CYNGOR CAERDYDD
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Templed Asesu Corfforaethol

Teitl Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth: Canllawiau
Cynllunio Atodol (CCA) Safonau Parcio a Rheoli Effeithiau Trafnidiaeth
Newydd/Presennol/Diweddaru/Addasu: Newydd
Pwy sy’n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu’r
Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth?
Enw: Paul Carter
Teitl y Swydd: Rheolwr Gweithredol
Tîm Gwasanaeth:
Gwasanaeth: Cynllunio, Trafnidiaeth a’r
Amgylchedd
Dyddiad Asesu: Awst 2019
1.

Beth yw amcanion y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/
Gwasanaeth/ Swyddogaeth?

Amcanion y Polisi Enwi Strydoedd yw sicrhau y gall Cyngor Caerdydd gyflawni'r
cyfrifoldebau a'r pwerau statudol sydd ganddo, yng nghyd-destun deddfwriaeth
fabwysiadu, ar gyfer enwi strydoedd, newid enwau strydoedd a nodi enwau strydoedd.
Mae gan y Cyngor bwerau dewisol ychwanegol hefyd i ddarparu rhif neu enw i eiddo.
Mae gan enwi a rhifo strydoedd nifer o swyddogaethau pwysig, er enghraifft, cyfeirio
ffordd, dosbarthu post yn effeithlon a sicrhau bod y gwasanaethau brys yn gallu dod o
hyd i eiddo’n gyflym.
Mae enwi strydoedd hefyd yn elfen allweddol o wneud lleoedd, ac mae'n bwysig yng
nghyd-destun ymrwymiadau'r Cyngor i Ddeddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)
2015, Safonau’r Gymraeg a Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. Bydd
sicrhau bod enwi strydoedd newydd yng Nghaerdydd yn adlewyrchu treftadaeth leol,
gydag enwau ar gyfer datblygiadau newydd sydd â chysylltiad hanesyddol, diwylliannol
ac ieithyddol, yn helpu i gyflawni'r nod llesiant cenedlaethol, ‘Cymru â diwylliant
bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’.
2.

Rhowch wybodaeth gefndirol am y Polisi/Strategaeth/Project/
Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth ac unrhyw ymchwil a wneir [e.e.
data defnyddwyr gwasanaeth yn erbyn ystadegau demograffig, Asesiadau
o’r Effaith Amgylcheddol tebyg a wnaed ac ati.]

Mae'r Polisi Enwi Strydoedd hwn wedi'i ddatblygu i ddarparu cyngor ac arweiniad i
ddatblygwyr a pherchnogion eiddo presennol, gan nodi sut mae'r Cyngor yn rheoli
enwi a rhifo strydoedd ac eiddo o dan ddarpariaethau Deddf Iechyd y Cyhoedd 1925 Adrannau 17 i 19.
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Yn unol ag ymrwymiad y Cyngor i Safonau'r Gymraeg, mae ystyriaethau Cymraeg
pwysig ynglŷn ag enwau strydoedd newydd. Mae gan y Cyngor ymrwymiad i sicrhau ei
fod yn gweithio tuag at gydraddoldeb rhwng nifer yr enwau strydoedd Cymraeg ac
enwau strydoedd Saesneg ledled y ddinas. Bydd enwau strydoedd yn cael eu monitro.
Darperir arweiniad i ddatblygwyr yn y polisi, sy'n nodi'r broses y dylid ei dilyn wrth
enwi a rhifo datblygiadau newydd, gan gynnwys ymgynghori â Phanel Enwau
Lleoedd/Enwi Strydoedd Caerdydd Ddwyieithog. Mae'r Panel Enwi yn cynnig
arbenigedd allanol er mwyn hwyluso, cynghori ac awgrymu opsiynau ar gyfer yr holl
faterion enwi sy'n ymwneud â datblygiadau newydd. Mae'r polisi hefyd yn amlinellu'r
protocolau y dylid eu dilyn wrth rifo datblygiadau newydd, ailenwi/ail-rifo
eiddo/strydoedd presennol a rhoi cyfeiriadau newydd waith.
Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y polisi. Mae ymrwymiadau'r Cyngor o dan Ddeddf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i'r egwyddor
datblygu cynaliadwy gael ei chymhwyso i holl weithgareddau'r Cyngor trwy'r pum
ffordd o weithio, sy'n pwysleisio'r angen am Ymgyfraniad ac Ymgysylltiad wrth
ddatblygu a gwerthuso cynigion a pholisïau. Ymgynghorwyd â rhanddeiliaid a'r
cyhoedd gan ddefnyddio, er enghraifft, cyfathrebu ar-lein a chyswllt trwy wasanaethau
allweddol fel llyfrgelloedd a hybiau, yn ogystal â chyswllt uniongyrchol â grwpiau
rhanddeiliaid allweddol.
Derbyniodd yr ymgynghoriad cyhoeddus 2,248 o ymatebion.
allweddol yn cynnwys:





