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Mae ein Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd ar gyfer 

2019 – 2023 yn nodi ein penderfyniad i fynd ati ar y 

cyd i sicrhau bod Heddlu De Cymru yn cyflawni ein 

hamcanion cydraddoldeb allweddol. Mae’r ddogfen hon 

yn nodi ein cynlluniau i sicrhau y rhoddir sylw dyledus i 

gydraddoldeb a bod cynnydd yn cael ei fonitro’n barhaus.

Mae’r blaenoriaethau yng Nghynllun Heddlu a Throseddu’r 

Comisiynydd a Chynllun Cyflawni cysylltiedig y Prif 

Gwnstabl ar gyfer Heddlu De Cymru yn cynnwys diogelu 

pobl sy’n agored i niwed, atal niwed yn ein cymunedau 

a gwella amrywiaeth a chynhwysiant ym mhob rhan o’n 

sefydliad. Gwyddom, er mwyn cyflawni hyn, fod angen i 

ni flaenoriaethu cydraddoldeb ac amrywiaeth a gweithio i 

gyflawni canlyniadau gwirioneddol.

Byddwn yn cyfleu’r amcanion i bob rhan o Heddlu De 

Cymru ac yn gweithio gyda’n partneriaid i sicrhau’r newid 

sydd ei angen er mwyn cyflawni ein nodau.

Rydym yn cydnabod bod llawer mwy i’w wneud bob 

amser er mwyn i bawb yn Ne Cymru allu byw yn rhydd o 

wahaniaethu, aflonyddu, anghydraddoldeb ac anfantais.  

Gobeithiwn y bydd ein Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd 

yn dod â ni yn nes at wireddu ein gweledigaeth drwy 

adeiladu ar y cynnydd sydd eisoes wedi’i wneud o ran 

hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Y Gwir Anrh Alun Michael 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Matt Jukes QPM
Prif Gwnstabl
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Mae Heddlu De Cymru yn gwasanaethu 1.3 miliwn o bobl, 

sy’n cyfateb i 42% o boblogaeth Cymru. Hwn yw’r 8fed 

heddlu mwyaf yng Nghymru a Lloegr. Mae ardal yr heddlu 

yn cwmpasu saith ardal awdurdod lleol: Pen-y-bont ar 

Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, 

Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Bro Morgannwg.

Rydym yn gwasanaethu poblogaeth amrywiol, gyda 6.6% 

o bobl yng Nghyfrifiad 2011 yn nodi eu bod yn perthyn i 

leiafrif ethnig. Mae hyn yn amrywio’n fawr ledled ardal 

Heddlu De Cymru, gyda thua 16% yn dod o gefndir du a 

lleiafrifoedd ethnig yng Nghaerdydd o gymharu â thua 2% 

sy’n dod o gefndir du a lleiafrifoedd ethnig ym Merthyr 

Tudful. Mae cyfanswm o 23% o’n poblogaeth yn nodi bod 

ganddynt nam neu salwch hirdymor sy’n effeithio ar eu 

gweithgareddau o ddydd i ddydd, mae 54% yn nodi eu 

bod yn Gristnogion ac mae 35% yn nodi nad oes ganddynt 

unrhyw grefydd o gwbl. Mae niferoedd bach yn nodi eu 

bod yn Fwdistiaid, yn Hindŵaid, yn Iddewon, yn Fwslimiaid 

neu’n Siciaid. Nid oes unrhyw ddata ar gael i’r cyhoedd 

ar gyfeiriadedd rhywiol na hunaniaeth drawsrywiol ond 

amcangyfrifir bod tua 6% o’r boblogaeth gyffredinol yn 

hoyw, yn lesbiaidd neu’n ddeurywiol, gyda llai na 6% yn 

nodi eu bod yn drawsrywiol.

Mae Heddlu De Cymru yn ymateb i’r cyhoedd 24 awr y dydd, 

365 diwrnod y flwyddyn. Rydym yn sefydliad proffesiynol, 

balch a phositif â mwy na 5,000 o gyflogeion, sy’n cynnwys 

swyddogion yr heddlu a staff yr heddlu. Ein diben yw ‘Cadw 

De Cymru’n Ddiogel’ a’n gweledigaeth yw:

Ein Hymrwymiadau Cydraddoldeb a Chynnydd 

Mae Cynllun yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Heddlu De 

Cymru yn nodi’r blaenoriaethau strategol allweddol, gan 

gynnwys nifer o ymrwymiadau cydraddoldeb. Rydym yn 

ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb ym mhopeth a 

wnawn fel y bydd yn dod yn rhan o’n gwasanaeth bob dydd.

Daeth ein Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd blaenorol i ben yn 

2018 ac yn ystod oes y Cynllun hwnnw gwnaethom gynnydd 

ym mhob maes a gwnaethom weithio’n galed i ddatblygu 

strwythur cyffredinol cydraddoldeb, amrywiaeth a 

chynhwysiant ym mhob rhan o Heddlu De Cymru. Mae mwy 

o fuddsoddiad wedi bod yn y maes gwaith hwn ac mae 

llawer o’r amcanion o’r Cynllun blaenorol bellach wedi cael 

eu cynnwys yn ein busnes pob dydd fel na fyddant yn cael 

eu hanghofio a byddant yn parhau i fod yn arwyddocaol i’n 

swyddogion a’n staff. 

Roedd ein Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd blaenorol 

(2015-2018) yn canolbwyntio ar 6 amcan. Mae’r rhain 

wedi’u hamlinellu isod, ynghyd â diweddariad ar y cynnydd 

a wnaed.

• Troseddau Casineb – Ein hamcan oedd deall profiad 

dioddefwyr troseddau casineb a’r rhai sy’n llai tebygol 

o roi gwybod am drosedd, wrth weithio i leihau 

dioddefwyr mynych.  

Diweddariad: cyflwynodd yr heddlu nifer o 

ymgyrchoedd allanol gan weithio ar y cyd â 

phlismona gweithredol er mwyn codi ymwybyddiaeth 

o droseddau casineb yn ein cymunedau a chynyddu’r 

nifer sy’n rhoi gwybod am droseddau.

• Stopio a Chwilio – Ein hamcan oedd sicrhau 

bod y pwerau yn cael eu defnyddio yn deg a bod 

anghymesuredd ethnig yn cael ei herio a/neu 

ei leihau.   

‘Bod y gorau
am ddeall ac ymateb

i anghenion
ein cymunedau’

CYFLWYNIAD
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Diweddariad: Er mwyn atal troseddau rydym wedi 

cynyddu nifer yr achosion o stopio a chwilio. 

Gellir rhoi sicrwydd i’n cymunedau bod gan yr 

heddlu fesurau cadarn ar waith i nodi unrhyw 

anghymesuredd a defnydd amhriodol o’n pwerau 

stopio a chwilio.

• Hygyrchedd - Ein hamcan oedd ei gwneud yn haws 

i bobl gyfathrebu â’r heddlu, gan fynd i’r afael ag 

anghenion mynediad penodol.  

Diweddariad: Mae twf cyflym wedi bod i wella 

hygyrchedd a chyfathrebu’n well â chymunedau nad 

oes gennym gymaint o gysylltiad â nhw ag yr hoffem 

ei gael. Mae hyfforddiant ychwanegol ac agor sianeli 

cyfathrebu newydd wedi ein gwneud yn fwy hygyrch 

nag erioed o’r blaen.

• Anghenion Amrywiol yn y Ddalfa - Ein hamcan 

oedd asesu a mynd i’r afael ag anghenion grwpiau 

lleiafrifol yn y ddalfa.  

