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Rydyn ni’n gwybod bod yna fwy o gamwahaniaethu yn erbyn rhai grwpiau o bobl yng 
Nghymru nag yn erbyn eraill. Mae’r gyfraith yn eu gwarchod nhw oherwydd bod ganddyn nhw 
un neu fwy o’r nodweddion yma. Nodweddion gwarchodedig yw’r enw ar y rhain.

Nid yw Llywodraeth Cymru eisiau i unrhyw un gael ei ddal yn ôl neu ei drin yn gas oherwydd 
pwy ydyn nhw.

Mae Grant Cydraddoldeb 
a Chynhwysiant 2014–2017 
yn helpu sefydliadau i gefnogi 
cydraddoldeb ar hyd a lled 
Cymru, gan wneud gwahaniaeth 
ym mywydau pobl. 

Mae gan Gymru lawer o wahanol bobl, o wahanol ddiwylliannau a chefndiroedd. 

Dylai pawb fwynhau cydraddoldeb, sy’n golygu cael eu parchu, cael yr un cyfleoedd 
a chael eu trin yn deg. 

Ystyr camwahaniaethu yw pan 
mae rhywun yn cael ei drin yn 
wahanol oherwydd pwy ydyn nhw. 

Deddf Cydraddoldeb 2010
I wneud yn siŵr bod pawb yn gallu cael eu cynnwys a mwynhau cydraddoldeb, mae yna 
gyfraith o’r enw Deddf Cydraddoldeb 2010.

Mae hyn yn golygu ein bod ni’n:
 ● atal camwahaniaethu fel bod pobl yn cael eu trin yn deg;
 ● gwneud yn siŵr bod pawb yn cael eu trin yn gyfartal, gan gynnwys pobl â nodweddion 

gwarchodedig;
 ● annog perthnasoedd iach, llawn cydymdeimlad rhwng pobl â nodweddion 

gwarchodedig a’r rheiny heb y nodweddion yma, fel bod Cymru’n lle gwych i bawb fyw. 

I’n helpu ni i gyrraedd y nodau yma mae gennym ni lawer o wahanol bolisïau, gan gynnwys y 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol. 

    Priodas a         Anabledd     Oedran         Hil         Crefydd          Rhyw   Beichiogrwydd     Hoyw       Trawsrywiol  
Phartneriaeth                      a Mamolaeth   
        Sifil  

Ystyr nodweddion gwarchodedig 
yw’r pethau y mae’r gyfraith 
yn rhoi sylw iddyn nhw i atal 
camwahaniaethu ac i atal pobl rhag 
cael eu trin yn annheg.



Ni allwn ni wneud popeth ar ein pennau ein hunain felly 
rydyn ni’n rhoi arian grant i rai sefydliadau sy’n gweithio 
yn barod gyda phobl â nodweddion gwarchodedig, ac sy’n 
gwybod beth yw eu hanghenion. 

Mae gan y grant £1.64 miliwn bob blwyddyn am 3 blynedd.

Yn 2014, gwnaethom ni ddewis 16 o sefydliadau o’r 191 a 
ymgeisiodd am arian o ledled Cymru.

Mae’r grant yma’n rhedeg tan 31ain Mawrth 2017 ac 
rydyn ni eisiau gwybod a ydych chi’n meddwl y dylem 
ni newid y ffordd o’i ddosbarthu ar gyfer 2017-2020. 

Sut mae Grant Cydraddoldeb a Chynhwysiant 2014-2017 yn gweithio?

Pam newid pethau?
Mae gennym ni gwestiynau fel:

 ● Ai’r grant yw’r ffordd orau i wneud yn siŵr ein bod ni’n cyrraedd ein nodau?
 ● A ddylai prosiectau a sefydliadau weithio mwy gyda’i gilydd?
 ● Ydy’r ffordd rydyn ni’n dosbarthu’r grant yn deg?
 ● Ai’r broses ymgeisio am y grant yw’r un iawn, p’un a yw’n atal sefydliadau llai 

rhag ymgeisio?

Mae’r tudalennau 
nesaf yn nodi’r 
pedwar peth rydyn 
ni eisiau eu gwneud.



Cyllid craidd - mae rhai sefydliadau sy’n cefnogi 
pobl â nodweddion gwarchodedig eisiau arian grant 
i barhau i redeg. Mae hyn yn helpu â chostau fel 
cyflogau staff, rhent a threuliau busnes craidd eraill.

Cyllid prosiect - mae rhai sefydliadau eisiau arian 
grant i dalu am gostau prosiect neu weithgaredd 
penodol sy’n targedu agwedd ar anghydraddoldeb 
neu’n cefnogi pobl.

Beth ydych chi’n meddwl y dylem ni roi arian grant ar ei gyfer? 

     Treuliau busnes craidd               Cyllid prosiect                Y ddau

Pam?

1. Rydyn ni eisiau cadw Grant Cydraddoldeb a Chynhwysiant 2017–2020 
       ond rydyn ni eisiau edrych ar ariannu pethau mewn ffyrdd gwahanol.

