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Dyma fersiwn hawdd ei darllen o Gynllun Cydraddoldeb ar y Cyd
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Sut i ddefnyddio’r ddogfen hon
Dyma fersiwn hawdd ei darllen. Mae'r geiriau a'u hystyr yn hawdd eu
deall.
Efallai y bydd angen cymorth arnoch i ddarllen a deall y
ddogfen hon. Gofynnwch i rywun rydych yn ei adnabod
i'ch helpu.

Efallai y bydd rhai geiriau yn anodd eu deall. Mae'r
rhain yn ymddangos mewn testun glas trwm a cheir
eglurhad ohonynt mewn blwch o dan y gair. Os bydd y
gair anodd yn cael ei ddefnyddio eto, bydd yn
ymddangos mewn testun glas arferol. Gallwch edrych
i weld beth mae hyn yn ei olygu ar dudalen 26.
Am fwy o wybodaeth defnyddiwch y manylion cyswllt canlynol:

Cyfeiriad: Pencadlys yr Heddlu
Heol y Bont-faen,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 3SU

Gwefan: www.southwalescommissioner.org.uk
www.southwalespolice.org.uk

E-bost: commissioner@south-wales.pnn.police.uk
publicservicecentre@south-wales.pnn.police.uk
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Ffôn:

Twitter:

01656 869366 / 101

@commissionersw
@HeddluDeCymru

Cafodd y ddogfen hon ei gwneud yn hawdd ei darllen gan
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru gan ddefnyddio
Photosymbols.
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Cyflwyniad
Ysgrifennwyd y cynllun hwn gan Gomisiynydd yr Heddlu a
Throseddu De Cymru a Heddlu De Cymru.

Alun Michael yw eich Comisiynydd Heddlu a
Throseddu.
Y Comisiynydd sy'n gyfrifol am sicrhau bod
Heddlu De Cymru yn gwneud ei waith yn dda.

Matt Jukes yw eich Prif Gwnstabl.
Y Prif Gwnstabl yw'r person sy'n gyfrifol am
Heddlu De Cymru.

Os bydd y ddogfen yn defnyddio ni, mae hyn yn cyfeirio at Heddlu
De Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru.
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Ein diben
Mae Heddlu De Cymru yn gwasanaethu 1.3
miliwn o bobl. Mae hyn yn cwmpasu ychydig
llai na hanner y bobl sy'n byw yng Nghymru.

Mae Heddlu De Cymru yn ymateb i'r cyhoedd
24 awr y dydd, bob dydd o'r flwyddyn.

Rydym yn sefydliad balch a chadarnhaol.
Mae ychydig dros 5,000 o bobl yn gweithio i ni.
Mae hyn yn cynnwys swyddogion yr heddlu a
staff yr heddlu.

Ein diben yw ‘Cadw De Cymru'n Ddiogel’.
Hoffem fod ‘y gorau am ddeall ac ymateb i
anghenion ein cymunedau’
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Ein cynllun
Mae'n bwysig i ni bod pawb yn cael eu trin yn
gyfartal ac yn cael yr un cyfleoedd mewn bywyd.

Hoffem wneud yn siŵr y gall pawb yn Ne Cymru fyw heb y canlynol:


Gwahaniaethu
Mae gwahaniaethu yn cyfeirio at achosion lle
y cewch eich trin mewn ffordd wael neu
annheg am bwy ydych chi.
Er enghraifft am eich bod yn ddyn neu'n fenyw
neu am fod gennych anabledd.



Aflonyddu
Mae aflonyddu yn fath o ymddygiad sy'n
gwneud i rywun deimlo'n wael – er enghraifft
bwlio.

Mae'r cynllun hwn yn trafod yr hyn a wnawn dros y 4 blynedd nesaf
er mwyn helpu i gyflawni hyn.
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Ein cynllun
Rydym wedi ysgrifennu'r cynllun hwn er mwyn
helpu ein sefydliad i wneud gwelliannau ym maes
cydraddoldeb a chynhwysiant.
Mae cydraddoldeb yn golygu trin pobl yn
deg a gwneud yn siŵr eu bod yn cael yr un
cyfleoedd mewn bywyd.

Mae cynhwysiant yn golygu bod pawb yn
gallu cymryd rhan ac yn cael cyfle teg.

Rydym am i'n staff a'r cyhoedd deimlo eu bod wedi
cael eu trin yn deg.
Rydym am i'n staff a'r cyhoedd gael cyfleoedd
cyfartal i gymryd rhan.