Roedd tri o bob pump (60.8%) o ymatebwyr yn cytuno â'r cynnig i sicrhau bod y
Cyngor yn gweithio tuag at gydraddoldeb rhwng nifer yr enwau strydoedd
Cymraeg ac enwau strydoedd Saesneg ledled y Ddinas.
Roedd bron i chwarter (23.6%) yn anghytuno â'r cynnig. Cytunodd mwyafrif
llethol yr ymatebwyr (93.8%) y dylid rhoi blaenoriaeth i enwi cynlluniau a
strydoedd gyda chyd-destun hanesyddol a lleol.
Rhoddodd nifer o ymatebwyr awgrymiadau ar gyfer cynnwys cymunedau lleol
yn y broses enwi strydoedd.
Roedd tri o bob pump (61.5%) o'r ymatebwyr o'r farn y byddai'r polisi enwi
strydoedd arfaethedig yn cael effaith gadarnhaol ar y Gymraeg. Roedd hyn yn
cynnwys 25.3% a oedd yn teimlo y byddai'n cael effaith gadarnhaol iawn.
Teimlai tri o bob deg (30.1%) na fyddai'r polisi'n cael unrhyw effaith o gwbl.

3

Asesu Effaith ar y Nodweddion Gwarchodedig

3.1

Oedran
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A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Weithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan sylw
yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar bobl iau/hŷn?
Bydd
Hyd at 18 oed
18-65 oed
Dros 65 oed

Na
fydd

Dd/B

B
B
B

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os
oes peth.
Mae gan y Polisi botensial i hwyluso effeithiau cadarnhaol trwy sicrhau bod cyfeiriad
swyddogol yn cael ei roi i bob eiddo, cynorthwyo swyddogaethau allweddol fel cyfeirio
ffordd, dosbarthu post yn effeithlon a sicrhau bod y gwasanaethau brys yn gallu dod o
hyd i eiddo’n gyflym. Gallai hyn fod yn arbennig o fuddiol i unigolion bregus o bob oed,
a allai fod yn ddibynnol ar wahanol wasanaethau am gymorth a chefnogaeth. Gall y
polisi gefnogi’r ddarpariaeth hon trwy sicrhau bod proses enwi strydoedd glir, gydlynol
a thrafnidiaeth yn cael ei dilyn, gan gynnwys cynnal y mynegai corfforaethol a
gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol (e.e. gwasanaethau brys) i ddarparu
gwybodaeth gywir am enwau strydoedd a chyfeiriadau newydd.
Gall gwneud lleoedd, gan gynnwys enwau strydoedd ag arwyddocâd lleol, helpu i
gynyddu cydlyniant cymunedol, cynyddu ymdeimlad o draddodiad, diwylliant a
threftadaeth.
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith
wahaniaethol?
Monitro ac adolygu'r broses i sicrhau bod y polisi'n cael ei ddilyn yn briodol ac nad oes
unrhyw effeithiau gwahaniaethol negyddol yn deillio o'r polisi.
3.2
Anabledd
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar bobl anabl?
Bydd
Nam ar y clyw
Nam Corfforol
Nam ar y Golwg
Anabledd Dysgu
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Salwch neu Gyflwr Iechyd Tymor Hir
Iechyd Meddwl
Camddefnyddio Sylweddau
Arall