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y cyllid yn gwneud 
gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl ledled Cymru, 
beth bynnag y mae’n cael ei ddefnyddio ar ei gyfer. 

Mae yna hefyd adegau 
pan mae sefydliadau’n 
ymgeisio am arian grant 
ar gyfer y ddau.

?



Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn manylu ar beth rydyn ni 
eisiau ei weld yn digwydd ar gyfer pobl â nodweddion gwarchodedig.

Yn lle dewis lle y mae angen am gyllid, a ddylem 
ni rannu’r grant yn gyfartal ar draws pob un o’r 
nodweddion gwarchodedig? 

     Dylech           Na ddylech

Pam?

2. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y cyllid i gyd yn ein 
 helpu ni i gyrraedd ein nodau ar gyfer cydraddoldeb. 

Mae’r grant yn ein helpu ni i wneud hyn, ond nid yw’n gallu talu am 
bopeth. Mae angen i ni wneud yn siŵr ei fod yn mynd i’r lle y mae’r 
angen mwyaf amdano. Mae hyn yn gallu golygu bod rhai grwpiau o 
bobl â nodweddion gwarchodedig yn cael mwy nag eraill. Mae hefyd 
yn gallu golygu bod yr arian grant yn helpu i gefnogi pobl mewn un 
ardal o Gymru yn fwy nag mewn ardal arall.  

Mae galw am fwy o arian i 
gefnogi rhai grwpiau o bobl 
nag eraill ac mae’n bwysig 
nad ydyn nhw’n wynebu 
anghydraddoldeb oherwydd 
diffyg arian. 

A ddylai’r grant edrych ar lle mae gweithgareddau’n 
digwydd fel y gallwn ni wneud yn siŵr bod y cyllid yn 
cael ei rannu’n gyfartal ar draws Cymru? 

     Dylai              Na ddylai

Pam??



Mae’n bwysig ein bod ni’n cefnogi pobl ledled Cymru, felly cyn i ni ysgrifennu ein Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol newydd ar gyfer 2016-2020, rydyn ni’n gofyn i bobl ble y maen 
nhw’n wynebu camwahaniaethu neu anghydraddoldeb. Bydd hyn yn ein helpu ni i osod 
nodau newydd a thargedu lle y mae angen i ni wneud gwahaniaeth ym mywydau pobl. 

Yna, gallwn ni ddyrannu (dosbarthu) arian grant i wneud yn siŵr ei fod yn cefnogi pobl 
lle y mae’r angen mwyaf amdano.  

Fe fyddwn ni’n ystyried a oes yna flaenoriaethau penodol y mae angen i ni eu hariannu. 
Er enghraifft, yn achos grant 2014-2017 fe welsom ni fod angen helpu pobl anabl i 
fyw bywydau annibynnol, felly gwnaethom ni ddyrannu arian i Ganolfannau Byw’n 
Annibynnol. 

Rydyn ni o’r farn y dylai’r grant ar gyfer 2017-2020 fod ar gael i sefydliadau sy’n cefnogi 
themâu polisi’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

A ddylai’r grant fod ar gael dim ond i sefydliadau 
sy’n cefnogi themâu a nodau’r Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol ar gyfer 2016-2020? 

     Dylai               Na ddylai

Pam?

3. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod ein modd o ddosbarthu cyllid 
 yn bodloni themâu Cynllun Cydraddoldeb Strategol y dyfodol.

? A ddylai’r grant fod ar gael ar gyfer blaenoriaethau penodol 
y mae Llywodraeth Cymru o’r farn y dylai eu cefnogi? 

     Dylai               Na ddylai

Pam?



Mae modd gwneud gwahaniaeth go iawn pan mae 
sefydliadau’n cydweithio i gefnogi pobl.  

Yn aml, mae gan sefydliadau llai sgiliau a ffyrdd 
newydd o weithio sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau 
pobl, ond maen nhw ar eu colled o ran cyllid neu o ran 
cymryd rhan oherwydd eu bod nhw’n ei chael hi’n rhy 
anodd ymgeisio am grantiau. 

Rydyn ni o’r farn y dylai sefydliadau gydweithio i gael 
cyllid. 

A ddylai sefydliadau orfod cydweithio i ymgeisio 
am y grant newydd?

     Dylent                Na ddylent

Pam?

4. Rydyn ni eisiau i bawb weithio mwy gyda’i gilydd mewn partneriaeth a 
 dylai hyn fod yn rhan o’r cais am grant ar gyfer 2017-2020. 

Ydych chi’n meddwl ein bod ni wedi gadael 
unrhyw beth pwysig allan o’r cynlluniau yma? 

     Ydw                     Nac ydw 

Beth?

Y camau nesaf

Diolch am ddarllen hwn
Anfonwch eich atebion i

Cyllid Cydraddoldeb a Chynhwysiant
Is-adran Dyfodol Tecach
Llywodraeth Cymru
Merthyr Tudful
CF48 1UZ

neu fairerfuturesmailbox@wales.gsi.gov.uk

erbyn 10 Gorffennaf 2015 
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