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1. Disgrifiwch ac eglurwch effaith y cynnig ar bobl â nodweddion gwarchodedig fel y’u 

disgrifir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. 

1.1  

Mae'r Bil yn diwygio adran 30 o Ddeddf GIG (Cymru) 2006 mewn perthynas â 

chynlluniau ar gyfer bodloni colledion ac atebolrwyddau rhai o gyrff y Gwasanaeth 

Iechyd - mae'n benodol ac yn bendant ei ganolbwynt heb unrhyw effaith ar unrhyw 

adran arall o Ddeddf GIG (Cymru) 2006 neu unrhyw Ddeddf arall sy'n ymwneud â 

Chymru. 

Mae'n dechnegol ei natur Bydd yn galluogi Gweinidogion Cymru i sefydlu cynlluniau 

indemniad uniongyrchol trwy reoliadau, a fydd yn fodd i greu'r Cynllun 

Atebolrwyddau Presennol (ELS) 

Bydd yr ELS yn ddarostyngedig i gwblhau diwydrwydd dyladwy a negodiadau 

boddhaol â'r sefydliadau amddiffyn meddygol 

 

Felly mae'r diwygiad yn niwtral o ran ei effaith ar y meysydd o dan ystyriaeth yn yr 

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb.  

   

Dylid ystyried y cwestiynau a ganlyn. Ystyriwch a oes effeithiau posibl ar isadrannau o 

wahanol   grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig 

<https://www.equalityhumanrights.com/en/equality-act/protected-characteristics>. 

 Sut y bydd y cynigion yn hyrwyddo cydraddoldeb (gweler y dyletswyddau 

cyffredinol)?  

Dim effaith  

 Beth yw'r effeithiau negyddol posibl ar bobl mewn grwpiau gwarchodedig a'r rhai 

sy'n byw mewn aelwydydd incwm isel a sut y byddwch yn lliniaru'r rhain?   

Dim effaith  

 Pa rwystrau, os o gwbl, y mae pobl â nodweddion gwarchodedig yn eu hwynebu?  A 

ellir lleihau, dileu neu liniaru'r rhwystrau hyn?  

Dim effaith  

 Sut ydych chi/y byddwch chi'n defnyddio'r wybodaeth rydych wedi'i chasglu o'r 

ymchwil i nodi effeithiau? 
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Dim effaith  

 Sut y byddwch yn gwybod a yw eich gwaith yn llwyddiant?   

Dim effaith  

 A ydych wedi datblygu fframwaith canlyniadau i fesur effaith? 

Ddim yn gymwys   

 

Cofnod o Effeithiau yn ôl nodwedd warchodedig:    

 

Cwblhewch yr adran nesaf i ddangos sut y gallai'r polisi / penderfyniad / arfer hwn gael 

effaith (gadarnhaol neu negyddol) ar y grwpiau gwarchodedig a nodir o dan Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010. (Cyfeiriwch at y ddogfen ganllawiau’r Asesiad Effaith Integredig i gael 

rhagor o wybodaeth.) Mae'n bwysig cofnodi unrhyw gyfleoedd a nodwyd gennych a allai 

hyrwyddo neu hybu cyfle cyfartal. Mae hyn yn cynnwys nodi beth y gallwch ei wneud i 

ddileu rhwystrau a gwella cyfranogiad i bobl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol neu sydd o 

dan anfantais anghymesur. 

Nid yw diffyg tystiolaeth yn rheswm dros beidio ag asesu effeithiau ar gydraddoldeb. 

Tynnwch sylw at unrhyw fylchau mewn tystiolaeth a nodwyd gennych ac eglurwch sut 

rydych yn bwriadu llenwi'r bylchau hynny, os o gwbl. 

Mae'r diwygiad i adran 30 (Cynlluniau ar gyfer bodloni colledion ac atebolrwyddau rhai o 

gyrff y Gwasanaeth Iechyd) Deddf GIG (Cymru) 2006 o  natur gyfyngedig o ran polisi. 

Bydd yn galluogi rheoliadau perthnasol i gael eu drafftio  i greu'r Cynllun Atebolrwyddau 

Presennol. Mae'r ELS hefyd yn ddarostyngedig i ddiwydrwydd dyladwy llwyddiannus a 

negodi â'r sefydliadau amddiffyn meddygol 

 

Bydd alinio cynlluniau FLS ac ELS yng Nghymru â rhai Lloegr yn  sicrhau nad yw 

Ymarferwyr Cyffredinol yng Nghymru o dan anfantais o'u cymharu ag Ymarferwyr 

Cyffredinol yn Lloegr ac na fydd unrhyw effaith andwyol ar recriwtio Ymarferwyr 

Cyffredinol a gweithgarwch trawsffiniol neu recriwtio yn sgil gwahanol gynlluniau yn 

gweithredu yn y ddwy wlad. Bydd hyn yn helpu cynaliadwyedd tymor hir Gwasanaethau 

Meddygol Cyffredinol GIG Cymru a thrwy hynny budd pobl Cymru.  
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Nodwedd neu 

grŵp 

gwarchodedig 

Beth yw effeithiau 

cadarnhaol neu 

negyddol y cynnig? 

Rhesymau dros eich 

penderfyniad (gan 

gynnwys tystiolaeth)  

Sut y byddwch yn 

lliniaru'r effeithiau? 

 

Oedran 

(meddyliwch 

am wahanol 

grwpiau oedran 

Dim effaith  Gweler 1.1 

 

 

 

Anabledd 

(meddyliwch 

am wahanol 

fathau o 

anabledd) 

Dim effaith  Gweler 1.1 

 

 

 

Ailbennu 

Rhywedd (y 

broses o newid 

rhyw a phobl 

Drawsryweddol) 

Dim effaith Gweler 1.1 

 

 

 

Beichiogrwydd 

a mamolaeth 

Dim effaith Gweler 1.1 

 

 

 

Hil (gan 

gynnwys 

gwahanol 

leiafrifoedd 

ethnig, Sipsiwn 

a Theithwyr a 

Mudwyr, 

Ceiswyr Lloches 

a Ffoaduriaid) 

Dim effaith. Gweler 1.1 

 

 

 

Crefydd, cred a 

diffyg cred 

Dim effaith Gweler 1.1 
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Rhyw / 

Rhywedd 

Dim effaith Gweler 1.1 

 

 

 

 Cyfeiriadedd 

rhywiol 

(Lesbiaidd, 

Hoyw a 

Deurywiol) 

Dim effaith Gweler 1.1 

 

 

 

Priodas a 

phartneriaeth 

sifil 

Dim effaith Gweler 1.1 

 

 

 

Plant a phobl 

ifanc hyd at  18 

oed 

Dim effaith  Gweler 1.1 

 

 

Aelwydydd 

incwm isel 

Dim effaith  Gweler 1.1  

 

 

 

Hawliau Dynol a Chonfensiynau'r Cenhedloedd Unedig 

A fydd y polisi hwn yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar hawliau dynol pobl yn eich 

barn chi? (Darllenwch bwynt 1.4 yng Nghanllawiau’r Asesiad Effaith Integredig i gael rhagor 

o wybodaeth am Hawliau Dynol). 

 

Hawliau 

Dynol 

Beth yw effeithiau 

cadarnhaol neu 

negyddol y cynnig? 

Rhesymau dros eich 

penderfyniad (gan 

gynnwys tystiolaeth)  

Sut y byddwch yn 

lliniaru'r effeithiau 

negyddol? 
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 Dim effaith  Gweler uchod  

 

 

 

  



Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb – Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Indemniadau) (Cymru)  
 
 