Diweddariad: Mae darparu adnoddau ychwanegol 

i’r rhai sydd yn y ddalfa wedi bod yn flaenoriaeth 

allweddol. Mae hyfforddiant ychwanegol wedi cael ei 

ddarparu, rydym wedi adolygu amgylchedd y ddalfa, 

ac rydym wedi gwahodd gwaith craffu annibynnol ar 

ein gwaith, gan wneud newidiadau lle y bo angen.

• Trais yn erbyn Menywod a Merched - Ein hamcan 

oedd cynyddu nifer y bobl a oedd yn rhoi gwybod am 

bob ffurf ar drais yn erbyn menywod a merched, gan 

gefnogi mentrau i nodi achosion yn gynnar. 

Diweddariad: gwnaethom dargedu amrywiaeth 

o feysydd gwahanol, gan gynnwys Trais ar Sail 

Anrhydedd a llwybrau atgyfeirio newydd er mwyn 

i ddioddefwyr gael gafael ar gymorth ar y cyfle 

cynharaf, ac rydym wedi canolbwyntio ar ymateb 

i gyflawnwyr drwy brosiect ‘Drive’. Gwnaeth cyllid 

gan y Swyddfa Gartref a sicrhawyd gan Gomisiynydd 

yr Heddlu a Throseddu gefnogi gwaith arloesol gan 

gynnwys sefydlu Canolfannau Diogelu Amlasiantaeth 

(MASH). Rydym wedi gwella llais dioddefwyr a 

goroeswyr, cryfhau cyfleoedd dysgu rhanbarthol a 

gwella ymwybyddiaeth a mynediad i gymorth ar gyfer 

swyddogion, staff a phartneriaid yr heddlu.

• Gweithlu Cynrychiadol - Ein hamcan oedd cynyddu 

amrywiaeth y gweithlu gyda ffocws penodol ar hil 

a rhywedd.  

Diweddariad: Mae creu amrywiaeth o fewn ein 

gweithlu wedi bod yn flaenoriaeth, ac i gyflawni hyn 

rydym wedi gallu gwella cynrychiolaeth BAME ym 

mhob rhan o’n sefydliad drwy allgymorth cymunedol, 

creu hyrwyddwyr gweithle, a thrwy gynlluniau 

mentora gweithredol. Rydym yn parhau i fod yn 

ymrwymedig i’r gwaith hwn yn y tymor hwy ac yn ein 

Cynllun newydd. 

Mae’n rhaid pwysleisio nad yw’r amcanion yn ein Cynllun 

newydd, sydd wedi’u hamlinellu yng ngweddill y ddogfen, 

yn gynrychiolaeth lawn o’n gwaith cydraddoldeb, 

sy’n bellgyrhaeddol ac wedi’i gynnwys mewn nifer o 

gynlluniau gweithredu a strategaethau ychwanegol. 

Mae’r amcanion yn cynrychioli’r meysydd ffocws penodol 

rydym am eu hymgorffori ym mhob rhan o’r heddlu er 

mwyn gwneud newidiadau pwysig a gwelliannau ym 

maes cydraddoldeb a chynhwysiant. Mae’r amcanion i 

gyd yr un mor bwysig i ni. 
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Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn hyrwyddo cydraddoldeb 

ar gyfer y nodweddion gwarchodedig canlynol:

• Oedran

• Anabledd

• Ailbennu Rhywedd

• Priodas a phartneriaeth sifil

• Beichiogrwydd a Mamolaeth

• Hil

• Crefydd a chred

• Rhyw

• Cyfeiriadedd Rhywiol

Mae’r Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol yn un 

Rhan o’r Ddeddf, sy’n nodi bod yn rhaid i bob awdurdod 

cyhoeddus (sy’n cynnwys Heddlu De Cymru), wrth arfer 

ei swyddogaethau, roi sylw dyledus i’r angen i wneud 

y canlynol:

• Dileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac 

unrhyw ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf 

neu oddi tani.

• Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu 

nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt 

yn ei rhannu.

• Meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy’n rhannu 

nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt 

yn ei rhannu.

Mae’r Ddyletswydd Gyffredinol yn gymwys yn benodol 

i bob nodwedd warchodedig ac eithrio priodas a 

phartneriaeth sifil. Fodd bynnag, mae dyletswydd o hyd i 

ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth ar gyfer y 

nodwedd hon.

Y DDEDDF 
CYDRADDOLDEB
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Fel corff cyhoeddus heb ei ddatganoli yng Nghymru, 

mae’n ofynnol i ni gydymffurfio â Dyletswyddau Penodol 

y Ddeddf Cydraddoldeb yn y DU, sy’n golygu bod yn rhaid 

i ni wneud y canlynol:

• Cyhoeddi gwybodaeth bob blwyddyn i ddangos ein 

bod yn cydymffurfio â’r Ddyletswydd Cydraddoldeb 

Gyffredinol,

• Paratoi a chyhoeddi (un neu fwy o) amcanion 

cydraddoldeb y dylid eu cyflawni, yn ein barn ni, er 

mwyn bodloni nodau’r Ddyletswydd Cydraddoldeb 

Gyffredinol,

• Sicrhau bod ein hamcanion cydraddoldeb yn benodol 

ac yn fesuradwy ac y cânt eu cyhoeddi mewn ffordd 

sy’n hygyrch i’r cyhoedd.

Yr amcanion cydraddoldeb a nodir yn y Cynllun 

Gweithredu Cydraddoldeb hwn yw’r rhai a ddewiswyd 

gennym fel y meysydd allweddol y mae angen i ni 

roi sylw iddynt er mwyn cyflawni ein nodau o dan y 

Ddyletswydd Gyffredinol. Maent wedi’u nodi mewn 

ymgynghoriad â sefydliadau cynrychioliadol.

Ceir ein dogfen flynyddol, ‘Gwybodaeth am 

Gydraddoldeb’, ar wefan Heddlu De Cymru 

(www.south-wales.pnn.police.uk). Mae’n cynnwys ein 

data cydraddoldeb blynyddol yn ogystal â chynnydd 

blynyddol yn erbyn ein hamcanion. 

Y DYLETSWYDDAU 
PENODOL
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Pam Rydym Wedi’i Ddewis
Niwroamrywiaeth yw ffurf hanfodol amrywiaeth 

ddynol sy’n ymgorffori’r amrywiad mewn ymenyddiau a 

meddyliau dynol. Mae pobl yn meddwl yn naturiol am 

bethau mewn ffordd wahanol ac maent yn well mewn 

rhai pethau ac yn waeth mewn pethau eraill. Mae’r rhan 

fwyaf o bobl yn niwronodweddiadol sy’n golygu bod yr 

ymennydd yn gweithio ac yn prosesu gwybodaeth yn y 

ffordd y mae cymdeithas yn ei ddisgwyl. 

Fodd bynnag, amcangyfrifir bod 1 o bob 7 o bobl (tua 

15% o’r boblogaeth) yn niwroddargyfeiriol sy’n golygu 

bod yr ymennydd yn gweithio, yn dysgu ac yn prosesu 

gwybodaeth yn wahanol. Mae niwroddargyfeiriad yn 

cynnwys cyflyrau megis awtistiaeth, anhwylderau diffyg 

canolbwyntio, dyslecsia a dyspracsia. 

Mae Awtistiaeth yn effeithio ar sut mae unigolyn yn 

gweld y byd ac yn rhyngweithio ag eraill, gan ei wneud 

yn anodd iddo sylwi ar arwyddion cymdeithasol a’u 

dehongli. Gall rhyngweithio cymdeithasol fod yn anodd 

oherwydd gall cael anhawster ‘darllen’ pobl eraill a 

mynegi ei emosiynau ei hun. Gall newid fod yn anodd ac 

yn anghyfforddus. Mae pobl sydd ar y sbectrwm awtistig 

yn aml yn drylwyr iawn yn eu gwaith, yn brydlon ac yn 

dilyn rheolau. Mae llawer o bobl awtistig yn datblygu 

diddordebau arbennig a gallant feddu ar lefelau uchel o 

arbenigedd yn eu pwnc.