Yn ogystal â'r cynllun hwn rydym hefyd yn gwneud
gwaith arall er mwyn sicrhau bod gwaith sy'n
ymwneud â chydraddoldeb yn cael ei gyflawni ym
mhob rhan o'r sefydliad.
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Ein Hamcanion Cydraddoldeb
Amcanion cydraddoldeb yw'r pethau pwysig y mae angen i ni eu
gwneud er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn Ne Cymru yn deg i
bawb.
Mae 8 amcan cydraddoldeb yn ein cynllun. Byddwn
yn canolbwyntio ar yr 8 amcan hyn dros y 4 blynedd
nesaf.

Cafodd ein holl amcanion eu dewis gan fod y
wybodaeth sydd gennym yn dangos bod angen i ni
wella'r meysydd cydraddoldeb hyn.

Bydd ein 8 amcan yn canolbwyntio ar y canlynol:
1.

Niwroamrywiaeth
Mae niwroamrywiaeth yn cyfeirio at y gwahaniaethau
yn ymenyddiau a meddyliau pobl.
Mae'n golygu bod pobl yn meddwl am bethau mewn
ffyrdd gwahanol. Ac yn well am wneud rhai pethau a
dim cystal am wneud pethau eraill.

2.

Cymunedau Sipsiwn a Theithwyr
Gall sipsiwn a theithwyr ddod o gefndiroedd
gwahanol neu o wledydd neu ddiwylliannau eraill.
Mae rhai yn byw ar safleoedd arbennig ac yn symud o
le i le.
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3.

Pobl Hŷn

4. Anableddau Dysgu
Mae pobl sydd ag anabledd dysgu yn ei chael
hi'n anodd dysgu rhai pethau.

5. Ymgysylltu â phlant a phobl ifanc
Gair arall am gymryd rhan yw ymgysylltu.

6. Cydraddoldeb yn y Gweithle

Mae cydraddoldeb yn y gweithle yn golygu bod
pobl yn cael eu trin yn deg ac yn cael yr un
cyfleoedd yn y gweithle.
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7. Gweithle amrywiol

Mae amrywiaeth yn golygu bod pawb yn
wahanol.
Er enghraifft, gall pobl ddod o gefndiroedd
gwahanol, gwneud dewisiadau gwahanol neu fod
yn dda am wneud gwahanol bethau.

8. Cydlyniant Cymunedol

Ystyr cydlyniant cymunedol yw pan fydd pobl
sy'n byw mewn ardal leol yn cyd-dynnu'n dda â'i
gilydd.
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Yr hyn rydym am ei gyflawni
1. Niwroamrywiaeth
Rydym yn gwybod bod gan bobl sydd â chyflyrau
niwroamrywiol anghenion gwahanol.

Mae cyflyrau niwroamrywiol yn cynnwys:


Awtistiaeth
Gall pobl sydd ag awtistiaeth weld rhai pethau'n
anodd, megis cyfathrebu, bod gyda phobl eraill neu'r
ffordd y maent yn meddwl neu'n teimlo am bethau.



Dyslecsia
Gall pobl sydd â dyslecsia gael trafferth yn darllen,
sillafu ac ysgrifennu.



Dyspracsia
Gall pobl sydd â dyspracsia ei chael hi'n anodd
gwneud rhai pethau, megis ysgrifennu, siarad a
gwneud rhai gweithgareddau.
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Rydym am wella safon y gwasanaeth rydym yn ei
ddarparu i bobl sydd â chyflyrau niwroamrywiol.

Rydym yn teimlo ei bod yn bwysig deall anghenion
gwahanol pobl, fel y gallwn ddarparu'r gwasanaeth
cywir i bawb.

I'n helpu i wneud hyn, byddwn yn gwneud y canlynol:

 Darparu hyfforddiant i'n staff a'n swyddogion ar
niwroamrywiaeth a'r cymorth cywir y dylid ei roi
ar gyfer anghenion unigol.

 Annog pobl sydd â chyflyrau niwroamrywiol i
ddod i weithio i ni.

 Cefnogi ein staff a'n swyddogion sydd â chyflyrau
niwroamrywiol.
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2. Cymunedau Sipsiwn a Theithwyr
Rydym am wella ymddiriedaeth cymunedau
Sipsiwn a Theithwyr yn yr heddlu. Er mwyn
sicrhau eu bod yn teimlo'n ddiogel ac yn hapus
gyda'n gwasanaeth.

