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POLISI CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH 
Cylch Meithrin Y Felinheli 

 
Bydd Cylch Meithrin Y Felinheli yn sicrhau bod rhieni a gofalwyr yn ymwybodol o’r polisi 
hwn drwy y wybodaeth sydd i’w gael yn y llyfryn rhieni, copi o’r polisi ar gael i’w lawrlwytho 
oddi ar ein gwefan neu drwy ei ddarllen yn y ffeil bolisïau sydd yn cael ei gadw yn y Caban. 
 
Nod 
Nod y Cylch Meithrin yw darparu amgylchedd cynhwysol sy’n hyrwyddo cyfraniad a 
chyfranogiad pawb sy’n gysylltiedig â’r Cylch Meithrin.   
 
Bydd y Cylch Meithrin yn sicrhau bod pob sector o’r gymdeithas, yn enwedig y rhai o 
gefndiroedd difreintiedig, pa iaith bynnag a siaredir, yn gwybod bod gweithgareddau’r Cylch 
Meithrin ar gael iddynt.      
 
Hawliau Plant  
Mae sicrhau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn rhan o sicrhau fod y cylch meithrin / meithrinfa 
ddydd yn parchu hawliau plant sydd yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau 
Plant, yn benodol: 
 
Erthygl 3:  Dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio at yr hyn sydd orau i bob 

plentyn. 
Erthygl 8:  Dylai llywodraethau barchu hawl plant i enw, cenedligrwydd a chlymau teulu. 
Erthygl 14:  Mae gan blant yr hawl i feddwl a chredu’r hyn a fynnant ac i arfer eu crefydd, 

ar yr amod nad ydynt yn cadw pobl eraill rhag arddel eu hawliau. Dylai rhieni 
arwain eu plant yn y materion hyn. 

Erthygl 30:  Mae gan blant yr hawl i ddysgu a defnyddio iaith ac arferion eu teuluoedd, 
boed y rhain yn cael eu rhannu gan fwyafrif pobl y wlad ai peidio.       

 
Cod Ymarfer 
 
Amgylchedd y Cylch Meithrin 
Mae’r Cylch Meithrin yn ymrwymo i roi cyfle i bob plentyn fanteisio ar amryw o brofiadau 
blynyddoedd cynnar.  I’r perwyl hwn, mae’r Cylch Meithrin yn sicrhau bod amgylchedd y Cylch 
Meithrin yn hyrwyddo dealltwriaeth o amrywiaeth ddiwylliannol. 
 
Bydd y Cylch Meithrin yn: 
• hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn pob gweithgaredd ac wrth weithio gyda’r 

plant a’u rhieni/gofalwyr/gwarcheidwaid1. 

 
1 SGC 2016, 16.1: bod cyfle cyfartal ac arferion nad ydynt yn gwahaniaethu rhwng unigolion yn cael eu 
hyrwyddo yn y lleoliad. 
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• cydnabod bod cyfartaledd ac amrywiaeth yn cynnwys pob agwedd o gyflogaeth a darparu 
gwasanaethau2. I’r perwyl hwn, bydd y Cylch yn sicrhau bod y pwyllgor/rheolwr a’r staff 
yn cydymffurfio â’r polisi hwn ar bob adeg a bydd yn adolygu a diweddaru’r polisi yn 
flynyddol er mwyn sicrhau bod y polisi yn cydymffurfio gyda’r ddeddfwriaeth a’r 
canllawiau cyfredol 3. Cyflwynir y polisi hwn i bob gweithiwr fel rhan o’r hyfforddiant 
sefydlu. 

• adnabod a chael gwared ar unrhyw arfer sydd yn camwahaniaethu ar sail hil, anabledd, 
rhyw, oed, tueddfryd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, crefydd neu statws 
cymdeithasol. 

• hyrwyddo amgylchedd sy’n rhydd o gamwahaniaethu, aflonyddu a bwlio.  Bydd y Cylch yn 
ymdrin ag unrhyw ymddygiad sy’n mynd yn groes i hynny. Pe byddai aelod o staff neu 
wirfoddolwr yn torri gofynion y polisi hwn, gallai arwain at weithredu’r Drefn Ddisgyblu. 

 
Gweithio gyda theuluoedd 
Mae’r Cylch Meithrin yn ymrwymo i sicrhau bod teuluoedd o bob sector o’r gymuned yn 
gwybod bod gweithgareddau’r Cylch Meithrin ar gael iddynt. 
 
Bydd y Cylch Meithrin yn: 
• creu argraff sy’n croesawu ac yn adlewyrchu pob sector o’r gymdeithas gan ddefnyddio 

iaith glir a syml.  Sicrhau bod unrhyw lythyr, cylchlythyr, datganiad, poster, llyfryn, taflen 
ayyb sy’n arddangos enw’r Cylch yn osgoi iaith / lluniau / delweddau gwahaniaethol. 