Mae Diffyg Canolbwyntio yn effeithio ar allu unigolyn 

i reoli sylw, ysgogiadau a chanolbwyntio, a gall 

achosi diffyg sylw, gorfywiogrwydd a byrbwylltra. Yn 

aml, gall pobl ag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a 

Gorfywiogrwydd (ADHD) fod yn dda iawn am gwblhau 

tasgau brys neu dasgau corfforol anodd, gan wthio 

ymlaen drwy rwystrau a dangos brwdfrydedd dros eu 

gwaith. Mae rhai pobl yn cael problemau o ran cynnal 

sylw ond nid o ran gorfywiogrwydd na byrbwylltra. 

Cyfeirir at hyn yn aml fel ADD (Anhwylder Diffyg 

Canolbwyntio).

Mae Dyslecsia yn anhawster prosesu iaith a all achosi 

problemau gydag agweddau ar ddarllen, ysgrifennu a 

sillafu. Gall pobl â dyslecsia ei chael hi’n anodd prosesu 

gwybodaeth yn gyflym, cadw atgofion, trefnu, dilyniannu, 

iaith lafar a sgiliau echddygol. Yn aml gallant fod yn dda 

iawn am feddwl yn greadigol a datrys problemau, adrodd 

straeon a chyfathrebu ar lafar.

Mae Dyspracsia yn ymwneud â phroblemau o ran 

cydgysylltu corfforol, ac ar gyfer y rhan fwyaf o bobl, 

trefnu meddyliau. Gall pobl â dyspracsia ymddangos yn 

afrosgo neu efallai fod ganddynt namau llafar, ac efallai 

eu bod yn cael anhawster gyda thasgau lle mae angen 

dilyniannu, strwythuro, a threfnu a chadw amser.  

NIWROAMRYWIAETH
Gwella safon y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i bobl â chyflyrau niwroamrywiol, 
gan gynnwys Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth, gan sicrhau bod ymwybyddiaeth 
fewnol yn cael ei chodi am anghenion unigol. 

Mae’r adran hon yn nodi’r amcanion cydraddoldeb newydd rydym wedi’u gosod tan 2023. 
Maent y dangos ble rydym yn blaenoriaethu ein ffocws ond nid ydynt yn amlinellu’r holl 
faterion cydraddoldeb rydym wedi ymrwymo i weithio arnynt. Er enghraifft, bydd y meysydd â 
blaenoriaeth yn ein Cynllun blaenorol yn parhau i gael eu datblygu.

EIN HAMCANION CYDRADDOLDEB
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Yn aml mae gan bobl â dyspracsia sgiliau llythrennedd 

da a gallant fod yn dda iawn am feddwl yn greadigol, yn 

gyfannol ac yn strategol.

Mae pwyntiau allweddol eraill yn cynnwys y canlynol:

• Mae gan gymuned a gweithlu niwroamrywiol 

anghenion gwahanol ac mae’r rhain yn fwy ar gyfer yr 

unigolion hynny sydd yn niwroddargyfeiriol.

• Mae pobl niwroddargyfeiriol yn debygol o fod yn fwy 

agored i niwed.

• Mae nifer y bobl sy’n nodi eu bod yn 

niwroddargyfeiriol yn cynyddu.

• Rydym yn ymrwymedig i ddefnyddio dull sy’n 

canolbwyntio ar yr unigolion a darparu gwasanaeth 

sydd wedi’i deilwra i anghenion yr unigolyn. Byddwn 

yn rhoi pwyslais penodol ar ddeall anghenion 

penodol unigolion niwroddargyfeiriol. Mae angen 

i swyddogion a staff sy’n rhyngweithio â phobl 

allu cydnabod eu cyflwr a gwybod sut i wneud 

addasiadau rhesymol e.e. wrth ateb galwadau, delio â 

digwyddiadau, yn y ddalfa, wrth gymryd datganiadau, 

ac wrth nodi’r rhai sy’n agored i niwed. 

• Er mwyn cael ein hystyried yn gyflogwr o ddewis 

ac yn gynrychiadol o’n cymunedau, dylai’r heddlu 

hyrwyddo gweithlu niwroamrywiol, gan fabwysiadu 

dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn gyda phob 

cyflogai. Rhoddir pwyslais penodol ar sicrhau cymorth 

priodol ac addasiadau rhesymol ar gyfer yr holl staff 

sy’n nodi eu bod yn niwroddargyfeiriol.

Yr Hyn Rydym Am Ei Gyflawni
Rydym am i’n gweithlu allu darparu gwasanaeth 

sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn priodol i gymuned 

niwroamrywiol ac yn enwedig y rhai sy’n niwroddargyfeiriol, 

p’un a ydynt yn aelodau o’r cyhoedd, yn ddioddefwyr, 

yn dyst neu’n droseddwyr. Mae hyn yn golygu codi 

ymwybyddiaeth a hyfforddi ein swyddogion a staff. Bydd 

hyn yn ein galluogi i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’r 

cyhoedd ac felly cynnal hyder y cyhoedd ynom. 

Rydym am i’n gweithlu fod yn fwy cynrychiadol 

o’n cymunedau, sy’n golygu hyrwyddo gweithlu 

niwroamrywiol a defnyddio dull sy’n canolbwyntio ar 

yr unigolyn. Byddwn yn blaenoriaethu cynnig cymorth 

priodol i’r rhai sy’n nodi eu bod yn niwroddargyfeiriol a 

byddwn yn ceisio dileu rhwystrau posibl o ran recriwtio.

Yr Hyn y Byddwn yn ei Wneud a Sut y 
Byddwn yn Mesur Cynnydd
Byddwn yn:

• Penodi arweinydd heddlu i ddatblygu’r gwaith hwn a 

monitro cyflawniad drwy ein Bwrdd Cydraddoldeb.

• Gwella hygyrchedd ein gwefan allanol fel ei bod 

yn ystyried anghenion cymuned niwroamrywiol. 

• Hyfforddi nifer o Hyrwyddwyr niwroamrywiaeth 

yn y sefydliad i helpu gyda’r gwaith o brif 

ffrydio cydraddoldeb ar gyfer y rhai sy’n 

niwroddargyfeiriol. 

• Gweithio gyda phartneriaid yn y trydydd sector 

a phartneriaid statudol i ddarparu hyfforddiant 

a chodi ymwybyddiaeth o niwroamrywiaeth a 

niwroddargyfeiriad.

• Sicrhau bod ein gweithdrefnau a’n prosesau yn 

adlewyrchu anghenion pobl niwroddargyfeiriol, 

gan gynnwys ein gweithdrefnau yn y ddalfa a’n 

gweithdrefnau cyfiawnder troseddol.

• Cefnogi aelodau ein sefydliad sy’n ystyried eu bod 

yn niwroddargyfeiriol yn well.

• Cyfrannu at fforymau lleol, rhanbarthol a 

chenedlaethol perthnasol er mwyn nodi a rhannu 

arfer da.

• Hyrwyddo’r cynllun Cadw’n Ddiogel Cymru er mwyn 

annog pobl ar y sbectrwm awtistig i gofrestru.

Byddwn yn mesur y canlynol:

• Nifer y troseddau y rhoddir gwybod amdanynt 

a chwynion gan y rhai sy’n nodi eu bod yn 

niwroddargyfeiriol gan ddefnyddio system fflagio 

ar ein System Rheoli Cofnodion.