Rydym yn gwybod y gallwn wneud mwy
i ddeall anghenion cymunedau Sipsiwn a
Theithwyr yn well.

I'n helpu i wneud hyn, byddwn yn gwneud y canlynol:



Gwella ein dull o gyfathrebu â chymunedau
Sipsiwn a Theithwyr a sicrhau bod pobl yn deall ac
yn ymddiried yn yr hyn rydym yn ei ddweud
wrthynt.

 Annog pobl o gymunedau Sipsiwn a Theithwyr i
ddod i weithio i ni.

 Cefnogi ein staff a'n swyddogion o gymunedau
Sipsiwn a Theithwyr.
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3. Pobl Hŷn
Rydym am helpu i ddiogelu pobl hŷn rhag dod yn
ddioddefwyr troseddau.
Mae dioddefwr yn cyfeirio at berson y mae
troseddau neu ymddygiad gwrthgymdeithasol
wedi effeithio arno.

Rydym am sicrhau bod pobl hŷn yn derbyn
gwasanaeth y gallant gael gafael arno ac sy'n
diwallu eu hanghenion.

I'n helpu i wneud hyn, byddwn yn gwneud y canlynol:
 Helpu ein swyddogion a'n staff i ddeall y ffyrdd
gorau o ddiogelu pobl hŷn fel y gallwn eu hatal
rhag dod yn ddioddefwyr troseddau.

 Adolygu'r ffordd y mae ein gwasanaeth yn diwallu
anghenion pobl hŷn a sicrhau bod pobl hŷn yn
gallu cael gafael ar ein gwasanaeth yn hawdd os
bydd angen.
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Cydweithio â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru a
Gwasanaeth Erlyn y Goron er mwyn helpu i atal
pobl hŷn rhag dod yn ddioddefwyr troseddau.

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn
gyfrifol am ddod o hyd i ffyrdd o wella
bywydau pobl hŷn.

Os bydd yr heddlu yn credu bod rhywun
wedi cyflawni trosedd, bydd
Gwasanaeth Erlyn y Goron yn
penderfynu a fydd yn rhaid i'r person
hwnnw fynd i'r llys neu beidio.
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4. Anableddau Dysgu
Rydym am sicrhau bod pobl sydd ag anableddau
dysgu yn hyderus i gysylltu â'r heddlu.

Mae'n bwysig i ni bod pobl sydd ag anableddau
dysgu yn gwybod sut i ofyn am gymorth gennym.

Rydym hefyd am sicrhau y gall pobl sydd ag
anableddau dysgu ddefnyddio ein gwasanaeth yn
hawdd.

I'n helpu i wneud hyn, byddwn yn gwneud y canlynol:

 Cynnwys pobl sydd ag anableddau dysgu i'n
helpu i sicrhau bod ein gwasanaeth yn haws ei
ddefnyddio.

 Codi ymwybyddiaeth ymhlith y gymuned fel bod
pobl sydd ag anableddau dysgu yn gwybod sut i
roi gwybod i'r heddlu am drosedd.
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 Cydweithio â sefydliadau megis elusennau a
chymunedau i feithrin ymddiriedaeth pobl
sydd ag anableddau dysgu, fel eu bod yn
teimlo'n hapus i gysylltu â'r heddlu.



Helpu ein staff a'n swyddogion i ddeall
anghenion pobl sydd ag anableddau dysgu
yn well er mwyn sicrhau y gallant gynnig y
gwasanaeth cywir iddynt.
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5. Ymgysylltu â phlant a phobl ifanc
Rydym am i blant a phobl ifanc ddeall yr hyn
rydym yn ei wneud ac ymddiried ynom.

Mae'n bwysig i ni bod plant a phobl ifanc yn
teimlo'n hapus i gysylltu â'r heddlu os bydd
angen.

Drwy ddeall anghenion plant a phobl ifanc yn
well, gallwn ddarparu gwasanaeth gwell iddynt.

I'n helpu i wneud hyn, byddwn yn gwneud y canlynol:

 Gwrando ar farn plant a phobl ifanc i'n helpu i
ymateb iddynt yn y ffordd gywir.

 Cydweithio â sefydliadau megis elusennau a
grwpiau cymunedol er mwyn helpu i atal plant a
phobl ifanc rhag cyflawni troseddau.

 Helpu ein staff a'n swyddogion i ddeall hawliau
plant yn ogystal â'r ffyrdd gorau o gefnogi plant a
phobl ifanc.
Tudalen 19

6. Cydraddoldeb yn y Gweithle
Mae Cydraddoldeb yn y Gweithle yn golygu
bod pobl yn cael eu trin yn deg yn y gwaith ac
yn cael yr un cyfleoedd mewn bywyd.