B
B
B
B

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os
oes peth.
Mae gan y Polisi botensial i hwyluso effeithiau cadarnhaol trwy sicrhau bod cyfeiriad
swyddogol yn cael ei roi i bob eiddo, cynorthwyo swyddogaethau allweddol fel cyfeirio
ffordd, dosbarthu post yn effeithlon a sicrhau bod y gwasanaethau brys yn gallu dod o
hyd i eiddo’n gyflym. Gallai hyn fod yn arbennig o fuddiol i unigolion bregus sydd ag
anableddau, a allai fod yn ddibynnol ar wahanol wasanaethau am gymorth a
chefnogaeth. Gall y polisi gefnogi’r ddarpariaeth hon trwy sicrhau bod proses enwi
strydoedd glir, gydlynol a thrafnidiaeth yn cael ei dilyn, gan gynnwys cynnal y mynegai
corfforaethol a gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol (e.e. gwasanaethau brys) i
ddarparu gwybodaeth gywir am enwau strydoedd a chyfeiriadau newydd.
Gall gwneud lleoedd, gan gynnwys enwau strydoedd ag arwyddocâd lleol, helpu i
gynyddu cydlyniant cymunedol, cynyddu ymdeimlad o draddodiad, diwylliant a
threftadaeth.
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith
wahaniaethol?
Monitro ac adolygu'r broses i sicrhau bod y polisi'n cael ei ddilyn yn briodol ac nad oes
unrhyw effeithiau gwahaniaethol negyddol yn deillio o'r polisi.

3.3
Ailbennu Rhywedd
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar bobl drawsryweddol?
Bydd
Pobl Drawsryweddol
(Pobl sy’n bwriadu ymgymryd, sy’n ymgymryd neu sydd wedi
ymgymryd â phroses [neu ran o broses] i ailbennu eu rhyw trwy
newid priodoleddau ffisiolegol neu briodoleddau eraill rhyw).

Na
fydd

Dd/B

B

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os
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oes peth.
Mae gan y Polisi botensial i hwyluso effeithiau cadarnhaol trwy sicrhau bod cyfeiriad
swyddogol yn cael ei roi i bob eiddo, cynorthwyo swyddogaethau allweddol fel cyfeirio
ffordd, dosbarthu post yn effeithlon a sicrhau bod y gwasanaethau brys yn gallu dod o
hyd i eiddo’n gyflym. Gallai hyn fod yn arbennig o fuddiol i unigolion sy’n agored i
niwed, a allai fod yn ddibynnol ar wahanol wasanaethau am gymorth a chefnogaeth.
Gall y polisi gefnogi’r ddarpariaeth hon trwy sicrhau bod proses enwi strydoedd glir,
gydlynol a thrafnidiaeth yn cael ei dilyn, gan gynnwys cynnal y mynegai corfforaethol a
gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol (e.e. gwasanaethau brys) i ddarparu
gwybodaeth gywir am enwau strydoedd a chyfeiriadau newydd.
Gall gwneud lleoedd, gan gynnwys enwau strydoedd ag arwyddocâd lleol, helpu i
gynyddu cydlyniant cymunedol, cynyddu ymdeimlad o draddodiad, diwylliant a
threftadaeth.
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith
wahaniaethol?
Monitro ac adolygu'r broses i sicrhau bod y polisi'n cael ei ddilyn yn briodol ac nad oes
unrhyw effeithiau gwahaniaethol negyddol yn deillio o'r polisi.
3.4. Priodas a Phartneriaeth Sifil
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar briodas a phartneriaeth
sifil?
Byd
d
B
B