• sicrhau bod pawb sy’n gysylltiedig â’r cylch yn cael gwybod am holl weithgareddau’r Cylch 
y mae ganddynt hawl i gymryd rhan ynddynt, drwy gyfrwng priodol, mewn iaith syml, ac 
yn rhydd o dermau a allai gael eu hystyried yn wahaniaethol.     

• annog rhieni/gofalwyr/gwarcheidwaid i gymryd rhan ym mywyd y lleoliad e.e. drwy 
sicrhau cynrychiolaeth deg a chytbwys o rieni’r cylch ar ei bwyllgor rheoli / cymdeithas 
rieni.   

• darparu cyfleusterau i alluogi pawb sy’n gysylltiedig â’r Cylch i gyfrannu i weithgareddau’r 
Cylch heb ystyried iaith, cenedligrwydd, hil, rhyw, tueddfryd rhywiol, anabledd, crefydd, 
statws priodasol, diwylliant a statws cymdeithasol.  Bydd cyfraniad pob aelod yn cael ei 
barchu. 

• trefnu cyfarfodydd sy’n addas i amgylchiadau pawb sy’n gysylltiedig â’r cylch o ran amser, 
rhybudd, mynediad, offer cyfieithu, ac unrhyw drefniadau ychwanegol eraill sydd eu 
hangen. Monitro presenoldeb ac ystyried newid yr amser, lleoliad ayyb er mwyn rhoi cyfle 
i’r rheini na fyddent fel arall yn gallu mynychu.   

 
2 SGC 2016, 16.3: bod pob plentyn ac oedolyn yn cael eu trin â'r un gofal a bod y person cofrestredig yn 
cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth a'r arferion perthnasol o beidio gwahaniaethu ym mhob maes, yn cynnwys 
cyflogaeth, hyfforddiant, derbyn plant i ofal dydd a mynediad i’r adnoddau, y gweithgareddau a'r cyfleusterau 
sydd ar gael. 
3 SGC 2016, 16.2: bod polisi cyfle cyfartal wedi'i sefydlu, sy'n gyson â'r ddeddfwriaeth a'r canllawiau cyfredol, 
a'i fod yn cael ei adolygu'n rheolaidd. Rhaid i'r holl staff a gwirfoddolwyr ddeall a gweithredu'r polisi hwn, a 
rhaid iddo fod ar gael i rieni. 
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• monitro mynediad i weithgareddau’r Cylch a gwneud ymdrech arbennig i gynnwys pob 
sector o’r gymuned. Er mwyn gwneud hyn, bydd y Cylch yn cynnal adolygiad blynyddol o 
weithgareddau’r Cylch. 

• cyd-weithio gyda rhieni/gofalwyr/gwarcheidwaid er mwyn cwrdd â gofynion meddygol, 
diwylliannol a dietegol y plant. 
 

Gweithgareddau’r Cylch Meithrin 
 
Mae’r Cylch Meithrin yn ymrwymo i roi cyfle i bob plentyn fanteisio ar amryw o brofiadau 
blynyddoedd cynnar.  I’r perwyl hwn, mae’r Cylch Meithrin yn sicrhau bod gweithgareddau ac 
adnoddau’r Cylch Meithrin yn hyrwyddo dealltwriaeth o amrywiaeth ddiwylliannol. 
 
Bydd y Cylch Meithrin yn: 
• darparu cefnogaeth ac anogaeth i holl aelodau staff i ddatblygu eu gyrfa a chynyddu eu 

cyfraniad i waith y Cylch Meithrin drwy ehangu eu sgiliau a’u gwybodaeth.  Bydd y Cylch 
Meithrin yn darparu hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr er mwyn gwella eu sgiliau ac 
ehangu eu gwybodaeth.  

• sicrhau bod amrywiaeth ddiwylliannol yn cael ei hadlewyrchu yn yr ystod o adnoddau sy’n 
cael eu darparu yn y Cylch Meithrin e.e. doliau, teganau, llyfrau, gemau. 

• annog plant a’u teuluoedd i rannu profiadau am eu bywyd bob dydd. 
• chwilio am gyfleoedd i wahodd neu ymweld â chynrychiolwyr o wahanol gymunedau i 

rannu profiadau am eu bywyd bob dydd. 
• dathlu amrywiaeth o wyliau diwylliannol. 
• annog plant i ddysgu am wahanol fwydydd, ac o ffyrdd gwahanol o fwyta, gan annog 

datblygu parch y plant tuag at yr arferion diwylliannol amrywiol. 
 
Polisïau Cysylltiedig 
Polisi Cynhwysiant a Chyfle Cyfartal 
Polisi Staffio 
Polisi Derbyn (Admissions) 
Polisi Bwyta’n Iach a Chadw’n Heini 
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