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Rhagair 

 

Mae’n dda gennym gyflwyno’r fersiwn wedi ei diweddaru o Ddatganiad 

Disgwyliadau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer y Bar gan y CPS.  

 

Mae’r Datganiad wedi ei adnewyddu o fewn cyd-destun deddfwriaeth 

cydraddoldeb newydd (Deddf Cydraddoldeb 2010), proses Panel Adfocadau 

newydd y CPS ar gyfer penodi adfocadau allanol a dysgu o gyfnod 

meincnodi'r datganiad cyntaf fu’n rhedeg o 2007 i 2011. Mae’r disgwyliadau 

hefyd wedi eu halinio'n agos i Reolau Ymddygiad ac Ymarfer Cydraddoldeb 

ac Amrywiaeth (EDCPR) Bwrdd Safonau’r Bar hefyd, a fwriedir i gymryd lle 

Cod Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Bwrdd Safonau’r Bar. Nid oes unrhyw 

ddisgwyliadau newydd wedi eu dyfeisio, fodd bynnag, mae rhai disgwyliadau 

wedi eu hadolygu i adlewyrchu’r newidiadau deddfwriaethol ac ymarfer uchod. 

 

Nod y Datganiad Disgwyliadau Cydraddoldeb ac amrywiaeth yw darparu 

datganiad clir o ddisgwyliadau ar gyfer cyfresi o Siambrau y mae eu haelodau 

yn erlyn neu'n ceisio erlyn ar ran y CPS. 

 

Bwriedir y bydd yr holl Siambrau, y mae eu haelodau yn gweithio ar ran neu’n 

ceisio gweithio ar ran y CPS, yn gweithredu’r Datganiad Disgwyliadau. Dylai 

aelodau o Banel Adfocadau’r CPS gymryd pob cam angenrheidiol i gefnogi eu 

Siambrau o ran bodloni’r disgwyliadau. Rydym wedi gweithio i alinio’r 

disgwyliadau mor agos â phosibl i’r EDCPR arfaethedig er mwyn lleihau baich 

y broses fonitro ar gyfer Siambrau trwy symud i broses sengl sy’n bodloni 

gofynion Bwrdd Safonau’r Bar (BSB) a’r CPS yn y dyfodol. 
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Hyderwn y bydd y Datganiad hwn yn help i wireddu gweledigaeth gyfunol o 

Far sy’n well adlewyrchiad o’r cymunedau mae’n gwasanaethu a ble mae 

ymarfer cydraddoldeb ac amrywiaeth o safon gyson uchel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keir Starmer QC     Michael Todd QC 
Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus  Cadeirydd, Cyngor y Bar 
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1. Cyd-destun  

 

1.1  Mae’r CPS yn ymroddedig i hybu egwyddorion cydraddoldeb ac 

amrywiaeth yn y modd rydym yn trin ein pobl ac yn cyflawni ein 

dyletswyddau cyfreithiol fel awdurdod erlyn. 

  

Mae’r CPS yn delio ag erlyniad pob achos a ymchwilir gan yr heddlu, 

Asiantaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol, Asiantaeth Ffiniau’r DU, 

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, Cyllid a Thollau EM, 

yn ogystal â throseddau difrifol, terfysgaeth, twyll ac achosion heriol 

eraill sydd angen profiad arbenigol. Mae’r CPS yn sicrhau ystod o 

wasanaethau cyfreithiol allanol o’r Bar bob blwyddyn i gynorthwyo 

gydag erlyniad yr achosion hyn.  

 

Sefydlodd y fersiwn cyntaf o Ddatganiad Disgwyliadau’r Bar yn 2007 

ddisgwyliadau’r CPS ar gyfer Siambrau sy’n cyflawni neu’n dymuno 

cyflawni gwaith ar ran y CPS parthed y ffrydiau cydraddoldeb a 

gwmpasir gan ddeddfwriaeth cydraddoldeb oedd mewn grym ar y pryd, 

sef rhyw, hil ac anabledd.  

