TRECHU CAM-FANTEISIO A
THRYLOYWDER Y GADWYN GYFLENWI

DATGANIAD
CAETHWASIAETH FODERN
Blwyddyn Ariannol: 1 Ebrill 2021 tan 31 Mawrth 2022

1.

Trosolwg

Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus statudol a disgresiynol, a ddarperir yn
uniongyrchol drwy ein gweithlu ein hunain, a thrwy dros 8,000 o sefydliadau preifat a’r trydydd sector.
Ym mis Mawrth 2017, Cyngor Caerdydd fu’r corff cyhoeddus cyntaf i lofnodi dogfen Llywodraeth Cymru, Cod Ymarfer:
Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi. Mae 12 ymrwymiad y Cod yn cynnwys mynd i’r afael â Chaethwasiaeth
Fodern a Masnachu Pobl. Mae’r Datganiad hwn yn nodi’r camau gweithredu y mae’r Cyngor wedi’u cymryd, ac y bydd yn eu
cymryd, i sicrhau nad oes unrhyw Gaethwasiaeth Fodern na Masnachu Pobl yn ei fusnes ei hun nac mewn cadwyni cyflenwi.
Mae Cyngor Caerdydd yn gwbl ymrwymedig i amlygu ei Ddatganiad Caethwasiaeth Fodern a sicrhau ‘Tryloywder mewn
Cadwyni Cyflenwi’. I’r perwyl hwn, mae’r Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, y sector cyhoeddus
ehangach, cyflenwyr, darparwyr gwasanaethau, undebau llafur ac eraill i fynd i’r afael â heriau Caethwasiaeth Fodern a
sbarduno gweithredu ar y cyd gyda’r nod o leihau risgiau ac achosion o gaethwasiaeth fodern.

2.

Beth yw Caethwasiaeth Fodern?

Yn y DU, Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 sy’n diffinio troseddau caethwasiaeth, caethiwed a llafur dan orfodaeth a
masnachu pobl, ac mae’n cynnwys mesurau i amddiffyn y dioddefwyr posibl.
Caethwasiaeth yw unrhyw system lle defnyddir egwyddorion cyfraith eiddo yng ngyswllt pobl, gan alluogi unigolion i fod yn
berchen ar unigolion eraill, eu prynu a’u gwerthu.
Mae dioddefwyr yn cael eu masnachu ledled y byd am ddim neu fawr ddim arian – gan gynnwys i’r DU ac yn y wlad ei
hun. Gallant gael eu gorfodi i weithio yn y fasnach ryw, mewn caethwasanaeth domestig, llafur dan orfodaeth neu mewn
gweithgarwch troseddol neu gall eu horganau gael eu tynnu allan i’w gwerthu.
Yn 2019, cofnododd yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol 329 o ddioddefwyr masnachu posibl yng Nghymru, sef
cynnydd o 31 ar 2018 (Ystadegau’r Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol). Mae’r niferoedd yn parhau i godi gyda 301 o
ddioddefwyr posibl wedi’u nodi yng Nghymru yn ystod 9 mis cyntaf 2020. (Nid yw ffigurau llawn ar gyfer 2020 wedi eu
rhyddhau ar hyn o bryd.)
Nid oes unrhyw ddioddefwr nodweddiadol ac nid yw rhai dioddefwyr yn deall bod rhywun wedi camfanteisio arnynt a bod
ganddynt hawl i gael cymorth a chefnogaeth. Mae dioddefwyr yn aml yn cael eu masnachu i wlad dramor lle nad ydynt yn
gallu siarad yr iaith, ac mae eu dogfennau teithio ac adnabod yn cael eu tynnu oddi wrthynt a dywedir wrthynt, os byddant
yn ceisio dianc, y byddant hwy neu eu teuluoedd yn cael eu niweidio.
Yn lleol ac ar draws y Deyrnas Unedig, mae masnachu cyffuriau ‘llinellau sirol’ wedi dod yn ffordd amlwg y manteisir
fwyfwy ar bobl, yn enwedig plant. ‘Llinellau sirol’ yw’r arfer o fasnachu cyffuriau i ardaloedd gwledig a threfi a dinasoedd
llai, i ffwrdd o’r prif gytrefi. Mae masnachwyr yn recriwtio plant sy’n agored i niwed, gan gynnwys plant mewn unedau
cyfeirio disgyblion sydd wedi’u gwahardd o’r ysgol, fel gwerthwyr cyffuriau. Mae rhai pobl ifanc yn cael eu recriwtio drwy
“fondiau dyled”, lle maent yn mynd i linellau sirol er mwyn talu dyledion cyffuriau. Mae eraill yn cymryd rhan o’u gwirfodd,
oherwydd diflastod a diffyg cyfle cyfreithlon mewn cymunedau ymylol. Mae nifer y plant sy’n cael eu hatgyfeirio i’r
Mecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol fel dioddefwyr posibl y math hwn o gaethwasiaeth wedi cynyddu yng Nghaerdydd yn
gynt yn ystod y misoedd diwethaf.
Mae’r Cyngor yn gwbl ymwybodol o’i ddynodiad fel sefydliad ‘Ymatebydd Cyntaf’ o dan y Mecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol
a’i gyfrifoldeb i nodi dioddefwyr posibl a chyfeirio achosion at Awdurdod Cymwys Sengl yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol.
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3.