Priodas
Partneriaeth Sifil

Na
fydd

Dd/
B

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os
oes peth.
Mae gan y Polisi botensial i hwyluso effeithiau cadarnhaol trwy sicrhau bod cyfeiriad
swyddogol yn cael ei roi i bob eiddo, cynorthwyo swyddogaethau allweddol fel cyfeirio
ffordd, dosbarthu post yn effeithlon a sicrhau bod y gwasanaethau brys yn gallu dod o
hyd i eiddo’n gyflym. Gallai hyn fod yn arbennig o fuddiol i unigolion sy’n agored i
niwed, a allai fod yn ddibynnol ar wahanol wasanaethau am gymorth a chefnogaeth.
Gall y polisi gefnogi’r ddarpariaeth hon trwy sicrhau bod proses enwi strydoedd glir,
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gydlynol a thrafnidiaeth yn cael ei dilyn, gan gynnwys cynnal y mynegai corfforaethol a
gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol (e.e. gwasanaethau brys) i ddarparu
gwybodaeth gywir am enwau strydoedd a chyfeiriadau newydd.
Gall gwneud lleoedd, gan gynnwys enwau strydoedd ag arwyddocâd lleol, helpu i
gynyddu cydlyniant cymunedol, cynyddu ymdeimlad o draddodiad, diwylliant a
threftadaeth.

Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith
wahaniaethol?
Monitro ac adolygu'r broses i sicrhau bod y polisi'n cael ei ddilyn yn briodol ac nad oes
unrhyw effeithiau gwahaniaethol negyddol yn deillio o'r polisi.
3.5
Beichiogrwydd a Mamolaeth
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar feichiogrwydd a
mamolaeth?
Byd
d
B
B

Beichiogrwydd
Mamolaeth

Na
fydd

Dd/
B

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os
oes peth.
Mae gan y Polisi botensial i hwyluso effeithiau cadarnhaol trwy sicrhau bod cyfeiriad
swyddogol yn cael ei roi i bob eiddo, cynorthwyo swyddogaethau allweddol fel cyfeirio
ffordd, dosbarthu post yn effeithlon a sicrhau bod y gwasanaethau brys yn gallu dod o
hyd i eiddo’n gyflym. Gallai hyn fod yn arbennig o fuddiol i unigolion sy’n agored i
niwed, a allai fod yn ddibynnol ar wahanol wasanaethau am gymorth a chefnogaeth.
Gall y polisi gefnogi’r ddarpariaeth hon trwy sicrhau bod proses enwi strydoedd glir,
gydlynol a thrafnidiaeth yn cael ei dilyn, gan gynnwys cynnal y mynegai corfforaethol a
gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol (e.e. gwasanaethau brys) i ddarparu
gwybodaeth gywir am enwau strydoedd a chyfeiriadau newydd.
Gall gwneud lleoedd, gan gynnwys enwau strydoedd ag arwyddocâd lleol, helpu i
gynyddu cydlyniant cymunedol, cynyddu ymdeimlad o draddodiad, diwylliant a
threftadaeth.
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Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith
wahaniaethol?
Monitro ac adolygu'r broses i sicrhau bod y polisi'n cael ei ddilyn yn briodol ac nad oes
unrhyw effeithiau gwahaniaethol negyddol yn deillio o'r polisi.
3.6
Hil
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar y grwpiau canlynol?

Gwyn
Grwpiau Cymysg/Aml-ethnig
Asiaidd/ Asiaidd Prydeinig
Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig
Grwpiau Ethnig Eraill

