
   

 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 

Caerdydd, CF99 1SN 
 

Welsh Parliament 
Cardiff Bay 

 Cardiff, CF99 1SN 
Ffôn/Tel: 0300 200 6224 

E-bost/Email: Ceisiadau-gwybodaeth@senedd.cymru 
Information-request@senedd.wales  

  
 Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg/We welcome correspondence in both English and Welsh 

 

Hyfforddiant 

5 Hydref 2021 

Cais am Wybodaeth. 

Diolch i chi am eich cais, a ddaeth i law ar 31 Awst, pan wnaethoch ofyn: 

Can you please provide me with a list of all diversity, inclusion, equality and consent 
classes, workshops or programmes run by the Senedd since January 2018? 

Could you please give me a total cost for how much has been spent on such programmes 
throughout that time frame too??   

Mae'r wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdani wedi’i nodi yn y tablau isod.  

Cyrsiau a ddarparwyd yn fewnol gan staff Comisiwn y Senedd i staff y Comisiwn - 
ni chodwyd unrhyw gostau 
Deall iechyd a llesiant meddwl ar gyfer rheolwyr llinell 
Cydraddoldeb yn y gweithle 
Gweithdy Hyderus o ran Anabledd 
Gweithdy Ymwybyddiaeth Dementia 
Rhagfarn Ddiarwybod 
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant 
Hyfforddiant Cynefino - Modiwl Amrywiaeth a Chynhwysiant ar gyfer staff y Comisiwn a 
Staff Cymorth Aelodau o’r Senedd 
Rheoli timau amrywiol 
Cefnogi staff LGBTQ+ 
Empathi yn y Gweithle 
Ymwybyddiaeth o Ddiogelu 
Rheoli emosiynau 
Herio ymddygiad amhriodol 
Rheoli Straen 
Hyfforddiant recriwtio - Modiwl Amrywiaeth a Chynhwysiant 
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Hyfforddiant Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb  
 
Cyrsiau gan ddarparwyr allanol i staff y Comisiwn Cost (£) 
Mae'r pecyn e-ddysgu y Gwyliwr Effeithiol, Ymwybyddiaeth 
Ddiwylliannol ac Urddas a Pharch yn cynnwys 30 modiwl Amrywiaeth 
a Chynhwysiant. 

£3,000  
(y flwyddyn) 

Aelodaeth Busnes yn y Gymuned - Gadewch i ni siarad am hil 
(hyfforddiant fel rhan o aelodaeth ehangach) 

9,000  
(y flwyddyn) 

Hyfforddiant Urddas a Pharch 5,350.00 
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl 4,800.00 
Deall awtistiaeth – cwrs i reolwyr llinell 4,760.00 
Gwydnwch 1,200.00 
Arweinyddiaeth drwy lens fenywaidd 495.00 
Hyfforddiant Menopos 1,000.00 
Ymddiriedolaeth y Goroeswyr 2,000.00 
Rheoli Canser yn y Gweithle 2,500.00 
Deall braint a phŵer mewn arweinyddiaeth 400.00 
Cynhwysiant Traws 400.00  
Bod yn gynghreiriad gwell i bobl groenliw LGBT+ 400.00  
Cefnogi iechyd meddwl LGBT+ 400.00  
Grymuso Cadeiryddion Rhwydwaith 2,450.00 
Hyfforddiant Cyfaill Traws 3,150.00 
Ymwybyddiaeth ddiwylliannol  3,898.50 
Ymwybyddiaeth o ddementia 1,284.00 
Mae aelodaeth o’r Rhwydwaith Cyflogwyr ar gyfer Cydraddoldeb a 
Chynhwysiant - yn cynnwys mynediad at gyfres o adnoddau, gan 
gynnwys gweminarau a chynadleddau hyfforddi rheolaidd  

1,500.00 

Cyfanswm (2018-2021) 44,478.50 
 
Cyrsiau a ddarparwyd yn fewnol gan staff Comisiwn y Senedd i staff y Comisiwn - 
ni chodwyd unrhyw gostau 
Cynefino Staff Cymorth yr Aelodau (Saesneg) (x 25)  
Cynefino Staff Cymorth yr Aelodau (Cymraeg) 
Rhagfarn Ddiarwybod (x 2) 
Cyflwyniad i Amrywiaeth a Chynhwysiant (Saesneg) (x 14) 
Cyflwyniad i Amrywiaeth a Chynhwysiant (Cymraeg) (x 6) 
Cyfrifoldebau cyflogwyr o ran Aelodau newydd ac Aelodau sy’n dychwelyd (x 7)  
Gweithdy Recriwtio (Saesneg) (x 2) 
Gweithdy Recriwtio (Cymraeg) 
Safonau ymddygiad ( x 4) 



Egwyddorion Nolan 

 

Cyrsiau gan ddarparwyr allanol i Aelodau o'r Senedd a’u Staff 
Cymorth Cost (£) 

Urddas a pharch yn y gweithle (Saesneg) (x 23) 14,208.00 
Urddas a pharch yn y gweithle (Cymraeg) (x 2) 2,004.00 
Herio ymddygiad amhriodol (x 10) 1,656.00 
Cyfanswm (2018-2021) 17,868.00 

Yn gywir 

 

Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth  
Senedd Cymru  



Mae eich cais wedi’i ystyried yn unol â’r egwyddorion a nodir yn y Cod Ymarfer ar 
Ganiatáu i’r Cyhoedd Weld Gwybodaeth.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr 
ymateb hwn, cysylltwch â mi.  Os ydych yn teimlo bod gennych achos i gwyno, dylech 
ddilyn y canllawiau isod. 

A oes gennych achos i bryderu neu i gwyno ynghylch yr ymateb a gawsoch i’ch cais 
rhyddid gwybodaeth? 

Os ydych yn anfodlon ar sut y mae Senedd Cymru wedi ymdrin â'ch cais, gallwch ofyn am 
adolygiad mewnol cyn pen 40 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad yr ymateb hwn.  Dylid 
cyfeirio ceisiadau am adolygiad mewnol at y Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth drwy 
ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a ganlyn:  

Ceisiadau-gwybodaeth@senedd.cymru neu anfonwch lythyr i 

Senedd Cymru      
Llywodraethu a Sicrwydd   
Bae Caerdydd  
Caerdydd  
CF99 1SN 

 

 

 

 

https://senedd.cymru/comisiwn/mynediad-at-wybodaeth/cod-ymarfer-ar-ganiatau-i-r-cyhoedd-weld-gwybodaeth/
https://senedd.cymru/comisiwn/mynediad-at-wybodaeth/cod-ymarfer-ar-ganiatau-i-r-cyhoedd-weld-gwybodaeth/
e-bost:%20ceisiadau-gwybodaeth@senedd.cymru