Ein Polisïau

Mae cynllun pum mlynedd Cyngor Caerdydd Uchelgais Prifddinas yn rhoi ymdrechion i leihau tlodi ac
anghydraddoldeb wrth wraidd blaenoriaethau’r Weinyddiaeth. Mae’r Cyngor yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig
ac rydym yn annog ein cyflenwyr a’n contractwyr i dalu’r Cyflog Byw Gwirioneddol.
Mae Polisi Diogelu Corfforaethol cyffredinol y Cyngor (sy’n ymgorffori’r Datganiad Caethwasiaeth Fodern) yn
gosod dyletswydd ac ymrwymiad y Cyngor i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i
risg er mwyn sicrhau bod arferion effeithiol ar waith ar draws y Cyngor a’i wasanaethau sydd wedi’u comisiynu.
Mae’r polisi yn ymdrin â holl swyddogaethau a gwasanaethau’r Cyngor ac mae’n berthnasol i holl weithwyr y
Cyngor, aelodau etholedig, gofalwyr maeth, unigolion sy’n ymgymryd â lleoliadau gwaith a gwirfoddolwyr sy’n
gweithio o fewn y Cyngor.
Mae’r strategaethau a’r polisïau allweddol eraill yn cynnwys:
• Mae Strategaeth Caffael y Cyngor yn nodi gweledigaeth glir
a chanlyniadau trefniadol allweddol yr ymdrechir eu cyflawni
dwy weithredu’r Strategaeth. Mae hyn yn cynnwys cyflawni
Cod Ymarfer: Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni
Cyflenwi Llywodraeth Cymru a chael gwared ar gaethwasiaeth
fodern, fel bod Cyngor Caerdydd yn chwarae rhan flaenllaw
yn y gwaith o wneud Cymru’n elyniaethus i gaethwasiaeth
fodern. Mae prif Bolisïau eraill y Cyngor yn y maes hwn yn
cynnwys y canlynol:
• Polisi Caffael Cymdeithasol Gyfrifol y Cyngor sy’n nodi
ymrwymiad y Cyngor i Gyflogaeth Foesegol, y Siarter Agor
Drysau a chyflawni Buddion Cymunedol. Mae’r Cyngor am weithio gyda sefydliadau sy’n rhannu ei werthoedd.
• Mae Polisi Chwythu’r Chwiban yn galluogi staff y staff a chyflogeion contractwyr/cyflenwyr y Cyngor i
adrodd am arferion cyflogi anfoesegol i’r Cyngor.
• Mae’r Cod Ymddygiad Cyflogeion yn ei gwneud yn glir i gyflogeion beth yw’r camau gweithredu a’r
ymddygiad a ddisgwylir ohonynt wrth gynrychioli’r Cyngor. Wrth gyflawni eu dyletswyddau, mae’n rhaid iddyn
nhw weithredu gydag uniondeb, gonestrwydd, didueddrwydd a gwrthrychedd. Mae’r sefydliad yn ymdrechu i
gynnal y safonau uchaf o ran ymddygiad cyflogeion ac ymddygiad moesegol yn ei holl weithrediadau ac wrth
reoli ein cadwyn gyflenwi.
• Polisi recriwtio - nod y Cyngor bob amser yw recriwtio’r unigolyn sy’n fwyaf addas i’r swydd benodol. Mae
gan y Cyngor brosesau recriwtio cadarn, sy’n cynnwys gwirio dogfennau er mwyn sicrhau bod ymgeiswyr yn
cael gweithio yn y DU.
• Gweithwyr asiantaeth – Mae’r Cyngor yn cyflogi pob gweithiwr asiantaeth a staff dros dro naill ai drwy
Caerdydd ar Waith (Asiantaeth sy’n eiddo i’r Cyngor) neu drwy Matrix SCM sy’n ddarparwr gwasanaeth a reolir
y mae ei Ddatganiad Caethwasiaeth Fodern yn nodi dull dim goddefgarwch tuag at gaethwasiaeth fodern.
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4.