Byd
d
B
B
B
B
B

Na
fydd

Dd/
B

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os
oes peth.
Mae gan y Polisi botensial i hwyluso effeithiau cadarnhaol trwy sicrhau bod cyfeiriad
swyddogol yn cael ei roi i bob eiddo, cynorthwyo swyddogaethau allweddol fel cyfeirio
ffordd, dosbarthu post yn effeithlon a sicrhau bod y gwasanaethau brys yn gallu dod o
hyd i eiddo’n gyflym. Gallai hyn fod yn arbennig o fuddiol i unigolion sy’n agored i
niwed, a allai fod yn ddibynnol ar wahanol wasanaethau am gymorth a chefnogaeth.
Gall y polisi gefnogi’r ddarpariaeth hon trwy sicrhau bod proses enwi strydoedd glir,
gydlynol a thrafnidiaeth yn cael ei dilyn, gan gynnwys cynnal y mynegai corfforaethol a
gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol (e.e. gwasanaethau brys) i ddarparu
gwybodaeth gywir am enwau strydoedd a chyfeiriadau newydd.
Gall gwneud lleoedd, gan gynnwys enwau strydoedd ag arwyddocâd lleol, helpu i
gynyddu cydlyniant cymunedol, cynyddu ymdeimlad o draddodiad, diwylliant a
threftadaeth.
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith
wahaniaethol?
Monitro ac adolygu'r broses i sicrhau bod y polisi'n cael ei ddilyn yn briodol ac nad oes
unrhyw effeithiau gwahaniaethol negyddol yn deillio o'r polisi.
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3.7
Crefydd, Credoau, neu Ddiffyg Credo
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar bobl sydd â
chrefyddau, credoau neu ddiffyg credo?
Bydd Na
fydd
B
B
B
B
B
B
B
B

Bwdhydd
Cristion
Hindŵ
Dyneiddiwr
Iddew
Mwslim
Sîc
Arall

Dd/B

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os
oes peth.
Mae gan y Polisi botensial i hwyluso effeithiau cadarnhaol trwy sicrhau bod cyfeiriad
swyddogol yn cael ei roi i bob eiddo, cynorthwyo swyddogaethau allweddol fel cyfeirio
ffordd, dosbarthu post yn effeithlon a sicrhau bod y gwasanaethau brys yn gallu dod o
hyd i eiddo’n gyflym. Gallai hyn fod yn arbennig o fuddiol i unigolion sy’n agored i
niwed, a allai fod yn ddibynnol ar wahanol wasanaethau am gymorth a chefnogaeth.
Gall y polisi gefnogi’r ddarpariaeth hon trwy sicrhau bod proses enwi strydoedd glir,
gydlynol a thrafnidiaeth yn cael ei dilyn, gan gynnwys cynnal y mynegai corfforaethol a
gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol (e.e. gwasanaethau brys) i ddarparu
gwybodaeth gywir am enwau strydoedd a chyfeiriadau newydd.
Gall gwneud lleoedd, gan gynnwys enwau strydoedd ag arwyddocâd lleol, helpu i
gynyddu cydlyniant cymunedol, cynyddu ymdeimlad o draddodiad, diwylliant a
threftadaeth.
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith
wahaniaethol?
Monitro ac adolygu'r broses i sicrhau bod y polisi'n cael ei ddilyn yn briodol ac nad oes
unrhyw effeithiau gwahaniaethol negyddol yn deillio o'r polisi.

3.8
Rhywedd
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar ddynion a/neu
fenywod?
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Byd
d
B
B

Dynion
Menywod

Na
fydd

Dd/
B

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os
oes peth.
Mae gan y Polisi botensial i hwyluso effeithiau cadarnhaol trwy sicrhau bod cyfeiriad
swyddogol yn cael ei roi i bob eiddo, cynorthwyo swyddogaethau allweddol fel cyfeirio
ffordd, dosbarthu post yn effeithlon a sicrhau bod y gwasanaethau brys yn gallu dod o
hyd i eiddo’n gyflym. Gallai hyn fod yn arbennig o fuddiol i unigolion sy’n agored i
niwed, a allai fod yn ddibynnol ar wahanol wasanaethau am gymorth a chefnogaeth.
Gall y polisi gefnogi’r ddarpariaeth hon trwy sicrhau bod proses enwi strydoedd glir,
gydlynol a thrafnidiaeth yn cael ei dilyn, gan gynnwys cynnal y mynegai corfforaethol a
gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol (e.e. gwasanaethau brys) i ddarparu
gwybodaeth gywir am enwau strydoedd a chyfeiriadau newydd.
Gall gwneud lleoedd, gan gynnwys enwau strydoedd ag arwyddocâd lleol, helpu i
gynyddu cydlyniant cymunedol, cynyddu ymdeimlad o draddodiad, diwylliant a
threftadaeth.
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith
wahaniaethol?
Monitro ac adolygu'r broses i sicrhau bod y polisi'n cael ei ddilyn yn briodol ac nad oes
unrhyw effeithiau gwahaniaethol negyddol yn deillio o'r polisi.
3.9
Cyfeiriadedd Rhywiol
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar y grwpiau canlynol?
Bydd Na
fydd
B
B
B
B