 

1.2 Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 nawr yn gosod dyletswydd gyffredinol 

ar gyrff cyhoeddus, yn cynnwys y CPS, i hyrwyddo cydraddoldeb 

ledled yr holl grwpiau nodweddion gwarchodedig (oed; anabledd; 

ailbennu rhywedd; priodas a phartneriaeth sifil; beichiogrwydd a 

mamolaeth; hil; crefydd neu gred; rhyw; cyfeiriadedd rhywiol) yn y 

modd maent yn cyflawni eu holl swyddogaethau.  

 

1.3 Mae’r adolygiad hwn o’r Datganiad Disgwyliadau yn ymestyn y 

disgwyliadau presennol i’r holl nodweddion gwarchodedig a gwmpasir 

gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.  

 

1.4 Yn 2011 newidiwyd y modd rydym yn dethol adfocadau i gyflawni 

gwaith y CPS hefyd trwy gyflwyno proses Paneli Adfocadau’r CPS. 

 5



Penodir adfocadau i’r panel ar sail cymhwyster unigol. Heb ystyried y 

newid hwn, mae rôl bwysig Siambrau o ran sicrhau arfer gorau a 

hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn parhau. Oherwydd hyn 

mae’r CPS angen i’r rhai a gyfarwyddwyd gymryd pob cam 

angenrheidiol i gefnogi eu Siambrau o ran bodloni’r safonau gofynnol a 

sefydlwyd yn y Datganiad Disgwyliadau hwn. Bydd siambrau sy’n 

cydymffurfio â’r safonau hefyd yn cefnogi aelodau i gyflawni’r lefel 

ofynnol o gymhwyster parthed cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

1.5  Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr yn y Bar i ddatblygu proses 

symlach a llyfnach i fonitro cydymffurfiad â’r disgwyliadau. Bydd 

trefniadau monitro yn cael eu cyhoeddi ar wahân maes o law. 
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2. Pwrpas  

 

Bydd y datganiad hwn yn: 

 

 darparu’r Bar â datganiad clir a chryno o ddisgwyliadau ar 

gydraddoldeb ac amrywiaeth wrth geisio gwaith ac wrth weithio i’r CPS  

 sicrhau y gall y CPS barhau i fodloni ein rhwymedigaethau cyfreithiol i 

hyrwyddo cydraddoldeb pan fydd aelodau Siambrau yn erlyn ar ein 

rhan.  
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3. Disgwyliadau cydraddoldeb ac amrywiaeth 

  

Mae’r disgwyliadau canlynol yn elfennau o fframwaith i ddelio â 

chydraddoldeb ac amrywiaeth y mae’r CPS yn disgwyl gweld mewn lle ac 

wedi ei weithredu mewn Siambrau sydd ag aelodau sy’n erlyn neu’n ceisio 

erlyn ar ran y CPS.  

 

3.1 Disgwyliad 1 – Datganiad polisi a chynllun gweithredu 

cydraddoldeb ac amrywiaeth 

 

Mae’r CPS yn disgwyl i Siambrau y mae ei aelodau yn erlyn neu’n ceisio erlyn 

ar ran y CPS i:  

 

 Gael datganiad polisi ysgrifenedig o’i ymroddiad i gydraddoldeb ac 

amrywiaeth. Dylai’r datganiad polisi hwn ddelio’n benodol â recriwtio 

staff, disgyblion ac aelodau; dargadw a datblygu gyrfa; hyfforddiant; 

mynediad cyfartal i’r gwaith a chyfleoedd o fewn Siambrau; addasiadau 

rhesymol; absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a rhiant; gweithio hyblyg; 

delio â chwynion ar gyfer gwahaniaethu ac aflonyddu. Dylai’r polisi 

nodi’r deiliannau mae’r Siambrau yn ceisio eu cyflawni a’r rolau a 

chyfrifoldebau parthed y polisi.  

 

 Gael cynllun gweithredu ar amserlen neu gyfres o weithredoedd mewn 

cynllun busnes Siambrau ehangach i weithredu’r polisi hwn. 

 

 Gael swyddog cydraddoldeb ac amrywiaeth dynodedig.  

 

 Weithredu’r polisi a’r cynllun gweithredu. 
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3.2 Disgwyliad 2 – Monitro cydraddoldeb mewn cyflogaeth  

 

Mae’r CPS yn disgwyl i Siambrau y mae ei aelodau yn erlyn neu’n ceisio erlyn 

ar ran y CPS i:  

 

 Gasglu gwybodaeth monitro ar draws y nodweddion gwarchodedig ar 

gyfer ymgeiswyr a phenodiadau i staff, tymor prawf ac aelodaeth. 