Ein cadwyni cyflenwi

Mae’r Cyngor yn gwario dros £420 miliwn bob blwyddyn gyda mwy
nag 8,000 o gyflenwyr sy’n darparu amrywiaeth eang o nwyddau
a gwasanaethau. Mae dros 99% o’n gwariant gyda chwmnïau yn
y DU. Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn cydnabod bod ein cadwyni
cyflenwi wedi lledaenu ar draws y byd, ac y gallai rhannau o’r
gadwyn gyflenwi fod yn gysylltiedig â chaethwasiaeth fodern.
Mae gan y Cyngor adnoddau cyfyngedig i fonitro a rheoli ein
cadwyni cyflenwi ac felly byddwn yn canolbwyntio ar ein cyflenwyr
uniongyrchol a bydd angen i’n cyflenwyr sicrhau nad oes unrhyw
gaethwasiaeth fodern yn eu cadwyn gyflenwi.
Mae’r sectorau risg uchel o ran caethwasiaeth fodern yn cynnwys
amaethyddiaeth, hamdden, lletygarwch, arlwyo, glanhau, dillad,
adeiladu a gweithgynhyrchu. Mae adolygiad o wariant y Cyngor
wedi dangos bod y Cyngor yn darparu’r gwasanaeth yn fewnol
ar gyfer y rhan fwyaf o’r meysydd risg uchel, gan ddefnyddio
fframweithiau cenedlaethol a/neu gyflenwyr lleol. Ystyrir bod y risg
o gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl gan ein cyflenwyr uniongyrchol yn isel.
Drwy’r broses dendro, mae’r Cyngor yn sicrhau bod ein cyflenwyr uniongyrchol yn ymwybodol o’n hymrwymiad i fynd
i’r afael â chaethwasiaeth fodern a masnachu pobl a’u bod hefyd yn deall eu rhwymedigaethau fel cyflenwywr neu
gontractwyr y Cyngor.
Mae’r Cyngor yn cyflawni diwydrwydd dyladwy wrth ystyried derbyn cyflenwyr newydd a bydd yn ceisio adolygu ei gyflenwyr
presennol bob blwyddyn drwy ei drefniadau rheoli contractau. Mae’r diwydrwydd dyladwy a’r adolygiadau yn cynnwys:
• Sicrhau cydymffurfiaeth â gofyniad Adran 54 (Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015) ynghylch Datganiad Caethwasiaeth
Fodern ac, fel rhan o werthuso tendrau a rheoli contractau’n barhaus, ystyried potensial a thebygolrwydd caethwasiaeth
fodern; ceisio mesurau lliniaru gan y cyflenwr drwy ddealltwriaeth glir o strwythur, cadwyni busnes a chyflenwi a
pholisïau’r cyflenwyr mewn perthynas â slabiau a masnachu mewn pobl.
• Cynnal asesiadau o gyflenwyr i greu proffil risg sy’n canolbwyntio ar sefydlogrwydd ariannol ac sydd hefyd yn cwmpasu
yswiriant a chydymffurfiaeth â pholisïau cyflogaeth amrywiol gan gynnwys dogfen Llywodraeth Cymru, Cod Ymarfer:
Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.
• Cymryd camau i wella arferion cyflenwyr israddol, gan gynnwys cynnig cyngor i gyflenwyr a’i gwneud yn ofynnol iddynt
roi Cynlluniau Gweithredu ar waith; er enghraifft, dangos cydymffurfiaeth â chanllawiau recriwtio diogelach.
• Cymryd rhan mewn mentrau cydweithredol sy’n canolbwyntio ar hawliau dynol a pholisïau caffael cymdeithasol-gyfrifol
yn gyffredinol a chaethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn benodol.
• Cosbi cyflenwyr sy’n methu bodloni ein disgwyliadau neu wella eu perfformiad yn unol â Chynllun Gweithredu, sy’n
cynnwys darpariaeth i derfynu’r berthynas fusnes.
• Gyda phob gwahoddiad i dendro am fusnes gyda Chyngor Caerdydd dros £1 filiwn, disgwylir y dylai’r cyflenwr fod yn un
o lofnodwyr Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru: Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi ac mae’r cwestiwn yn cael
ei ofyn yn uniongyrchol mewn holiaduron cyn gymhwyso (HCGau). Anogir hyn hefyd ym mhob tendr arall.
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5.