Deurywiol
Dynion Hoyw
Menywod Hoyw/Lesbiaid
Heterorywiol/Syth

Dd/B

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os
oes peth.
Mae gan y Polisi botensial i hwyluso effeithiau cadarnhaol trwy sicrhau bod cyfeiriad
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swyddogol yn cael ei roi i bob eiddo, cynorthwyo swyddogaethau allweddol fel cyfeirio
ffordd, dosbarthu post yn effeithlon a sicrhau bod y gwasanaethau brys yn gallu dod o
hyd i eiddo’n gyflym. Gallai hyn fod yn arbennig o fuddiol i unigolion sy’n agored i
niwed, a allai fod yn ddibynnol ar wahanol wasanaethau am gymorth a chefnogaeth.
Gall y polisi gefnogi’r ddarpariaeth hon trwy sicrhau bod proses enwi strydoedd glir,
gydlynol a thrafnidiaeth yn cael ei dilyn, gan gynnwys cynnal y mynegai corfforaethol a
gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol (e.e. gwasanaethau brys) i ddarparu
gwybodaeth gywir am enwau strydoedd a chyfeiriadau newydd.
Gall gwneud lleoedd, gan gynnwys enwau strydoedd ag arwyddocâd lleol, helpu i
gynyddu cydlyniant cymunedol, cynyddu ymdeimlad o draddodiad, diwylliant a
threftadaeth.

Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith
wahaniaethol?
Monitro ac adolygu'r broses i sicrhau bod y polisi'n cael ei ddilyn yn briodol ac nad oes
unrhyw effeithiau gwahaniaethol negyddol yn deillio o'r polisi.

3.10 Y Gymraeg
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar y Gymraeg?
Byd
d
B

Y Gymraeg

Na
fydd

Dd/
B

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os
oes peth.
Mae gan y Polisi botensial i hwyluso effeithiau cadarnhaol trwy sicrhau bod cyfeiriad
swyddogol yn cael ei roi i bob eiddo, cynorthwyo swyddogaethau allweddol fel cyfeirio
ffordd, dosbarthu post yn effeithlon a sicrhau bod y gwasanaethau brys yn gallu dod o
hyd i eiddo’n gyflym. Gallai hyn fod yn arbennig o fuddiol i unigolion sy’n agored i
niwed, a allai fod yn ddibynnol ar wahanol wasanaethau am gymorth a chefnogaeth.
Gall y polisi gefnogi’r ddarpariaeth hon trwy sicrhau bod proses enwi strydoedd glir,
gydlynol a thrafnidiaeth yn cael ei dilyn, gan gynnwys cynnal y mynegai corfforaethol a
gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol (e.e. gwasanaethau brys) i ddarparu
gwybodaeth gywir am enwau strydoedd a chyfeiriadau newydd.
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Gall gwneud lleoedd, gan gynnwys enwau strydoedd ag arwyddocâd lleol, helpu i
gynyddu cydlyniant cymunedol, cynyddu ymdeimlad o draddodiad, diwylliant a
threftadaeth.
Mae'r Polisi'n amlinellu ymrwymiad i weithio tuag at gydraddoldeb yn nifer yr enwau
strydoedd Cymraeg a Saesneg. Yng nghyd-destun ymrwymiadau'r Cyngor i Ddeddf Lles
Cenedlaethau'r Dyfodol a Safonau'r Gymraeg, bydd sicrhau bod enwi strydoedd
newydd yng Nghaerdydd yn adlewyrchu treftadaeth leol, gydag enwau ar gyfer
datblygiadau newydd sydd â chysylltiad hanesyddol, diwylliannol ac ieithyddol yn helpu
i gyflawni'r nod llesiant cenedlaethol, 'Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn
ffynnu'.
Cafwyd 2,248 o ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus. Mae'r canlyniadau allweddol
yn cynnwys:



