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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
Mae yna ddau bolisi cyflogaeth a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad â’r Undebau Llafur 
cydnabyddedig.     
 
Mae'r polisïau wedi'u rhestru isod: 
 
Polisi Dileu Swydd - Newydd 
Polisi Traws a Chydraddoldeb Rhywiol - Newydd 
 

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 

I gael cymeradwyaeth bod y polisïau uchod yn cael eu cymeradwyo a'u mabwysiadu 
gan y Cabinet. 
 

3. Beth yw’r Argymhellion? 
 
Bod y Cabinet yn cymeradwyo ac yn mabwysiadu’r polisïau uchod. 
 

3.1 Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r 
Effaith ar Les wedi'i atodi fel rhan o’i ystyriaethau. 

 
4. Manylion yr adroddiad 
  
 Polisi Dileu Swydd 
 

Roedd angen adolygiad manwl llawn o’r polisi presennol i ddarparu polisi mwy 
strwythuredig gyda rolau, cyfrifoldebau ac amserlenni clir.   Mae’n bwysig nodi y bydd 
tablau cyfrif dileu swydd presennol (tabl 45 wythnos) yn aros yr un fath ac nid oes 
unrhyw newidiadau wedi eu cynnig ar gyfer tâl dileu swydd gweithwyr.   
 
Mae’r polisi newydd yn cynnwys matrics meini prawf dileu swydd diwygiedig gan 
ACAS, a ddefnyddir ar hyn o bryd, ynghyd â mwy o fanylion ar y broses ymgynghori.    
Mae’r polisi nawr yn cynnwys rhestr gyfeirio ar gyfer ymgynghoriad i’w defnyddio cyn i 
unrhyw ymgynghoriad ddechrau.   
 
 



 
Polisi Traws a Chydraddoldeb Rhywiol  
 
Mae’r polisi hwn wedi’i ffurfio i ddarparu canllaw cyffredinol a chyngor ar bolisi i 
weithwyr a rheolwyr am faterion Traws ac ailbennu rhywedd. Mae’r Polisi yn hysbysu 
am ailbennu rhywedd/trawsnewid, y ddeddfwriaeth berthnasol, a sut y gall gweithwyr 
gael eu cefnogi wrth drawsnewid i ryw gwahanol i’r hyn pan gafwyd eu geni.   
 
 Mae gan y polisi rolau a chyfrifoldebau clir, cynlluniau gweithredu a chanllawiau er 
mwyn cefnogi gweithwyr sy’n trawsnewid, geirfa a ffynonellau cefnogaeth defnyddiol.     
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
Bydd y polisïau uchod yn cynorthwyo'r Blaenoriaethau Corfforaethol a sicrhau bod 
rheolwyr a gweithwyr yn ymwybodol o'u rhwymedigaethau yn unol â deddfwriaeth ac 
arferion da.    

 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  

Nid oes angen adnoddau ychwanegol, felly ni fydd unrhyw gostau ynghlwm wrth 
weithredu'r polisïau hyn. Ni fydd unrhyw effaith benodol ar adran arbennig.  Bydd y 
gweithdrefnau a pholisïau yn berthnasol i bob aelod o staff (lle nodir). 
 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? Gellir lawrlwytho adroddiad 
yr Asesiad o Effaith ar Les yn website a dylid ei gynnwys fel atodiad i'r 
adroddiad. 

 
 Gweler yr Asesiadau o Effaith ar Les ynghlwm. Mae pob polisi o fewn yr adroddiad 

hwn yn berthnasol i holl weithwyr beth bynnag yw’r nodweddion gwarchodedig, a bydd 
yn cael ei ddefnyddio yn unol â deddfwriaeth a thelerau ac amodau cyflogaeth. 

 
 Cynhaliwyd asesiad o’r effaith ar les ar gyfer y polisïau/gweithdrefnau a dogfennau 
canllaw i gyd ac mae’r prif ganfyddiadau fel a ganlyn:  
 
Polisi Traws a Chydraddoldeb Rhywiol  
 
Yn gyffredinol bydd gan y polisi effaith gadarnhaol a niwtral.   Bydd  polisi yn dangos 
bod Cyngor Sir Ddinbych wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr teg a chynhwysol ac ni fydd 
yn gwahaniaethu yn erbyn ymgeisydd na gweithiwr neu sy’n cael ei nodi’n draws a bod 
gan weithwyr traws yr hawl i gael eu trin gyda pharch a’r hawl i ymgymryd â’u rolau 
heb aflonyddwch a gwahaniaethu annheg.  Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ystyried 
aflonyddwch neu wahaniaethu yn erbyn unrhyw weithiwr ar unrhyw sail fel trosedd 
disgyblu difrifol.   
 
Efallai y bydd yna rai effeithiau sydd hefyd yn anhysbys ar hyn o bryd gan nad yw’r 
polisi wedi’i weithredu eto a chaiff hyn ei fonitro drwy’r broses adolygu polisi, lle bydd 
angen Asesiad o’r Effaith ar Les pellach.   
 

http://wellbeing.denbighshire.gov.uk/


Polisi diswyddo 
 
Yn gyffredinol, caiff y polisi effaith niwtral.  Ysgrifennir polisïau cyflog a gwobrwyon er 
mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth cyflogaeth a LGPS a fydd yn lleihau gwahaniaethu 
os caiff ei gymhwyso'n gyson.  Wrth ddiswyddo staff, gallai effeithio ar bobl o ran eu 
incwm a'u statws cyflogaeth.  Er mwyn mynd i'r afael â hyn, archwilir adleoli ym mhob 
amgylchiad er mwyn osgoi sefyllfa o ddiswyddiadau a chynigir hyfforddiant a 
datblygiad i gynorthwyo unigolion i gael cyflogaeth yn y dyfodol. 

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 
 Mae’r ddau bolisi wedi bod drwy’r broses ymgynghori gyda’r Undebau Llafur 

cydnabyddedig a chynrychiolydd o’r adran gyfreithiol drwy weithgor polisi.   Mae’r holl 
adborth wedi’i ystyried a chytunwyd ar yr holl newidiadau.  Mae'r polisïau wedi'i 
gymeradwyo gan y Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol (CBYLl) ar 19 Gorffennaf 2019. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
 Nid oes goblygiadau ariannol uniongyrchol i'r adroddiad. 
 
10. Pa risgiau sydd ac oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
 Mae'r risgiau yn gysylltiedig â pheidio â gweithredu'r polisïau ynghlwm yn unig. Bydd 

y polisïau yn sicrhau bod AD a rheolwyr yn gweithredu’r prosesau yn gywir ac yn 
gyson, tra’n darparu eglurder a chyfeiriad at fathau o gefnogaeth i weithwyr.     

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
 Mae’r pŵer i wneud y penderfyniad yn dod o dan adran 112 Deddf Llywodraeth Leol 

1972. 