Hyfforddi cyflogeion

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i ddatblygu a darparu hyfforddiant wedi’i deilwra ar gyfer ein gweithwyr,
gan gynnwys y Tîm Comisiynu a Chaffael, er mwyn codi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern, cam-drin
hawliau dynol a chosbrestru. Bydd hyfforddiant corfforaethol yn cael ei gynnwys fel rhan o’r rhaglen dreigl o
hyfforddiant ar Reolau Archebion Sefydlog Cytundebol a Chaffael.
Mae modiwl cyffredinol Modiwl Hyfforddiant Corfforaethol Ar-lein ar Godi Ymwybyddiaeth o Ddiogelu
Plant ac Oedolion eisoes yn bodoli, ac mae’n cynnwys materion yn ymwneud â Chaethwasiaeth Fodern a
disgwylir i holl gyflogeion y Cyngor ei gwblhau.
Byddwn yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r hyn y mae’r Cyngor yn ei wneud i fynd i’r afael â Chaethwasiaeth Fodern ac yn
amlygu’r dudalen we https://www.gov.uk/government/publications/modern-slavery-training-resource-page/
modern-slavery-training-resource-page i’n holl weithwyr.
Mae’r Hyfforddiant Caethwasiaeth Fodern yn ymdrin â’r canlynol:
• Arferion prynu’r Cyngor, sy’n dylanwadu ar amodau’r gadwyn gyflenwi ac a ddylai, felly, gael eu dylunio i atal
pryniannau am brisiau afrealistig o isel, defnyddio llafur sy’n gysylltiedig â chyflogau afrealistig o isel neu gyflogau
sy’n is nag isafswm cyflog cenedlaethol y wlad, neu ddarparu cynhyrchion erbyn terfyn amser afrealistig.
• Sut i asesu’r risg o gaethwasiaeth a masnachu pobl mewn perthynas ag agweddau amrywiol eraill ar y busnes, gan
gynnwys adnoddau a’r cymorth sydd ar gael.
• Sut i nodi arwyddion caethwasiaeth a masnachu pobl a’r camau i’w dilyn o ran rhoi gwybod am bryderon a/neu
amheuon.
• Y camau cychwynnol i’w dilyn os amheuir bod caethwasiaeth neu fasnachu pobl yn digwydd.
• Sut i uwchgyfeirio materion posibl ynghylch caethwasiaeth neu fasnachu pobl at bartïon perthnasol yn y Cyngor
(Hyb Diogelu Amlasiantaethol).
• Y cymorth allanol sydd ar gael, gan gynnwys y Llinell Gymorth
Caethwasiaeth Fodern, Yr Awdurdod Gangfeistri a Cham-drin
Llafur (GLAA) a’r Uned Gorfodi Marchnad Lafur.
• Y negeseuon, y cymhellion busnes neu’r canllawiau y gellir eu rhoi i gyflenwyr a phartneriaid busnes a chontractwyr
eraill i roi polisïau gwrth-gaethwasiaeth ar waith.
• Y camau y dylai’r Cyngor eu cymryd os nad yw cyflenwyr neu gontractwyr yn gweithredu polisïau gwrthgaethwasiaeth mewn senarios risg uchel neu i weithredu newidiadau mewn arferion busnes sy’n deillio o Gynllun
Gweithredu, gan gynnwys terfynu’r berthynas fusnes.
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6.