 

 Gasglu gwybodaeth monitro gan yr holl staff presennol, disgyblion ac 

aelodau mewn Siambrau.  

 

 Fod ar gael i ddarparu canlyniadau’r monitro hwn ar gais.  

 

3.3 Disgwyliad 3 – Delio â chynrychiolaeth annigonol mewn 

Siambrau 

 

Mae’r CPS yn disgwyl i Siambrau y mae ei aelodau yn erlyn neu’n ceisio erlyn 

ar ran y CPS i: 

 

 Ddadansoddi data monitro o leiaf yn flynyddol parthed recriwtio, 

dargadw, cynnydd a chwynion.  

 

 Werthuso ei ganlyniadau monitro yn erbyn meincnodau perthnasol, yn 

cynnwys data graddedigion Cwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar a data 

amrywiaeth tymor prawf.  

 

 Gweithredu i unioni ble ceir cynrychiolaeth annigonol arwyddocaol o 

unrhyw grŵp penodol o gymharu â’u cynrychiolaeth yn y gronfa 

ymgeiswyr posibl.  

 

 Gweithredu i unioni ble ceir gwahaniaethau arwyddocaol rhwng y rhai 

sy’n ymgeisio a’r rhai a benodir fel disgyblion ac fel aelodau.  
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 Canolbwyntio ymdrechion recriwtio ar gynrychiolaeth annigonol. 

 

 Cymryd camau, yn cynnwys gosod amcanion mesuradwy ble fo angen, 

i helpu sicrhau Siambrau mwy cynrychiadol (yn cynnwys staff, aelodau 

a disgyblion).  

 

 Gallu adrodd ar gynnydd i ddelio â chynrychiolaeth annigonol. 

 

3.4 Disgwyliad 4 – Gweithredu positif  

 

Dan rai amgylchiadau, bydd yn briodol i Siambrau weithredu’n bositif. Ble fo 

Siambrau yn credu’n rhesymol bod unigolion gyda nodwedd warchodedig 

benodol yn dioddef o anfantais, gydag anghenion penodol neu â 

chynrychiolaeth annigonol anghymesur, gall y Siambrau hynny gymryd 

unrhyw gam i annog neu alluogi’r grŵp i drechu neu finimeiddio’r anfantais 

(a.158 Deddf Cydraddoldeb 2010). 

 

Cyfeiria gweithredu positif at fesurau y gall Siambrau gymryd yn gyfreithiol 

(a.20 Deddf Cydraddoldeb 2010), gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i 

hyfforddiant targedig, lleoliadau/profiad gwaith, ac/neu dymor prawf byr. 

  

Dan yr amgylchiadau hyn, mae’r CPS yn disgwyl i Siambrau y mae ei aelodau 

yn erlyn neu’n ceisio erlyn ar ran y CPS i:  

 

 Ystyried yn weithredol a rhoi ar waith raglenni gweithredu positif ble 

mae tystiolaeth yn cyfiawnhau rhaglenni o’r fath; gwerthuso effaith 

unrhyw raglen gweithredu positif a rhoi’r gorau i’r rhaglen unwaith y 

bydd y canlyniadau wedi eu cyflawni. 

 

 Esbonio rhesymeg a manteision gweithredu positif i’r holl staff, 

aelodau, disgyblion ac ymgeiswyr posibl.  

 

 Camau allgymorth priodol tuag at grwpiau â chynrychiolaeth annigonol.  
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Nid oes unrhyw waharddiad mewn deddfwriaeth yn erbyn mesurau 

positif o blaid pobl anabl. Mae deddfwriaeth yn rhagweld y bydd 

mesurau o’r fath, yn cynnwys addasiadau rhesymol, yn cael eu cyflawni.  

 

Disgwylir i Siambrau: 

 

 Annog pobl anabl i wneud cais i Siambrau.  

 

 Adolygu eu deunydd recriwtio a marchnata i gynnwys cyfeirnodau 

priodol i fynediad i’r anabl. 

 

  Nodi lefel hygyrchedd Siambrau i bobl anabl. 