Rydym am i'n holl swyddogion a'n staff gael eu trin
yn gyfartal a gyda pharch.

Os bydd ein staff a'n swyddogion yn cael profiad o
gam-drin domestig, troseddau casineb neu
aflonyddu rhywiol, rydym am iddynt deimlo'n
hyderus i ddweud wrthym fel y gallwn eu helpu.

Mae cam-drin domestig yn cyfeirio at unrhyw
ymddygiad sy'n achosi niwed i rywun. Caiff ei
gyflawni gan bartner, cyn-bartner neu aelod o'r
teulu. Gall ddigwydd i unrhyw un.

Mae troseddau casineb yn cyfeirio at aflonyddu
neu ymosod ar rywun am fod pobl yn meddwl ei
fod yn wahanol.

Mae aflonyddu rhywiol yn cyfeirio at unrhyw
ymddygiad rhywiol nad yw rhywun ei eisiau ac
sy'n gwneud i rywun deimlo'n anghyfforddus.
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I'n helpu i wneud hyn, byddwn yn gwneud y canlynol:



Mynd i'r afael ag unrhyw ymddygiad sy'n cynnwys
casineb ac aflonyddu rhywiol yn y gweithle.



Annog ein staff a'n swyddogion i herio unrhyw
ymddygiad annerbyniol a rhoi gwybod i ni amdano.



Annog ein staff a'n swyddogion i ddweud wrthym
os byddant yn cael profiad o gam-drin domestig,
fel y gallwn eu cefnogi.
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7. Gweithlu Amrywiol
Mae'n bwysig ein bod yn adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau.

Mae amrywiaeth yn golygu bod pawb yn
wahanol.
Er enghraifft, gall pobl ddod o gefndiroedd
gwahanol, gwneud dewisiadau gwahanol neu fod
yn dda am wneud gwahanol bethau.

Rydym am wella'r gwaith rydym wedi'i wneud i
gynyddu nifer y menywod a phobl dduon ac
Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sy'n gweithio i ni.
Mae pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd
ethnig (BAME) yn cyfeirio at bobl dduon, Asiaidd
ac o leiafrifoedd ethnig eraill.

Rydym yn credu bod mwy y gallwn ei wneud o hyd
i greu sefydliad amrywiol sy'n cynrychioli
cymunedau De Cymru.
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I'n helpu i wneud hyn, byddwn yn gwneud y canlynol:



Annog menywod a phobl dduon a
lleiafrifoedd ethnig i ddod i weithio i ni.



Cefnogi menywod a phobl dduon a
lleiafrifoedd ethnig sy'n gweithio i ni i'w
galluogi i ddatblygu eu sgiliau.

 Gwella ein dull o annog pobl amrywiol i ddod
i weithio gyda ni, gan gynnwys pobl anabl a
phobl drawsrywiol.

Mae pobl drawsrywiol yn cael eu geni yn un
rhyw ac am fyw fel y rhyw arall. Er enghraifft,
gall person sy'n edrych fel dyn deimlo fel
menyw y tu mewn.
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8. Cydlyniant Cymunedol
Rydym am sicrhau bod ein cymunedau yn Ne
Cymru yn teimlo'n ddiogel ac yn cael eu diogelu
rhag pobl sy'n cefnogi terfysgaeth.

Mae terfysgaeth yn cyfeirio at y defnydd o fraw
a thrais i godi ofn ar bobl.
Mae pobl sy'n cefnogi terfysgaeth yn defnyddio
braw a thrais i gael eu ffordd.

Rydym am sicrhau ein bod yn gwneud popeth o
fewn ein gallu i greu cymuned gref a diogel.

I'n helpu i wneud hyn, byddwn yn gwneud y canlynol:


Cydweithio â sefydliadau megis elusennau a
grwpiau cymunedol er mwyn atal pobl sy'n agored
i niwed rhag cael eu targedu gan derfysgaeth.

 Cydweithio â sefydliadau megis elusennau a
grwpiau cymunedol fel y gallwn leihau'r tensiynau
rhwng grwpiau ethnig a chrefyddol gwahanol.
Crefydd neu gred yw pan fydd pobl yn dilyn
crefydd. Gallant wisgo mewn ffordd benodol neu
wneud pethau penodol oherwydd eu crefydd.
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Adolygu ein hamcanion
Byddwn yn adolygu ein gwaith yn erbyn ein holl
amcanion yn rheolaidd.