• Gwersi a ddysgwyd a chamau unioni a gymerwyd 

mewn perthynas ag unrhyw gwynion am ein 

gwasanaeth i bobl niwroddargyfeiriol.

• Cofnodi a chynyddu nifer y staff a swyddogion sy’n 

ddigon hyderus i nodi eu bod yn niwroddargyfeiriol.

• Cofnodi canran ein gweithlu sy’n cael hyfforddiant 

ymwybyddiaeth am niwroamrywiaeth a 

niwroddargyfeiriad.

• Nifer y bobl sydd wedi cofrestru ar y cynllun 

Cadw’n Ddiogel Cymru sy’n nodi eu bod ar y 

sbectrwm Awtistig.
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Pam Rydym Wedi’i Ddewis
Mae ein gwaith ynghylch troseddau casineb yn 

cwmpasu’r holl nodweddion gwarchodedig, yn ogystal 

â gorgyffwrdd â meysydd eraill o blismona megis 

ymddygiad gwrthgymdeithasol, cydlyniant cymunedol 

a llawer mwy. Fodd bynnag, un o feysydd troseddau 

casineb, a fydd yn cael budd gwirioneddol o ffocws 

ychwanegol yn ein barn ni, yw’r maes anableddau dysgu.

Amcangyfrifir gan Mencap fod gan 1.4 miliwn o bobl yn 

y DU anabledd dysgu a bydd llawer ohonynt wedi profi 

trosedd casineb anabledd o ryw fath. Gall heddluoedd 

eu methu os oes anawsterau wrth gyfathrebu, casglu 

tystiolaeth neu gael eu trin fel tystion credadwy. Pan 

fydd rhywun ag anableddau dysgu yn dioddef trosedd 

casineb dro ar ôl tro, efallai na fydd yr heddlu yn 

gwerthfawrogi ei anawsterau yn llawn nac yn nodi ei fod 

wedi cael ei dargedu mewn ymgyrch o aflonyddu  

neu gam-drin.

Yn ogystal, efallai nad yw pobl ag anawsterau dysgu yn 

gwybod sut i gysylltu â’r heddlu, ac nid oes ganddynt yr 

hyder i wneud hynny. Fel dioddefwyr, efallai nad ydynt 

yn deall y broses o sut i ofyn am help, roi gwybod i’r 

heddlu am droseddau na deall graddau llawn y gwaith 

ymgysylltu cefnogol sy’n gallu digwydd pan fydd yr 

heddlu yn cymryd rhan. 

Yr Hyn Rydym Am Ei Gyflawni
Rydym am i bobl ag anableddau dysgu fod yn hyderus 

yn y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu, a gwybod sut 

i gysylltu â ni os ydynt yn dioddef trosedd casineb. 

Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid yn y trydydd 

sector a phartneriaid statudol i feithrin ymddiriedaeth 

a hyder i roi gwybod am droseddau ymhlith pobl 

ag anableddau dysgu, gan gynnwys roi gwybod am 

droseddau casineb. Byddwn hefyd yn gweithio i godi 

ymwybyddiaeth ymhlith ein swyddogion a’n staff. 

Byddwn hefyd yn cynnwys pobl ag anableddau dysgu 

yn y gwaith rydym yn ei wneud yn y maes hwn er mwyn 

sicrhau ein bod yn deall eu hanghenion.  

Rydym am gael dealltwriaeth well o sut y gallwn wneud 

ein gwasanaethau yn fwy hygyrch i’r rhai sydd ag 

anableddau dysgu.

Yr Hyn y Byddwn yn ei Wneud a Sut 
y Byddwn yn Mesur Cynnydd
Byddwn yn:

• Gweithio i alluogi prosesau cofnodi a mesur 

digwyddiadau casineb anableddau dysgu.

• Codi ymwybyddiaeth a hyfforddi ein gweithlu 

o ran trosedd casineb anabledd dysgu, gan 

gynnwys staff ein Canolfan Gwasanaethau 

Cyhoeddus a fydd, yn ddieithriad, yn gweithredu 

fel y pwynt cyswllt cyntaf i ddioddefwyr sy’n 

defnyddio ein gwasanaeth ffôn.

• Sicrhau bod ein gwefan allanol yn hygyrch 

ac yn mynd i’r afael ag anghenion ein 

cymunedau sydd ag anableddau dysgu.

• Hyfforddi Hyrwyddwyr Anabledd Dysgu yn y 

sefydliad.

• Gweithio gyda phartneriaid yn y trydydd sector 

a phartneriaid statudol i ddarparu hyfforddiant 

perthnasol i’n swyddogion a’n staff.

• Sicrhau bod ein polisïau a’n gweithdrefnau yn 

adlewyrchu ein hymrwymiad a’n nodau.

• Gweithio gyda phartneriaid i gynyddu nifer 

yr achosion trydydd parti o roi gwybod am 

drosedd casineb anabledd dysgu.

Byddwn yn mesur y canlynol:

• Nifer yr adroddiadau troseddau casineb 

anableddau dysgu.

• Cyfradd canlyniadau cadarnhaol troseddau 

casineb anableddau dysgu.

• Nifer y bobl sy’n dioddef trosedd casineb 

anabledd dysgu dro ar ôl tro.

ANABLEDDAU DYSGU
Gweithio i sicrhau bod pobl ag anableddau dysgu yn deall a bod ganddynt yr hyder i 
roi gwybod am droseddau a digwyddiadau i’r heddlu, a chynyddu nifer yr adroddiadau 
gan y rhai sydd ag anableddau dysgu. 
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Pam Rydym Wedi’i Ddewis
Er nad yw llawer o bobl hŷn yn agored i niwed neu nad 

oes angen cymorth arnynt mewn unrhyw ffordd, ac 

nid ydynt yn ystyried eu hunain felly, mae gan rai pobl 

hŷn anghenion iechyd corfforol neu feddyliol penodol 

ac efallai fod yn rhaid i rai ddibynnu ar eraill am help. 

Mae gwaith Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi nodi 

bod angen codi ymwybyddiaeth o’r gamdriniaeth a 

wynebir gan ddegau o filoedd o bobl hŷn yng Nghymru 

bob blwyddyn. Mae pobl hŷn hefyd yn fwy tebygol o 

gael eu targedu ac, o ganlyniad, yn fwy tebygol o fod yn 

ddioddefwyr mathau penodol o droseddau. 

Gall effaith ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd 

fod yn fwy o lawer ar bobl hŷn, yn enwedig y rheini sy’n 

byw ar eu pen eu hunain, ac mae risg bod gallu pobl hŷn 

i sicrhau eu bod yn cael cyfiawnder yn cael ei atal yn 

ddiarwybod. Rydym am wneud yn siŵr bod pobl hŷn yn 

cael eu diogelu rhag mynd yn ddioddefwyr troseddau, a 

sicrhau bod pobl hŷn yn ein hardal yn cael gwasanaeth 

plismona sy’n diwallu eu hanghenion unigol. 

Yr Hyn Rydym Am Ei Gyflawni
Ein nod yw codi ymwybyddiaeth yn ein sefydliad ac 

ymhlith partneriaid o sut y gallwn ddiogelu pobl hŷn 

a’u hatal rhag mynd yn ddioddefwyr trosedd. Byddwn 

yn cydweithio’n agos â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, 

Gwasanaeth Erlyn y Goron a phartneriaid eraill i 

wneud hyn.

Rydym am sicrhau bod ein gwasanaethau yn hygyrch 

iawn i bobl hŷn a bod system gyfeirio gywir ar gael 

fel bod pobl hŷn yn cael gwasanaeth cadarnhaol pan 

fyddant yn dioddef trosedd.

