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Templed Asesiad Effaith Cydraddoldeb 
 

Enw’r polisi neu’r maes 
busnes: 

Cynllun Heddlu a Throseddu 2017 - 2021 

Enw’r person sy’n cynnal 
yr Asesiad Effaith 
Cydraddoldeb: 

Beverly Bernal-Davies 

Rôl y person sy’n cynnal yr 
Asesiad Effaith 
Cydraddoldeb:  

Swyddog Ymchwil 

 
1. Diben 

 

1.1 Beth yw dibenion y 
Polisi,Weithdrefn neu 
Weithgaredd, a sut 
maent yn cydfynd ag 
amcanion ehangach y 
sefydliad?  

 

Gosod allan blaenoriaethau Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu a manylu ar amryw fesuriadau wrth 
gyflwyno ac asesu’r blaenoriaethau hyn. 
 
Mae Cynllun Cyflwyno sydd yn cefnogi’r Cynllun Heddlu 

a Throseddu. Mae’r Cynllun Cyflwyno’n gosod allan sut 

mae plismona’n cael ei gyflwyno yn erbyn 

blaenoriaethau’r Cynllun Heddlu a Throseddu.  

Mae’r Cynllun Heddlu a Throseddu’n gosod allan yr 
adnoddau sydd ar gael i’r Prif Gwnstabl gyflwyno 
plismona gweithredol. 

1.2 Beth sy’n ysgogi 
datblygu’r Polisi, 
Weithdrefn neu 
Weithgaredd? 

Yn unol ag Adran 5(1) Deddf Diwygio'r Heddlu a 
chyfrifoldeb  Cymdeithasol 2011, rhaid i bob CHTh 
osod yr amcanion ar gyfer ei hardal drwy gynllun 
heddlu a throseddu sydd yn cynnwys cyllid braesept yr 
heddlu. 

 
2. Asesiad 
 

Rhestrwch yr holl ddata/ymgynghori/ymchwil rydych chi wedi ystyried wrth gyflawni’r 
asesiad hwn:  

1.   Data Cyfrifiad 2011 
2.   Partneriaid Diogelwch Gymunedol 
3.   Partneriaid Cyfiawnder Troseddol 
4.   Strategaeth Asesu a Rheoli Strategol Heddlu Dyfed-Powys 
5.   Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 Llywodraeth Cymru 
6.   Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
7.   Y Grŵp Ymgynghorol Annibynnol 
8.   Adroddiadau Arolygiaeth  Cwnstabliaeth ei Mawrhydi 
9.   Gofyniad Plismona Strategol 
10. Panel Heddlu a Throseddu 
11. Adborth Swyddogion a Staff Dyfed-Powys  
12. Adborth y cyhoedd 
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A allai’r Polisi, Weithdrefn neu Weithgarwch gael effaith negyddol anghymesur 
ar bobl sy’n rhannu’r nodwedd warchodedig hon? 

2.1 Oed Na. Mae hi’n bosib y bydd y cynllun yn gwahaniaethu’n 
bositif dros y grŵp hŷn, gan fod y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol yn awgrymu bod gan Ddyfed-Powys boblogaeth 
sy’n heneiddio. 
 
Mae blaenoriaeth 2 hefyd yn canolbwyntio ar ddiogelu plant 
fel mae’r ymchwil yn awgrymu, mae cynnydd sylweddol 
wedi bod yn nifer y troseddau rhywiol a manteisio ar yn 
rhywiol ar blant ar lefel cenedlaethol a lleol. 
 

2.2 Anabledd Na. Mae Blaenoriaeth Rhif 2 yn canolbwyntio ar ddiogelu’r 
rhai sydd yn agored i niwed yn enwedig rhai sydd ag 
anableddau a all fod mewn perygl o ddod yn ddioddefwyr 
trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
 

2.3 Ailbennu Rhywedd  Na. Hefyd wedi’i flaenoriaethu yn y cynllun yw diogelu’r rhai 
a all ddod yn agored i drosedd ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol o achos eu rhyw. 
 

2.4 Priodas a 
Phartneriaeth Sifil 

Na. Mae proffil poblogaetha chartrefi ar draws Dyfed-Powys 
wedi cael eu hystyried wrth osod blaenoriaethau allan. 
 

2.5 Beichiogrwydd a 
Mamolaeth 

Na. Mae Blaenoriaeth 2 yn ystyried bod y rhain yn 
nodweddion a ddiogelir. 
 

2.6 Hil Na. Mae Blaenoriaeth 2 yn ystyried bod y rhain yn 
nodweddion a ddiogelir. 
 

2.7  Crefydd neu Gred Na. Mae Blaenoriaeth 2 yn ystyried bod y rhain yn 
nodweddion a ddiogelir. 

2.8 Rhyw 
 

Na. Mae Blaenoriaeth 2 yn ystyried bod y rhain yn 
nodweddion a ddiogelir. 
 

2.9  Cyfeiriadedd 
Rhywiol   
 

Na. Mae Blaenoriaeth 2 yn ystyried bod y rhain yn 
nodweddion a ddiogelir. 
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2.10 Dangoswch sut yr ydych chi 
wedi ystyried sut y byddai’r 
penderfyniad polisi’n cael 
effeithiau cadarnhaol, neu 
fwy o effeithiau cadarnhaol, 
ar  

        —  
(a) gyfleoedd i bobl 
ddefnyddio’r iaith Gymraeg, 
a (b) pheidio â thrin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg.  

 

 

Caiff y Cynllun ei gynhyrchu a’i gyhoeddi’n 
ddwyieithog. 
Mae proffil y boblogaeth sydd yn siarad 
Cymraeg ar draws Dyfed-Powys wedi cael ei 
ystyried wrth osod y cynllun allan.  
Mae’r Cynllun yn rhoi ystyriaeth briodol i 
ofynion Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011 
wrth sicrhau nad yw’r iaith Gymraeg yn cael ei 
thrin yn llai ffafriol na’r iaith Saesneg. 

2.11 Dangoswch sut yr ydych chi 
wedi ystyried sut na fyddai 
gan y penderfyniad polisi 
effeithiau andwyol, neu sut y 
byddai ganddo lai o 
effeithiau andwyol os oes 
unrhyw effeithiau o’r fath, ar 
–  
(a) gyfleoedd i bobl 
ddefnyddio’r iaith Gymraeg, 
a (b) pheidio â thrin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg. 
 

Fel yr uchod 
 

 
Cynllun gweithredu ar gyfer lleihau yr effaith a nodwyd 

 

Effaith a nodwyd: Dim 

Cam gweithredu a gynigwyd: 
 
D.S. Pan ystyrir bod yr effaith yn 
gyfiawnadwy, dylid nodi’r rhesymau 
dros hyn yn glir.  

Dim 

Dyddiad cwblhau: 
 

 

Dyddiad adolygu: 
 

 

 