Roedd tri o bob pump (60.8%) o ymatebwyr yn cytuno â'r cynnig i sicrhau bod y
Cyngor yn gweithio tuag at gydraddoldeb rhwng nifer yr enwau strydoedd
Cymraeg ac enwau strydoedd Saesneg ledled y Ddinas.
Roedd bron i chwarter (23.6%) yn anghytuno â'r cynnig. Roedd tri o bob pump
(61.5%) o'r ymatebwyr o'r farn y byddai'r polisi enwi strydoedd arfaethedig yn
cael effaith gadarnhaol ar y Gymraeg. Roedd hyn yn cynnwys 25.3% a oedd yn
teimlo y byddai'n cael effaith gadarnhaol iawn. Teimlai tri o bob deg (30.1%) na
fyddai'r polisi'n cael unrhyw effaith o gwbl.

Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith
wahaniaethol?
Monitro ac adolygu'r broses i sicrhau bod y polisi'n cael ei ddilyn yn briodol ac nad oes
unrhyw effeithiau gwahaniaethol negyddol yn deillio o'r polisi. Mae'r polisi hefyd yn
ymrwymo i fonitro cyfran yr enwau strydoedd Cymraeg / Saesneg.

4.
Ymgynghori ac Ymgysylltu
Pa drefniadau a wnaed i ymgynghori/ymgysylltu â’r gwahanol Grwpiau
Cydraddoldeb?
Cynhaliwyd ymgynghoriad mewnol ac allanol llawn ar y Polisi Enwi Strydoedd drafft.
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5.

Crynodeb o Gamau Gweithredu [a restrir yn yr adrannau uchod]

Grwpiau
Oed

Camau Gweithredu
Monitro ac adolygu'r broses i sicrhau bod y polisi'n cael ei
ddilyn yn briodol ac nad oes unrhyw effeithiau
gwahaniaethol negyddol yn deillio o'r polisi.

Anabledd
Ailbennu Rhywedd
Priodas a Phartneriaeth
Sifil
Beichiogrwydd a
Mamolaeth
Hil
Crefydd/Credo
Rhywedd
Cyfeiriadedd Rhywiol
Y Gymraeg

Fel uchod
Fel uchod
Fel uchod
Fel uchod
Fel uchod
Fel uchod
Fel uchod
Fel uchod
Fel uchod. Mae'r polisi hefyd yn ymrwymo i fonitro cyfran yr
enwau strydoedd Cymraeg / Saesneg.

Cyffredinol Generig [yn
berthnasol i’r holl
grwpiau]
6.
Rhagor o Gamau Gweithredu
Dylid cynnwys unrhyw argymhellion ar gyfer camau gweithredu yr ydych yn bwriadu
eu gwneud o ganlyniad i'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb hwn (a restrir yn y
Crynodeb Camau Gweithredu) fel rhan o Gynllun Busnes eich Gwasanaeth i'w
fonitro'n rheolaidd.
7.
Awdurdod
Dylai’r templed gael ei lenwi gan Swyddog Arweiniol y
Polisi/Strategaeth/Project/Swyddogaeth a nodwyd a’i gymeradwyo gan y Rheolwr
priodol ym mhob Gwasanaeth.
Wedi’i lenwi gan:
Swydd:
Cymeradwywyd gan:
Swydd:
Gwasanaeth:
7.1

4.C.400

Dyddiad:

Ar ôl cwblhau’r Asesiad hwn, sicrhewch y caiff y Ffurflen ei phostio ar
Dudalen eich Cyfarwyddiaeth ar CIS – Ledled y Cyngor/Systemau
Rheoli/Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb – fel bod cofnod o’r holl
asesiadau yr ymgymerir â nhw yn y Cyngor.
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I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â’r Tîm Canolbwyntio ar
Ddinasyddion drwy ffonio 029 2087 3059 neu e-bostio
canolbwyntioarddinasyddion@caerdydd.gov.uk
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