Yr Hyn y Byddwn yn ei Wneud a 
Sut y Byddwn yn Mesur Cynnydd
Byddwn yn:

• Penodi aelod o staff i weithredu fel yr 

arweinydd ar gyfer y maes gwaith hwn.

• Lleihau nifer y bobl sy’n dioddef trais, 

bwrgleriaeth a thwyll dro ar ôl tro, sef y 

troseddau mwyaf cyffredin a ddioddefir 

gan bobl sy’n 65 oed a throsodd.

• Deall y materion sy’n gysylltiedig â 

phlismona sy’n peri’r pryder mwyaf i bobl 

hŷn yn ein cymunedau ac sy’n effeithio 

arnynt fwyaf, a gweithio gyda nhw a’n 

partneriaid i ddatblygu atebion.

• Darparu hyfforddiant ac ymwybyddiaeth 

i’n swyddogion a’n staff ynghylch diogelu 

pobl hŷn.

• Cyfrannu at fforymau lleol, rhanbarthol a 

chenedlaethol perthnasol er mwyn nodi a 

rhannu arfer da ynghylch ymgysylltiad yr 

heddlu â phobl hŷn.

Byddwn yn mesur y canlynol:

• Troseddau y bydd pobl hŷn yn rhoi gwybod 

amdanynt, gan fabwysiadu diffiniad 

Gwasanaeth Erlyn y Goron o bobl hŷn (y 

rhai sy’n 65 oed a throsodd).

• Nifer y bobl sy’n dioddef trais, 

bwrgleriaeth a thwyll dro ar ôl tro sy’n 65 

oed a throsodd.

• Nifer yr aelodau o’n staff sy’n cael 

hyfforddiant ymwybyddiaeth ynghylch 

anghenion diogelu pobl hŷn.

POBL HŶN
Gweithio i atal pobl hŷn rhag mynd yn ddioddefwyr trosedd a sicrhau bod y 
gwasanaeth a gânt yn hygyrch ac yn briodol i’w hanghenion penodol. 
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Pam Rydym Wedi’i Ddewis
Mae’r cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yng 

Nghymru a Lloegr yn cynrychioli llai nag 1% o gyfanswm 

poblogaeth y DU yn ôl data Cyfrifiad 2011. Fodd bynnag, 

maent yn destun lefel anghymesur o wahaniaethu a 

throsedd casineb, sy’n gallu eu hatal rhag integreiddio’n 

llawn mewn cymunedau lleol sefydlog. Mae’n bwysig 

bod swyddogion a staff yr heddlu yn ymgysylltu â 

chymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr er mwyn 

meithrin ymddiriedaeth a hyder, ac rydym yn gwneud 

hynny mewn ffordd sy’n rhoi sicrwydd, gan wneud iddynt 

deimlo’n ddiogel, yn fodlon ar ein gwasanaeth plismona 

ac yn hyderus i roi gwybod am droseddau 

a digwyddiadau.

Yn draddodiadol, mae diffyg cyd-ddealltwriaeth wedi bod 

rhwng y cymunedau Sipsi, Roma a Theithwyr a’r heddlu 

ac mae’n rhaid i ni gydnabod hyn yn gyntaf os ydym am 

feithrin cydberthynas well. Mae cyfleoedd i ni ddeall 

anghenion ein cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn 

well a gwella’r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu. Drwy 

wneud hyn yn un o amcanion ein Cynllun Cydraddoleb 

ar y Cyd, gallwn roi ffocws a momentwm i’n gwaith yn y 

maes hwn.

Yr Hyn Rydym Am Ei Gyflawni
Rydym am sicrhau nad yw’r gwasanaeth a ddarparwn i’n 

cymunedau Sipsi, Roma a Theithwyr yn wahaniaethol 

a’i fod yn effeithiol, bod cymunedau Sipsiwn, Roma a 

Theithwyr yn ymddiried ynom a bod hyder ganddynt bod y 

gwasanaeth a ddarparwn yn deg, ac y byddwn yn gefnogol 

ac yn cydymdeimlo. Er mwyn cyflawni hyn mae angen i ni 

sicrhau bod ein gwasanaethau yn hollol hygyrch ac y caiff 

sianeli cyfathrebu eu deall ar y ddwy ochr.

Rydym am i’n sefydliad fod mor gynrychiadol â phosibl a 

byddwn yn ceisio recriwtio aelodau o’r gymuned Sipsiwn, 

Roma a Theithwyr i’r heddlu, a chefnogi cyflogeion 

presennol sy’n nodi eu bod yn Sipsiwn, yn Roma 

neu’n Deithwyr.

Yr Hyn y Byddwn yn ei Wneud a Sut 
y Byddwn yn Mesur Cynnydd
Byddwn yn:

• Rhannu ein syniadau ac yn ymgynghori â  

phobl o’r cymunedau Sipsiwn, Roma a  

Theithwyr fel ein bod yn gwybod beth yr 

hoffent ei gael gennym er mwyn i ni allu 

darparu gwasanaeth gwell.

• Sefydlu gweithgor er mwyn cydgysylltu ein gwaith 

ymgysylltu ym mhob rhan o’r heddlu, wedi’i 

gadeirio gan arweinydd heddlu a enwebwyd.

• Sicrhau bod ein gwefan allanol yn hygyrch ac 

wedi’i theilwra i anghenion ein cymunedau 

Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

• Penodi Pwyntiau Cyswllt Unigol ym mhob un 

o’n hardaloedd daearyddol fel bod cymunedau 

Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn teimlo’n hyderus i 

gysylltu â nhw i fynd i’r afael â phryderon, drwy 

ymgysylltu’n rheolaidd.

• Llunio Canllawiau a Gweithdrefnau’r Heddlu, 

gan gynnwys delio â gwersylloedd diawdurdod, 

fel bod ein swyddogion a’n staff yn cael 

cyfarwyddwyd a chyngor.

• Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau a chyrff 

cyhoeddus eraill er mwyn ymgysylltu’n gadarnhaol 

â chymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

• Darparu hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth 

ymhlith swyddogion a staff ynghylch materion 

Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

• Cyfrannu at fforymau lleol, rhanbarthol a 

chenedlaethol perthnasol er mwyn nodi a 

rhannu arfer da o ran cymunedau Sipsiwn, 

Roma a Theithwyr yn ymgysylltu â’r heddlu, 

gan gynnwys Cymdeithas yr Heddlu Sipsiwn 

Roma a Theithwyr.

CYMUNEDAU SIPSIWN, ROMA A THEITHWYR
Cynyddu ymddiriedaeth a hyder cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn ein 
gwasanaeth plismona, a hyrwyddo cydberthnasau cadarnhaol rhwng cymunedau 
Sipsiwn, Roma a Theithwyr a’r heddlu. 
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Byddwn yn mesur y canlynol:

• Pryd a sut mae aelodau o gymunedau 

Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn ddioddefwyr 

troseddau, yn enwedig troseddau casineb, 

fel y gallwn ymchwilio i hynny a’u cefnogi 

yn well.

• Nifer y cwynion a gawn gan gymunedau 

Sipsiwn, Roma a Theithwyr a mynd i’r afael 

â’r achosion sylfaenol er mwyn dod o hyd i 

atebion effeithiol sy’n briodol i anghenion 

y gymuned.

• Cofnodi faint o aelodau o’n heddlu sy’n 

nodi eu bod yn Sipsiwn, yn Roma neu’n 

Deithwyr a chynyddu’r nifer sy’n ymuno 

â’r sefydliad er mwyn ein gwneud yn fwy 

cynrychiadol o’n cymunedau.