Dyletswydd i Hysbysu

Mae dyletswydd ar awdurdodau cyhoeddus penodol i hysbysu’r Ysgrifennydd Gwladol am unrhyw unigolyn y
deuir ar ei draws yng Nghymru a Lloegr y credant ei fod efallai yn dioddef o gaethwasiaeth neu fasnachu pobl.
Mae’r ddarpariaeth ‘dyletswydd i hysbysu’ wedi’i nodi yn Adran 52, Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015, ac
mae’n berthnasol i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr sy’n cynnwys Cyngor Caerdydd.
Darperir canllawiau ar y ddyletswydd i hysbysu yn: Modern slavery: duty to notify - GOV.UK (www.gov.uk)
Mae’r gofyniad hwn ynglŷn â dioddefwyr posibl Caethwasiaeth Fodern ynghlwm wrth gyfrifoldebau dan Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 fel y nodir yn y Polisi Diogelu Corfforaethol pan fydd gan
aelodau o staff, fel cyflogeion yr awdurdod lleol, ddyletswydd i roi gwybod am unrhyw bryderon diogelu mewn
perthynas â phlentyn neu oedolyn sy’n agored i risg.
Ar gyfer pryderon am blant cysylltwch â

029 2053 6490

Ar gyfer pryderon am oedolion cysylltwch â

029 20338439

Y tu allan i oriau ac ar benwythnosau, cysylltwch â

029 2078 8570 (Tîm Dyletswydd Brys)

Fel arall, cysylltwch â llinell gymorth Caethwasiaeth Fodern

08000 121 700

Os ystyrir bod unigolyn mewn perygl o niwed sylweddol ar unwaith, ffoniwch ‘999’.
Mae ffeithlenni a phoster ar gael sy’n esbonio beth mae angen i chi ei wneud os ydych chi’n credu bod rhywun
wedi dioddef o Gaethwasiaeth Fodern:
Caethwasiaeth Fodern - Poster Dyletswydd i Hysbysu: https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/560813/6.2286_HO_LL_Duty_of_notice_poster_2_v2.pdf
Caethwasiaeth Fodern - Ffeithlen Dyletswydd i Hysbysu: https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/560826/6.2286_HO_LL_factsheet_duty_to_notify_copy_V3.pdf
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7.

Beth mae’r Cyngor wedi’i wneud

Rydym wedi:
• Dewch yn un o lofnodwyr Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru: Cyflogaeth
Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.
• Wedi penodi Hyrwyddwr Gwrth-gaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol - y
Cynghorydd Chris Weaver.
• Mae’r Cynghorydd Chris Weaver yn parhau i oruchwylio’r gwaith o
weithredu’r Cod Ymarfer.
• Wedi dechrau’r broses o adolygu ein cadwyni cyflenwi i nodi meysydd risg
uchel.
• Datblygu Polisi Caffael sy’n Gyfrifol yn Gymdeithasol sy’n destun
adolygiad.
• Cynnal adolygiad corfforaethol o’r Hyfforddiant Caethwasiaeth Fodern sy’n
cael ei ddarparu ar draws y Cyngor a datblygu Rhaglen Hyfforddi (rithwir)
sy’n cydymffurfio â Covid-19 ar gyfer 2021/2022.
• Datblygu mesurau i nodi Dangosyddion Perfformiad Allweddol sy’n cynnwys
nifer staff y Cyngor sydd wedi cwblhau’r modiwl hyfforddi ar-lein (2353 ar
hyn o bryd – i fyny o 567 y llynedd).
• Parhau i gefnogi ymdrechion Llywodraeth Cymru i hyrwyddo’r Cod Ymarfer a rhannu arfer gorau mewn
amgylchiadau perthnasol.
• Wedi cwblhau adolygiad ac wedi diweddaru dogfennaeth dendro’r Cyngor er mwyn sicrhau yr eir i’r afael yn
llawn â materion Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl a oedd yn cynnwys cymalau i:
(i)			wirio bod gan gontractwyr sydd â throsiant o fwy na £36 miliwn Ddatganiad Caethwasiaeth Fodern.
(ii)			cynnwys y Cod Ymarfer: Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi yn rhan o’n dogfennau tendro.
• Wedi cwblhau adolygiad a diweddaru Telerau ac Amodau safonol y Cyngor i sicrhau bod arferion cyflogaeth yn
cael eu hystyried fel rhan o’r broses gaffael:
(i) Wedi adolygu contractau cyflenwyr ac wedi mapio cadwyni cyflenwi trwy ddiwydrwydd dyladwy – gydag
opsiwn i gynnwys sancsiynau neu gymal terfynu os amheuir Caethwasiaeth Fodern.
(ii)			 Wedi sicrhau nad oes pwysau amser na chost ormodol a allai arwain at drin staff mewn modd anfoesegol.
(iii) Wedi ymgorffori ymagwedd dim goddefgarwch at Gaethwasiaeth Fodern.
• Yn unol â’r Cod Ymarfer: Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi, lluniwyd Strategaeth Gyfathrebu
Caethwasiaeth Fodern i sicrhau y codir ymwybyddiaeth ar draws y Cyngor a chyda phartneriaid drwy ddarparu
posteri perthnasol a deunydd arall sydd wedi’u darparu drwy fewnrwyd a gwefan y Cyngor.
• Wedi cyflwyno sylwadau yn ymwneud â Chaethwasiaeth Fodern i lywio diweddariad ar Bolisi Chwythu’r
Chwiban y Cyngor.
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8.

