i gyflawni’r ddau. Nid oedd ‘gor-gydymffurfiaeth’, o ran 

arfer da y tu hwnt i gydymffurfiaeth, yn bryder, ond nid felly ‘gorwneud’ hynny i 

leihau’r perygl o her yn hytrach na gwir hyrwyddo cydraddoldeb. Gall canllaw 

ymarferol mewn cyd-destun penodol fel ‘Gwneud Penderfyniadau Ariannol Teg’ fod 

yn fuddiol er mwyn osgoi hynny.  

Goblygiadau 

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg ar yr heriau cyfredol sy’n wynebu awdurdodau 

cyhoeddus a chynrychiolwyr cyhoeddus wrth ddeall y PSED ac wrth gael mynediad 

at ganllawiau, eu deall a’u defnyddio. Cafwyd nifer o awgrymiadau gan ymatebwyr 

ynghylch sut ellid delio â’r heriau hyn a sut all newidiadau a dulliau newydd ar gyfer 

canllawiau ar PSED fodloni eu hanghenion esblygol yn well. 

 Darparu adnoddau canllaw sydd yn fwy rhyngweithiol, sy’n ymddangos yn fwy 

apelgar a diddorol o’u cymharu â’r dogfennau ysgrifenedig sydd ar gael ar hyn 

o bryd. Mae dogfennau’n parhau’n fuddiol, ond ble credwyd y byddai’n well 

cynhyrchu rhagor o ganllawiau, barn yr ymatebwyr oedd cael cyhoeddiadau 

byr, ymarferol ac wedi eu teilwra yn gysylltiedig â swyddogaethau eang neu 

amgylchiadau penodol. Awgrymodd rhai y gellid defnyddio ‘Gwneud 

Penderfyniadau Ariannol Teg’ fel model ar gyfer gwneud hynny. 

 Targedu unrhyw adnoddau canllaw newydd ar gyfer arbenigwyr neu rhai nad 

ydynt felly mewn gwahanol rolau, neu eu datblygu’n benodol i helpu’r rhai 

sydd â chyfrifoldeb dros gydraddoldebau neu’r PSED i gylchu negeseuon 

pwysig o fewn eu sefydliadau.  

 Gallai ymgynghori ac ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd drwy weithgareddau 

fel cynhyrchu canllawiau ar y cyd roi’r cyfle i adlewyrchu eu hanghenion 

esblygol yn gywir ac i wneud defnydd o’u profiad a’u harbenigedd. 

 Bodloni’r galw am wybodaeth ynglŷn â phrofiad y gwahanol awdurdodau (da a 

drwg) wrth geisio gweithredu’r gyfraith mewn gwahanol sectorau ac 

amgylchiadau, gan gynnwys:  

o diweddariadau ynglŷn â chyfraith achos sy’n berthnasol i’r PSED, gan 

gynnwys gwybodaeth am y ffeithiau, cyd-destun, dadleuon cyfreithiol a 

chanlyniadau, a  
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o chodi ymwybyddiaeth o’r enghreifftiau o astudiaethau achos sydd 

eisoes wedi’u cyhoeddi ar wefan EHRC10 ac ystyried cyhoeddi rhai 

newydd, unwaith eto yn seiliedig ar ‘fywyd go iawn’ ac yn cwmpasu 

gwahanol sectorau, swyddogaethau ac amgylchiadau. 

 Delio â bylchau mewn dealltwriaeth neu feysydd sy’n peri ansicrwydd drwy roi 

rhagor o bwyslais ar ddadleuon cadarnhaol ar gyfer y PSED, yn ogystal ag 

ail-lunio rhannau presennol o’r canllaw a brofwyd yn anodd eu deall, a thrwy 

egluro rhai termau penodol yn well fel ‘sylw dyledus’, ‘perthnasedd’, 

‘cymesuredd’, ‘sylweddol’ neu ‘rhesymol’. 

 

                                            
10

Ar gael yma [cafwyd mynediad ato: 2 Mawrth 2016] 
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