• Nifer y staff sy’n cael hyfforddiant 

ymwybyddiaeth am gymunedau Sipsiwn, 

Roma a Theithwyr.
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Pam Rydym Wedi’i Ddewis
Mae Cydlyniant Cymunedol yn cynnwys nifer o’r amcanion 

a amlinellir yn y Cynllun hwn a byddwn yn sicrhau ein bod 

yn ystyried pwysigrwydd hyrwyddo cymunedau cydlynol 

wrth i ni gyflawni pob un. Fodd bynnag, mae’r cyfnod yn 

dilyn Refferendwm yr UE yn 2016 wedi gweld tensiynau a 

gwrthdaro nas gwelwyd o’r blaen yn ein bywyd cyhoeddus. 

Rydym hefyd wedi gweld cynnydd mewn ideolegau adain 

dde eithaf ac adain dde eithafol, nid yn unig yn y DU ond 

mewn gwledydd eraill yn Ewrop ac yn fyd-eang. Yn y DU 

mae hyn wedi cyfrannu at lefelau uwch o anoddefgarwch 

ac elyniaeth tuag at y rhai sydd mewn grwpiau 

cymdeithasol, gwleidyddol, hiliol a chrefyddol gwahanol. 

Mae Prevent, rhaglen atal terfysgaeth y DU, sydd â’r nod o 

atal pobl rhag cael eu radicaleiddio, wedi gweld nifer y bobl 

sy’n cael eu hatgyfeirio oherwydd pryderon yn ymwneud â 

gweithgarwch adain dde eithafol yn cynyddu 36% 

yn 2017/18. 

Yn wyneb yr ansicrwydd a’r bygythiadau hyn rydym am 

sicrhau ein bod yn gwneud popeth sy’n bosibl gyda’n 

partneriaid i adeiladu cymdeithas gref, ddiogel a gwydn. 

Bydd hyn yn helpu i atal y rhai sy’n agored i radicaliaeth 

rhag cael eu targedu, yn lleihau ac yn lliniaru tensiynau 

yn ein cymunedau, ac yn hybu cymdeithas ddiogel a 

goddefgar i bawb.

Mae’r Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol yn ei 

gwneud yn ofynnol i ni feithrin cysylltiadau da rhwng 

pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a 

phobl nad ydynt yn ei rhannu. Drwy gyflawni’r rhan 

benodol hon o’n cyfrifoldebau o dan y Ddeddf, byddwn 

yn adeiladu’r cymunedau gwydn a chydlynol rydym ni 

a’n partneriaid am eu cael, gan greu cymunedau sy’n 

oddefgar ac yn wrthwynebol i radicaliaeth. 

Yr Hyn Rydym Am Ei Gyflawni
Rydym am sicrhau bod y gwasanaeth a ddarparwn a 

gweithrediadau’r heddlu yn atal terfysgaeth, yn hybu 

cydlyniant cymunedol, a bod gan ein cymunedau 

lleiafrifoedd ethnig a phob grŵp crefyddol hyder ynom.

Rydym hefyd am leihau tensiynau lleol rhwng grwpiau 

ethnig a chrefyddol gwahanol drwy ymgysylltu a rhoi 

troseddauawelwch meddwl, a diogelu’r rhai mwyaf 

agored i niwed yn ein cymdeithas rhag peryglon 

radicaliaeth a’r rhai sy’n ceisio defnyddio iaith casineb i 

greu tensiwn a rhaniadau.

CYDLYNIANT CYMUNEDOL
Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i feithrin cydberthnasau da rhwng grwpiau 
hiliol a chrefyddol gwahanol fel bod ein cymunedau yn wydn ac wedi eu diogelu 
rhag radicaliaeth. 

Yr Hyn y Byddwn yn ei Wneud a 
Sut y Byddwn yn Mesur Cynnydd
Byddwn yn: 

• Gweithio gyda phartneriaid a chymunedau 

i herio anoddefgarwch a chasineb, gan 

sicrhau bod gennym negeseuon cyffredin 

sy’n codi llais yn erbyn eithafiaeth dreisgar 

ac yn hybu goddefgarwch ac amrywiaeth.

• Meithrin cydlyniant cymunedol fel 

aelodau gweithgar o grwpiau cydlyniant 

cymunedau lleol sy’n rhoi cyngor 

amhrisiadwy ar ddelio â rhai o’r materion 

mwyaf heriol yn Ne Cymru. Byddwn yn 

monitro’r grwpiau hyn i sicrhau eu bod yn 

effeithiol ac yn gynrychiadol. 

• Cyflwyno gwaith monitro tueddiadau 

tensiwn cymunedol ym mhob rhan o’r 

heddlu, gan rannu canfyddiadau yn fewnol 

a gyda phartneriaid lle bo’n berthnasol. 

• Gwella ein gwaith ymgysylltu cymunedol 

drwy hybu ein Cynllun ‘Patrol Along’ yn fwy 

eang a chynyddu nifer yr aelodau grwpiau 

lleiafrifol sy’n cymryd rhan.

• Monitro nifer yr atgyfeiriadau at gynllun 

Prevent y llywodraeth ym mhob rhan o 

ardal ein heddlu.
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Pam Rydym Wedi’i Ddewis
Mae gan ein holl swyddogion a staff yr hawl i deimlo’n 

hapus ac yn ddiogel yn y gwaith, a theimlo’n hyderus 

i herio ymddygiad anghyfreithlon neu amhriodol yn 

eu gweithle. Rydym am i’n gweithlu gael ei drin yn 

gyfartal, yn deg ac â pharch. Rydym wedi dewis y 

meysydd trosedd casineb, aflonyddu rhywiol a cham-

drin domestig oherwydd rydym am ddangos agwedd 

dim goddefgarwch tuag at y materion hyn. Rydym am 

i’n swyddogion a’n staff feddu ar yr hyder i roi gwybod 

am unrhyw ddigwyddiadau o’r fath, gan wybod y bydd y 

sefydliad yn trin eu hadroddiad gyda’r difrifoldeb eithaf 

ac yn hefnogi’r rhai sy’n rhoi gwybod am achosion.  

Yr Hyn Rydym Am Ei Gyflawni
Rydym am i’n swyddogion a’n staff fabwysiadu dull dim 

goddefgarwch o ran unrhyw enghreifftiau o ymddygiad 

sy’n ymwneud â chasineb, neu aflonyddu rhywiol yn y 

gweithle - eu herio. 

A rhoi gwybod amdanynt. Drwy fabwysiadu’r dull hwn 

byddwn yn gwneud i’n swyddogion a’n staff deimlo 

eu bod yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi. Rydym 

hefyd am ddangos ein dull dim goddefgarwch o drin 

camdriniaeth ddomestig drwy annog ein swyddogion a’n 

staff i ddatgelu achos o gam-drin domestig fel y gellir eu 

cefnogi yn briodol.

Rydym am gael gweithlu sy’n cynrychioli ein cymunedau 

ac sy’n teimlo ei fod yn cael ei ddiogelu yn y gwaith ac 

yn cael cyfle teg ym mhob agwedd ar fywyd gwaith.

Yr Hyn y Byddwn yn ei Wneud a 
Sut y Byddwn yn Mesur Cynnydd
Byddwn yn:

• Cynyddu nifer yr adroddiadau a wneir yn 

fewnol ar ffurf anghydfodau, cwynion, 

digwyddiadau a throseddau, p’un 

ai’r dioddefwr neu drydydd parti s’n 

rhoi gwybod amdanyn, sy’n ymwneud 

ag aflonyddu rhywiol, casineb neu 

gamdriniaeth ddomestig.