Beth bydd y Cyngor yn ei wneud

Bydd Cyngor Caerdydd yn rhoi’r camau canlynol ar waith yn ein hymdrechion i sicrhau nad oes
Caethwasiaeth Fodern na Masnachu Pobl yn digwydd.
Cyf
1

Cam gweithredu
Yn unol â chymal 7 o’r Cod Ymarfer, parhau i sicrhau bod y Cyngor yn cynnal adolygiad rheolaidd o
wariant ac yn cynnal asesiad risg. Byddwn yn parhau i:
• Nodi unrhyw gyflenwyr risg uchel a monitro ar gyfer tramgwyddau yn erbyn hawliau dynol ac
arferion cyflogaeth anfoesegol a fydd yn dod yn eitem safonol ar yr agenda mewn cyfarfodydd
ac adolygiadau contract.
• Archwilio ffyrdd o weithio gyda’n cyflenwyr Haen 1 i godi ymwybyddiaeth o Gaethwasiaeth
Fodern i’w atal rhag digwydd drwy broses Asesu Risg ffurfiol: ‘Mynd i’r Afael â Chaethwasiaeth
Fodern mewn Cadwyni Cyflenwi’.
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Defnyddio’r Cod Ymarfer – Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi – cyflawni Strategaeth
Gyfathrebu Caethwasiaeth Fodern i sicrhau bod ymwybyddiaeth yn cael ei chodi ar draws y Cyngor a
chyda sefydliadau partner ac asiantaethau eraill.
• Rhannu dysgu ac arfer gorau ar draws y Cyngor, â chyrff sector cyhoeddus eraill a phartneriaid a
cheisio dysgu o’u profiadau.
• Parhau i ymgysylltu ag Undebau Llafur i godi ymwybyddiaeth o Gaethwasiaeth Fodern ymhlith
eu haelodau.
Byddwn yn darparu rhaglen wedi’i thargedu o hyfforddiant Caethwasiaeth Fodern (rhithwir) ar draws
gwahanol gyfarwyddiaethau’r Cyngor – yn unol â chyfyngiadau sy’n gysylltiedig â Covid-19, wedi’u
cydgysylltu â hyfforddiant Diogelu Corfforaethol ehangach.
• Byddwn yn parhau i nodi staff y mae angen hyfforddiant arnynt mewn arferion cyflogi moesegol
ac yn ceisio meithrin ymwybyddiaeth/gallu yn enwedig ymysg aelodau o staff rheng flaen sy’n
gweithio yn y gymuned.
• Byddwn yn ceisio ehangu’r gronfa o hyfforddwyr sydd ar gael i ddarparu hyfforddiant amlasiantaeth yn y dosbarth.
• Byddwn yn cadw cofnodion o bwy sydd wedi cael hyfforddiant ar draws y gwahanol
gyfarwyddiaethau ac yn targedu’r rhai lle mae angen gwella cyfraddau cwblhau.
Adolygu a diweddaru pan fo angen y Datganiad Caethwasiaeth Fodern yn flynyddol ac adrodd am
gynnydd y Cynllun Gweithredu hwn.
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Cam gweithredu
Parhau i adolygu’r system ar gyfer dilysu cadwyni cyflenwi a’r broses ar gyfer gwerthuso
cyflenwyr presennol drwy’r broses Asesu Risg ffurfiol: ‘Mynd i’r Afael â Chaethwasiaeth
Fodern mewn Cadwyni Cyflenwi’.
Bydd hyn yn cynnwys treialu Holiadur Hunanasesu i’w ddefnyddio mewn amgylchiadau lle mae
risg uchel o gamfanteisio yn dod i’r amlwg yn ein cadwyni cyflenwi.
Rydym yn parhau i wneud ein gorau glas a chymryd rhan mewn ymgyrchu a mentrau Hawliau
Dynol cydweithredol sydd wedi’u hanelu’n benodol at gaethwasiaeth fodern a masnachu mewn