 

3.5 Disgwyliad 5 – Hyfforddiant ar gydraddoldeb ac 

amrywiaeth 

 

Mae’r CPS yn disgwyl i Siambrau y mae ei aelodau yn erlyn neu’n ceisio erlyn 

ar ran y CPS i:  

 

 Sicrhau y derbynia bod pob aelod, staff a disgyblion hyfforddiant 

cydraddoldeb ac amrywiaeth sylfaenol sy’n delio ag oblygiadau 

cyfreithiol parthed gwrthwahaniaethu ac arfer gorau mewn cyflogaeth a 

chyflawniad gwasanaeth.  

 

 Sicrhau bod hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth yn delio â’r holl 

grwpiau nodweddion gwarchodedig.  

 

 Integreiddio materion cydraddoldeb ac amrywiaeth i hyfforddiant arall a 

ddarperir ar gyfer staff, aelodau a disgyblion Siambrau, er enghraifft 

mewn recriwtio a hyfforddiant. 

 

 Cadw hyfforddiant dan adolygiad ac yn unol â datblygiadau cyfredol.  
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3.6  Disgwyliad 6 – Ymgyfarwyddo â pholisïau allweddol y 

CPS  

 

Mae’r CPS yn disgwyl i Siambrau y mae ei aelodau yn erlyn neu’n ceisio erlyn 

ar ran y CPS i sicrhau bod yr aelodau hynny yn:  

 

 Gyfarwydd gydag ac yn ymroddedig i weithrediad cyson polisïau 

erlyniad y CPS wrth weithio ar ran y CPS, yn benodol cyfrifoldebau’r 

CPS dan y Cod Ymarfer ar gyfer Dioddefwyr Troseddau; Safonau 

Ansawdd Craidd y CPS; Datganiad y CPS o Egwyddorion Moesegol a 

pholisïau troseddau casineb y CPS ym meysydd trais yn erbyn 

menywod (yn cynnwys trais domestig, trais rhywiol ac ymosodiad 

rhywiol); troseddau homoffobaidd a thrawsffobaidd; troseddau hiliol; 

troseddau crefyddol; troseddau yn erbyn pobl hŷn a throseddau 

casineb anabledd. 

 

3.7 Disgwyliad 7 – Mynediad cyfartal at a dyraniad teg o 

waith o fewn Siambrau  

 

Mae’r CPS yn cyfarwyddo aelodau Siambrau trwy gynllun Panel Adfocadau’r 

CPS sy’n nodi adfocadau i erlyn ar y lefel berthnasol (1-4) yn ddibynnol ar 

sgiliau ac arbenigedd. Mae detholiad i’r Panel yn cael ei fonitro parthed 

cydraddoldeb.  

 

Mae’r CPS yn cydnabod fod clercod Siambrau yn chwarae rôl allweddol yn y 

cyfle i adfocadau ar y panel neu restrau cadw gyflawni gwaith erlyn ac yn 

disgwyl pan fydd gwaith yn cael ei ddyrannu neu ddychwelyd i glercod y 

byddant yn dilyn yr un weithdrefn dyraniad teg yn seiliedig ar sgiliau, profiad a 

theilyngdod.  

 

Mae’r CPS yn disgwyl i Siambrau y mae ei aelodau yn erlyn neu’n ceisio erlyn 

ar ran y CPS i:  
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 Ddarparu canllaw priodol i glercod ar ddyraniad teg gwaith yn cynnwys 

dyrannu dychweliadau.  

 

 Sicrhau mynediad cyfartal at yr ystod o waith sydd ar gael.  

 

 Sicrhau dyraniad teg o waith o fewn Siambrau. 

 

 Monitro dyraniad dychweliadau a gwaith heb ei enwi yn dod i mewn i 

Siambrau ar draws yr holl nodweddion gwarchodedig.  

 

 Monitro mynediad disgyblion ac is denantiaid i waith ar draws yr holl 

nodweddion gwarchodedig.  

 

 Delio ag unrhyw wahaniaethau arwyddocaol mewn mynediad at waith 

a dyraniad gwaith.  

 

 Ailddyrannu unrhyw waith ar sail sgiliau a phrofiad gan sicrhau nad oes 

gwahaniaethu o ran ailddyrannu gwaith. 