• Gweithio gyda phartneriaid yn y trydydd 

sector a phartneriaid statudol i ddarparu 

hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth o 

aflonyddu rhywiol, casineb, neu gefnogi 

dioddefwyr camdriniaeth ddomestig yn 

y gweithle.

• Sicrhau bod ein polisïau a’n 

gweithdrefnau mewnol yn glir ynghylch 

sut y gall swyddogion a staff roi gwybod 

am ddigwyddiadau.

Byddwn yn mesur y canlynol:

• Nifer yr adroddiadau am aflonyddu 

rhywiol, camdriniaeth ddomestig a 

throseddau casineb lle mae aelodau o’n 

gweithlu yn ddioddefwyr.

• Nifer yr aelodau o’n gweithlu sy’n cael 

hyfforddiant ymwybyddiaeth perthnasol.  

CYDRADDOLDEB YN Y GWEITHLE
Gwella cydraddoldeb a thegwch yn ein gweithlu drwy annog aelodau o’n gweithlu 
i roi gwybod am gam-drin domestig, troseddau casineb ac aflonyddu rhywiol os 
byddant yn eu profi fel dioddefwyr.  
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Pam Rydym Wedi’i Ddewis
Mae’n bwysig bod cyflogeion Heddlu De Cymru yn 

adlewyrchu’r amrywiaeth yng nghymunedau De Cymru 

a byddwn yn gweithio i sicrhau y rhoddir sylw i’r mater 

hwn mewn perthynas â’r holl nodweddion gwarchodedig 

lle nad oes gennym gynrychiolaeth ddigonol.

Yn benodol, mae recriwtio pobl o gefndiroedd Du a 

Lleiafrifoedd Ethnig i Heddlu De Cymru yn parhau i 

fod yn flaenoriaeth ac mae angen i ni gynyddu cyfran 

swyddogion yr heddlu sy’n fenywod a gyflogir gennym 

o hyd. Mae mentrau gweithredu cadarnhaol ym maes 

recriwtio a chynnydd wedi bod yn cael eu cynnal yn 

Heddlu De Cymru dros y 4 blynedd diwethaf. 

Er ein bod wedi gweld newid cadarnhaol, mae angen 

gwneud llawer mwy er mwyn i ni fod yn wirioneddol 

gynrychioliadol o Dde Cymru. Mae’r Prif Gwnstabl a’r 

Comisiynydd wedi rhoi pwyslais cryf ar bwysigrwydd 

gwella prosesau recriwtio, cadw a datblygu pobl Dduon a 

phobl o Leiafrifoedd Ethnig a menywod.

Er ei bod yn hanfodol parhau â’n gwaith i gynyddu 

cynrychiolaeth amrywiaeth ym mhob un o’r nodweddion 

gwarchodedig ac y byddwn yn gwneud hynny; rydym yn 

parhau i flaenoriaethu hil a rhywedd oherwydd y bylchau 

mawr sy’n bodoli er mwyn adlewyrchu ein poblogaeth 

wirioneddol.

Yn benodol, nid oes cynrychiolaeth ddigonol o 

swyddogion o leiafrifoedd ethnig yn yr uwch rengoedd 

nac o fenywod na lleiafrifoedd ethnig mewn rhai 

adrannau arbenigol. Rydym yn cydnabod bod angen 

i ni fynd i’r afael â hyn drwy fabwysiadu dulliau 

gweithredu cadarnhaol ac asesu effaith ein polisïau 

a’n gweithdrefnau recriwtio a datblygu ar grwpiau heb 

gynrychiolaeth ddigonol yn barhaus. Er mwyn i ni sicrhau 

mai Heddlu De Cymru yw’r ‘gorau am ddeall ac ymateb i 

anghenion ein cymunedau’ mae angen i ni sicrhau bod 

ein staff ein hunain yn cynrychioli ein cymunedau er 

mwyn i ni allu darparu ymateb effeithiol a phriodol 

i bawb.

Rydym hefyd am wella cynrychiolaeth y nodweddion 

gwarchodedig eraill yn y Ddeddf Cydraddoldeb a byddwn 

yn gweithio i wneud hynny yn ystod oes y Cynllun hwn.  

Yr Hyn Rydym Am Ei Gyflawni
Rydym am weld cynnydd parhaus yng nghyfran 

swyddogion yr heddlu sy’n fenywod a chynnydd yng 

nghyfran y bobl Dduon a phobl o Leiafrifoedd Ethnig yn 

Heddlu De Cymru. Recriwtio yw’r cam cyntaf hanfodol 

ond mae cadw a datblygu hefyd yn hollbwysig. Rydym 

am gynyddu nifer y swyddogion sy’n fenywod a nifer y 

swyddogion o leiafrifoedd ethnig, gan gynnwys ar lefelau 

uwch o’r sefydliad ac mewn rhai adrannau arbenigol. 

Rydym hefyd am wella cynrychiolaeth nodweddion 

gwarchodedig eraill ym mhob rhan o Heddlu De Cymru.

GWEITHLU CYNRYCHIADOL
Byddwn yn gweithio i gynyddu amrywiaeth gweithlu Heddlu De Cymru gan 
ganolbwyntio’n benodol ar hil a rhyw er mwyn adlewyrchu’r cymunedau a 
wasanaethir gennym yn well. 
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Ar y cyd â’r heddlu, mae tîm Comisiynydd yr Heddlu 

a Throseddu wedi cwblhau adolygiadau thematig o 

brosesau recriwtio, dethol a datblygu mewn perthynas 

â hil a rhywedd. Mae’r rhain wedi cynnwys ystyriaethau 

o faterion diwylliannol sy’n effeithio ar gyflogeion 

Duon a Lleiafrifoedd Ethnig a chyflogeion sy’n fenywod. 

Arweiniodd y rhain at y ‘Strategaeth Gweithredu 

Cadarnhaol ar gyfer Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig’ 

a’r ‘Cynllun ar gyfer Recriwtio, Datblygu a Chadw 

Menywod’. Byddwn yn parhau i fesur ein llwyddiant yn 

erbyn y camau gweithredu a amlinellir yn y cynlluniau 

hyn. Mae cynnydd sylweddol wedi cael ei wneud ym 

mhob elfen o’r strategaethau ac o ganlyniad mae 

cyfrannau’r cyflogeion Duon a Lleiafrifoedd Ethnig a 

chyflogeion sy’n fenywod yn cynyddu. Drwy barhau i 

wneud hyn yn amcan yn ein Cynllun Cydraddoleb ar y 

Cyd, byddwn yn parhau i oruchwylio’r agwedd bwysig 

hon ar gydraddoldeb ac amrywiaeth a byddwn hefyd 

yn ailgyflwyno ymdrechion i annog cynrychiolaeth pob 

grŵp gwarchodedig

Yr Hyn y Byddwn yn ei Wneud a 
Sut y Byddwn yn Mesur Cynnydd
Byddwn yn cynyddu:

• Canran y swyddogion a staff o grwpiau 

pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a 

gyflogir gennym.

• Canran y swyddogion sy’n fenywod a 

gyflogir gennym.

• Canran yr ymgeiswyr o grwpiau pobl 

Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a’r ymgeiswyr 

sy’n fenywod mewn unrhyw broses 

recriwtio ar gyfer swyddogion, staff, 

Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu 

a Chwnstabliaid Cynorthwyol.

• Canran y recriwtiaid o grwpiau pobl Dduon 

a Lleiafrifoedd Ethnig a’r recriwtiaid sy’n 

fenywod sy’n llwyddo mewn unrhyw 

broses recriwtio.

• Canran y cyflogeion sy’n dod o grwpiau 

pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig 

(swyddogion yn unig) a’r cyflogeion sy’n 

fenywod sy’n gwneud cais i brosesau 

dyrchafu mewnol.