pobl, gan gynnwys mynd ati’n rhagweithiol i ymgysylltu â ‘Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth’, gan
gyfrannu at Ganllaw Caethwasiaeth CLlL a Llawlyfr Arfer Gorau’r Sefydliad Masnachu Pobl ar
gyfer Cynghorau.
Rhoddir ystyriaeth bellach i gymryd rhan mewn mentrau rhagweithiol eraill – gan gefnogi
dioddefwyr Caethwasiaeth Fodern drwy gydweithio â Sefydliadau Anllywodraethol a
Gwasanaeth i Mewn i Waith y Cyngor - a galw am well cymorth i ddioddefwyr.
Rydym wedi paratoi ar gyfer gweithredu argymhellion o’r Adolygiad Annibynnol o’r Ddeddf
Caethwasiaeth Fodern sydd â goblygiadau i’r sector cyhoeddus er mwyn sicrhau bod
diwydrwydd dyladwy’r gadwyn gyflenwi yn flaenoriaeth.
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Byddwn yn annog cyflenwyr i ychwanegu cymalau gwerth cymdeithasol Caethwasiaeth Fodern
at gontractau newydd gan y bydd hyn yn cymell arfer da, gan gynnwys defnyddio offer a setiau
data perthnasol.
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Byddwn yn ceisio cryfhau ‘cymunedau ymarfer’ lle mae Awdurdodau Lleol yn gweithio gyda’i
gilydd i rannu arfer gorau a sicrhau arbedion maint, e.e. rhannu data diwydrwydd dyladwy ar
draws y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i lywio archwiliadau, ac ati (gan ddefnyddio
llwyfannau fel TISCreport).
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Drwy ein cais llwyddiannus i gynnal cynllun peilot gan y Swyddfa Gartref i ddatganoli
penderfyniadau Mecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol ar gyfer plant sy’n dioddef caethwasiaeth/
masnachu mewn pobl, byddwn yn ceisio datblygu gwell cysylltiadau rhwng gwneud
penderfyniadau a gwasanaethau diogelu. Rydym yn awyddus i ddeall a fydd gwneud
penderfyniadau am ddioddefwyr plant ar lefel leol yn arwain at well dealltwriaeth, ac os yw’r
gallu i gydnabod caethwasiaeth fodern yn arwain at gysylltiadau agosach rhwng y broses o
wneud penderfyniadau a’r anghenion cymorth a nodwyd ac a ddarparwyd wedyn i ddioddefwyr
plant.
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9.

Deunydd/Adnoddau Ategol

Yn ogystal â’r dolenni a amlygir drwy’r datganiad, mae gan y Swyddfa Gartref amrywiaeth o ddogfennau a
deunydd hyrwyddo ar gael - https://www.gov.uk/government/collections/modern-slavery

10. Cymeradwyo Datganiad
Mae’r datganiad hwn wedi’i gymeradwyo gan Uwch Dîm Rheoli Cyngor Caerdydd a bydd yn cael ei adolygu a’i
ddiweddaru’n flynyddol.

Llofnodwyd gan …………………….…………..

Llofnodwyd gan ……………………………….

Y Cynghorydd Chris Weaver
yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a
Pherfformiad, Cyngor Caerdydd

Paul Orders
Prif Weithredwr
Cyngor Caerdydd
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