 

3.8 Disgwyliad 8 – Addasiadau rhesymol i hyrwyddo 

cydraddoldeb ar sail anabledd 

 

Mae’r CPS yn disgwyl i Siambrau y mae ei aelodau yn erlyn neu’n ceisio erlyn 

ar ran y CPS i: 

 

 Hysbysu holl staff ac aelodau o’r ddyletswydd gyfreithiol i wneud 

addasiadau rhesymol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth anabl ble mae 

arfer, polisi neu weithdrefn, neu nodwedd gorfforol o’r eiddo, yn ei 

gwneud yn amhosibl neu’n afresymol o anodd i unigolyn anabl wneud 

defnydd o wasanaeth. 

 

 Hysbysebu eu hymroddiad i ddarparu addasiadau rhesymol parthed 

recriwtio aelodau, staff a disgyblion a darparu cyngor cyfreithiol. 
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 Delio’n briodol â cheisiadau am addasiadau rhesymol yn ôl y galw dan 

ddeddfwriaeth. 

 

3.9 Disgwyliad 9 – Absenoldeb rhiant a pholisi gweithio 

hyblyg 

  

Mae’r CPS yn disgwyl i Siambrau y mae ei aelodau yn erlyn neu’n ceisio erlyn 

ar ran y CPS i:  

 Gael polisi ysgrifenedig ar absenoldeb rhiant (absenoldeb mamolaeth, 

tadolaeth a mabwysiadu) i aelodau sy’n cynnwys manylion:  

- hyd y cyfnod o absenoldeb a gynigir heb dalu rhent a chostau 

Siambrau; a 

- hawl yr aelod i ddychwelyd i Siambrau wedi cyfnod penodol o 

absenoldeb.  

 

 Gael polisi ysgrifenedig yn caniatáu i aelodau o Siambrau gymryd 

egwyl o’u gyrfa neu weithio’n hyblyg.  

 

3.10 Disgwyliad 10 – Delio â chwynion 

 

Mae hyn yn adlewyrchu’r darpariaethau penodol ar gyfer y Bar yn a.47 (1) 

Deddf Cydraddoldeb 2010. Mae’r CPS yn disgwyl i Siambrau y mae ei 

aelodau yn erlyn neu’n ceisio erlyn ar ran y CPS i:  

 Gael polisi cwynion sy’n hygyrch i’r holl ddisgyblion, staff, aelodau a’r 

cyhoedd, yn cynnwys aflonyddu ac yn sefydlu’r safonau ar gyfer 

ymddygiad derbyniol ac annerbyniol a gweithdrefnau i ddelio gyda 

chwynion ynglŷn ag ymddygiad o’r fath. 

  

 Gael gweithdrefn i ddatrys cwynion yn anffurfiol ac yn brydlon.  

 

 Gael gweithdrefn ffurfiol i ymchwilio a datrys cwynion ffurfiol. 
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 Gael datganiad polisi clir sy’n delio â thoriadau polisïau a 

gweithdrefnau cydraddoldeb ac amrywiaeth fel mater disgyblaethol.  

 

4. Atodiad  

 

 

Ffynonellau gwybodaeth atodol  

 

Datganiadau polisi, Safonau Ansawdd Craidd a Datganiad ar Egwyddorion 

Moesegol y CPS www.cps.gov.uk 

 

Deddf Cydraddoldeb 2010 www.equalities.gov.uk 

 

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol – ‘Increasing diversity and social mobility 

in the legal workforce’ http://www.legalservicesboard.org.uk/ 

 

 

Bwrdd Safonau’r Bar  

 

Cynghorydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: SLoutfi@bsb.org.uk 

 

 

Cyngor y Bar  

 

Cynghorydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 

Pamela Bhalla: PBhalla@BarCouncil.org.uk 

 

Gwybodaeth ar gyrsiau hyfforddiant amrywiaeth a chanllaw pellach:  

acampbell@barcouncil.org.uk 

 

Llinell gymorth gyfrinachol cydraddoldeb ac amrywiaeth: 020 7611 1310 

agored i fargyfreithwyr gweithredol, disgyblion a myfyrwyr y gyfraith. 
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