• Canran y cyflogeion sy’n dod o grwpiau 

pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig 

(swyddogion yn unig) a’r cyflogeion sy’n 

fenywod sy’n llwyddo mewn prosesau 

dyrchafu mewnol.

Byddwn yn mesur y canlynol:

• Dosbarthiad cyflogeion o grwpiau pobl 

dduon a lleiafrifoedd ethnig a chyflogeion 

sy’n fenywod ym mhob rheng/gradd ac 

mewn adrannau arbenigol.

• Canran flynyddol y swyddogion a’r staff 

sy’n fenywod a’r swyddogion a’r staff o 

grwpiau pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig 

sy’n gadael yr heddlu.

• Cynrycholiaeth gyffredinol swyddogion a 

staff o bob nodwedd warchodedig.  
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Pam Rydym Wedi’i Ddewis
Ar hyn o bryd nid oes gan Heddlu De Cymru ddull 

cyffredinol er mwyn mynd i’r afael ag anghenion unigryw 

plant a phobl ifanc. Er ein bod yn ymgysylltu â phlant 

a phobl ifanc bob dydd mewn amrywiaeth o gyd-

destunau gweithredol a chyd-destunau eraill, ychydig 

iawn o’n gwasanaeth sy’n benodol i’w hanghenion. 

Rydym am gasglu eu barn a’u hadborth fel y gallwn 

addasu ein gwasanaethau plismona i’w hanghenion a’u 

disgwyliadau penodol yn well. 

Yr Hyn Rydym Am Ei Gyflawni
Rydym am i blant a phobl ifanc ddeall beth rydym yn 

ei wneud ac ymddiried ynom i weithredu’n deg ac yn 

gyfreithiol; rydym am iddynt fod yn hyderus y byddwn yn 

rhoi gwasanaeth da iddynt pan fydd arnynt ein hangen, 

ac rydym am iddynt allu ymgysylltu â ni mewn ffordd 

maent yn ei deall ac sy’n briodol i’w hanghenion. 

Rydym am i’n staff ddeall bod plant a phobl ifanc 

yn wahanol i oedolion yn yr ystyr eu bod yn ymateb 

yn wahanol, yn emosiynol ac yn gorfforol, ac y gall 

rhyngweithiadau â’r heddlu gael effaith fawr (cadarnhaol 

a negyddol) ar eu bywydau. Os gallwn ddeall hawliau ac 

anghenion plant a phobl ifanc yn well, gallwn ddarparu 

gwasanaeth gwell iddyn nhw, gan helpu i’w hatal rhag 

mynd yn ddioddefwyr trosedd a helpu i’w dargyfeirio 

oddi wrth y system cyfiawnder troseddol os ydynt mewn 

perygl o droseddu.

Yr Hyn y Byddwn yn ei Wneud a 
Sut y Byddwn yn Mesur Cynnydd
Byddwn yn:

• Gweithio gyda Chomisiynydd Plant 

Cymru i ymgorffori dull sy’n seiliedig ar 

hawliau plant yn ein gwaith, yn unol â 

Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau Plant.

• Gweithio gyda Chomisiynydd Plant Cymru 

a phartneriaid eraill i ymgysylltu â phlant 

a phobl ifanc mewn ffyrdd gwahanol, gan 

gasglu eu hadborth am ein gwasanaethau 

a gweithredu ar yr adborth hwnnw.

• Ymestyn y sianeli cyfathrebu dewisol â’n 

sefydliad sydd ar gael i blant a phobl ifanc.

Byddwn yn mesur y canlynol:

• Nifer yr adroddiadau o droseddau a 

digwyddiadau a wneir gan blant a 

phobl ifanc.

• Y dulliau cyfathrebu dewisol y gofynnir 

amdanynt gan blant a phobl ifanc rydym 

yn ymgysylltu â nhw.

• Nifer y cwynion gan blant a phobl ifanc, 

neu a wneir ar eu rhan.

• Y ffyrdd rydym yn gweithredu dull sy’n 

seiliedig ar hawliau plentyn mewn 

meysydd gwahanol o fusnes yr heddlu. 

YMGYSYLLTU Â PHLANT A PHOBL IFANC
Gwella ein gwaith ymgysylltu â phlant a phobl ifanc; canolbwyntio ar sut maent yn 
cael gafael ar ein gwasanaethau, gan gynnwys y cwynion.
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PWY GYMERODD RAN 
YN Y BROSES O BENNU 
EIN HAMCANION

Mae pob amcan wedi’i ddewis ar sail data penodol a 

ddelir gennym sy’n dangos bod angen i ni wella, neu ar 

sail gwaith ymchwil lleol neu genedlaethol sy’n nodi 

meysydd o anghydraddoldeb.

Rydym wedi ymgynghori â phartneriaid wrth 

lunio’r Cynllun hwn, gan gynnwys aelodau o Grŵp y 

Comisiynydd ar Atebolrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu.

MONITRO AC 
ADOLYGU’R AMCANION

Caiff Bwrdd Cydraddoldeb Heddlu De Cymru, a gadeirir 

gan y Dirprwy Brif Gwnstabl, ei hysbysu am y cynnydd 

sydd wedi’i wneud yn erbyn yr amcanion. Mae’r grŵp 

hwn yn cynnwys cyflogeion allweddol o bob rhan o 

Heddlu De Cymru sy’n gyfrifol am ddatblygu’r agenda 

amrywiaeth ac sy’n ymrwymedig i wneud hynny. Bydd 

y broses fonitro hon yn sicrhau atebolrwydd am yr 

amcanion ym mhob rhan o Heddlu De Cymru.

Darperir cynnydd yn erbyn yr amcanion hyn hefyd i 

Fwrdd Atebolrwydd a Chraffu Comisiynydd yr Heddlu a 

Throseddu yn ogystal â Bwrdd Strategol y Comisiynydd, 

sydd wedi’i gadeirio gan y Comisiynydd ac y mae’r Prif 

Gwnstabl a’r Prif Swyddogion yn ei fynychu.

Bydd y broses llywodraethu ac adolygu hon yn sicrhau y 

canolbwyntir ar gydraddoldeb ac amrywiaeth fel mater 

o flaenoriaeth o fewn Heddlu De Cymru a bod arweiniad 

cryf ar faterion cydraddoldeb. Byddwn hefyd yn trafod 

cynnydd yn erbyn ein hamcanion yn rheolaidd â Grŵp 

y Comisiynydd ar Atebolrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu, 

am fod y grŵp hwn yn darparu gwaith craffu a chyngor 

allanol a bydd yn herio lle y bo angen os bydd aelodau yn 

teimlo bod angen ail-werthuso ein perfformiad 

a’n blaenoriaethau.

Byddwn yn cyhoeddi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran 

cyflawni ein hamcanion yn ein cyhoeddiad blynyddol, 

‘Gwybodaeth am Gydraddoldeb’, a fydd yn nodi sut rydym 

yn cyflawni’r Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol.

CASGLIAD
Rydym wedi pennu amcanion cydraddoldeb a fydd yn 

dileu anfantais ac yn hyrwyddo cydraddoldeb a thegwch 

i’n cyflogeion a’r rhai sy’n dod i gysylltiad â Heddlu De 

Cymru, yn ein barn ni. Caiff yr amcanion eu cyfleu i bob 

rhan o’r sefydliad fel bod pob unigolyn ac uned ac adran 

sefydliadol yn deall eu rolau unigol a’u cyfrifoldebau 

i’w cyflawni.

CYSYLLTU Â NI:

commissioner@south-wales.pnn.police.uk 

publicservicecentre@south-wales.pnn.police.uk

@HeddluDeCymru

@commissionersw  
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