
 

 Templed Asesiad Effaith Cydraddoldeb 
 

Enw’r polisi neu’r maes 
busnes: 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol SCHTh (CCS) 

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

Claire Bryant 

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

Swyddog Cydymffurfio , OPCC 

 
1. Diben 

 

1.1 Beth yw dibenion y 
Polisi, Gweithdrefn 
neu Weithgaredd, a 
sut maen nhw’n 
cyd-fynd ag 
amcanion 
ehangach y 
sefydliad?  

 

Bodloni amcanion Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus, sef: 

 Dileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth  

 Hyrwyddo cyfle cyfartal 

 Meithrin perthnasau da 

Drafftiwyd y CCS ochr yn ochr â Chynllun Heddlu a 
Throseddu 2016-20 y Comisiynydd ac mae’r amcanion yn 
gysylltiedig â blaenoriaethau’r Comisiynydd. 

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

Yn unol â Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 
(Dyletswyddau Statudol) 2011, disgwylir i’r CHTh gyhoeddi 
un neu fwy o amcanion er mwyn bodloni’r Ddyletswydd 
Gydraddoldeb Gyffredinol, o leiaf unwaith bob pedair 
blynedd. 

 
2. Asesiad 

 

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

 Data Cyfrifiad 2011  

 Taflen ffeithiau ‘cydraddoldeb ac oed’ y Comisiynydd ar gyfer Pobl Hŷn yng 
Nghymru  

 Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-20 Heddlu Dyfed-Powys a data 
ymgynghori ategol  

 Adborth a dderbyniwyd fel rhan o ymgynghoriad datblygu Cynllun Heddlu a 
Throseddu’r Comisiynydd, 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rhowch fanylion am ganlyniad eich asesiad yn y graff isod:  
 

A allai’r Polisi, Gweithdrefn neu Weithgaredd gael effaith anghymesur 
negyddol ar bobl sy’n rhannu’r nodwedd hon a rennir?  

2.1 Oed Na, mae amcan un yn awgrymu y gallai gweithgareddau’r 
Comisiynydd wahaniaethu yn erbyn pobl ifainc, oherwydd 
mae adborth o’r ymgynghoriad ar gynllun cydraddoldeb 
HDP yn awgrymu bod pobl iau’n fwy tebygol o beidio â 
chael eu clywed a chael eu hymyleiddio. Mae’r cynllun 
hefyd yn ystyried yr angen i rymuso pobl hŷn drwy’r 
defnydd o eiriolwyr.   

2.2 Anabledd Na, mae amcan dau yn canolbwyntio ar wella mynediad i 
wasanaethau ar gyfer pobl anabl. 

2.3 Ailbennu Rhywedd  Na, bydd amcan un yn sicrhau bod y Comisiynydd yn ceisio 
cyfleoedd i ymgysylltu â grwpiau cynrychioladol. Bydd 
amcan tri yn cynyddu cysylltiad y Comisiynydd â’r Grŵp 
Ymgynghorol Annibynnol. 
Mae amcan pedwar yn nodi y bydd cynrychiolwyr a staff 
SCHTh yn derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth er mwyn 
sicrhau y darperir gwasanaethau teg a chyfartal i bob aelod 
o’r gymuned. 

2.4 Priodas a 
Phartneriaeth Sifil 

Na. 

2.5 Beichiogrwydd a 
Mamolaeth  

Na. 

2.6 Hil Na, bydd amcan un yn sicrhau bod y Comisiynydd yn ceisio 
cyfleoedd i ymgysylltu â grwpiau cynrychioladol. Bydd 
amcan tri yn cynyddu cysylltiad y Comisiynydd â’r Grŵp 
Ymgynghorol Annibynnol. 
Mae amcan pedwar yn nodi y bydd cynrychiolwyr a staff 
SCHTh yn derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth er mwyn 
sicrhau y darperir gwasanaethau teg a chyfartal i bob aelod 
o’r gymuned. 

2.7  Crefydd neu Gred Na, bydd amcan un yn sicrhau bod y Comisiynydd yn ceisio 
cyfleoedd i ymgysylltu â grwpiau cynrychioladol. Bydd 
amcan tri yn cynyddu cysylltiad y Comisiynydd â’r Grŵp 
Ymgynghorol Annibynnol. 
Mae amcan pedwar yn nodi y bydd cynrychiolwyr a staff 
SCHTh yn derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth er mwyn 
sicrhau y darperir gwasanaethau teg a chyfartal i bob aelod 
o’r gymuned. 

2.8 Rhyw Na, bydd amcan un yn sicrhau bod y Comisiynydd yn ceisio 
cyfleoedd i ymgysylltu â grwpiau cynrychioladol.  



 

2.9  Cyfeiriadedd 
Rhywiol   
 

Na, bydd amcan un yn sicrhau bod y Comisiynydd yn ceisio 
cyfleoedd i ymgysylltu â grwpiau cynrychioladol. Bydd 
amcan tri yn cynyddu cysylltiad y Comisiynydd â’r Grŵp 
Ymgynghorol Annibynnol. 
Mae amcan pedwar yn nodi y bydd cynrychiolwyr a staff 
SCHTh yn derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth er mwyn 
sicrhau y darperir gwasanaethau teg a chyfartal i bob aelod 
o’r gymuned. 

Yn unol â Safonau’r Gymraeg, mae angen ystyried y canlynol mewn perthynas â’r 
Iaith Gymraeg hefyd:  
 

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. 

 
 

Bydd unrhyw weithgarwch sy’n deillio o’r cynllun hwn yn 
ddwyieithog. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod dulliau 
cyfathrebu amgen yn cael eu cynhyrchu yn Gymraeg a 
Saesneg. Mae cynllun cyflenwi SCHTh ar gyfer Safonau’r 
Gymraeg yn sicrhau bod datblygu polisïau a chyflenwi 
gwasanaethau’n ystyried yr effaith ar y defnydd o’r 
Gymraeg. 

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 

Fel uchod. 



 

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

 
3. Cynllun gweithredu ar gyfer lleihau 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: 02/12/16 

Dyddiad adolygu: 02/12/17 

 