Byddwn yn rhoi diweddariad i Fwrdd
Cydraddoldeb Heddlu De Cymru ar ein cynnydd
yn erbyn pob un o'n hamcanion.
Cyfarfod ar gyfer ein staff a'n swyddogion yw
Bwrdd Cydraddoldeb Heddlu De Cymru.
Mae'r bwrdd yn gyfrifol am sicrhau ein bod bob
amser yn ceisio gwella cydraddoldeb a
chynhwysiant.

Byddwn hefyd yn rhoi diweddariad i Grŵp
Atebolrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu ar ein
cynnydd yn erbyn pob un o'n hamcanion.
Cyfarfod ar gyfer elusennau lleol a grwpiau
cymunedol yw'r Grŵp Atebolrwydd a
Dilysrwydd yr Heddlu. Mae'r grŵp yn gyfrifol am
sicrhau bod ein gwasanaeth yn deg i bawb.

Ar ddiwedd y flwyddyn, byddwn yn ysgrifennu
adroddiad blynyddol ar gydraddoldeb. Bydd yr
adroddiad yn egluro'r gwaith rydym wedi'i wneud
drwy gydol y flwyddyn ar bob un o'r amcanion.
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Geiriau Anodd
Gwahaniaethu
Mae gwahaniaethu yn cyfeirio at achosion lle y cewch eich trin
mewn ffordd wael neu annheg am bwy ydych chi. Er enghraifft am
eich bod yn ddyn neu'n fenyw. Neu am fod gennych anabledd.
Aflonyddu
Mae aflonyddu yn fath o ymddygiad sy'n gwneud i rywun deimlo'n
wael – er enghraifft bwlio.

Cydraddoldeb
Mae cydraddoldeb yn golygu trin pobl yn deg a gwneud yn siŵr eu
bod yn cael yr un cyfleoedd mewn bywyd.
Cynhwysiant
Mae cynhwysiant yn golygu bod pawb yn gallu cymryd rhan ac yn
cael cyfle teg.
Amcanion Cydraddoldeb
Amcanion cydraddoldeb yw'r pethau pwysig y mae angen i ni eu
gwneud er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn Ne Cymru yn deg i
bawb.
Niwroamrywiaeth
Mae niwroamrywiaeth yn cyfeirio at y gwahaniaethau yn ymenyddiau
a meddyliau pobl. Mae'n golygu bod pobl yn meddwl am bethau
mewn ffyrdd gwahanol ac yn well am wneud rhai pethau a ddim
cystal am wneud pethau eraill.
Sipsiwn a Theithwyr
Gall sipsiwn a theithwyr ddod o gefndiroedd gwahanol neu o
wledydd neu ddiwylliannau eraill. Mae rhai yn byw ar safleoedd
arbennig ac yn symud o le i le.
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Anableddau Dysgu
Mae pobl sydd ag anabledd dysgu yn ei chael hi'n anodd dysgu rhai
pethau.
Ymgysylltu
Gair arall am gymryd rhan yw ymgysylltu.
Cydraddoldeb yn y gweithle
Mae cydraddoldeb yn y gweithle yn golygu bod pobl yn cael eu trin
yn deg ac yn cael yr un cyfleoedd yn y gweithle.
Cydlyniant Cymunedol
Ystyr Cydlyniant Cymunedol yw pan fydd pobl sy'n byw mewn ardal
leol yn cyd-dynnu'n dda â'i gilydd
Awtistiaeth
Gall pobl sydd ag awtistiaeth weld rhai pethau'n anodd, megis
cyfathrebu, bod gyda phobl eraill neu'r ffordd y maent yn meddwl
neu'n teimlo am bethau.
Dyslecsia
Gall pobl sydd â dyslecsia gael trafferth yn darllen, sillafu ac
ysgrifennu.
Dyspracsia
Gall pobl sydd â dyspracsia ei chael hi'n anodd gwneud rhai pethau,
megis ysgrifennu, siarad a gwneud rhai gweithgareddau.
Dioddefwr
Mae dioddefwr yn cyfeirio at berson y mae troseddau neu
ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi effeithio arno.
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn gyfrifol am ddod o hyd i ffyrdd
o wella bywydau pobl hŷn.
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Cam-drin domestig
Mae cam-drin domestig yn cyfeirio at unrhyw ymddygiad sy'n achosi
niwed i rywun. Caiff ei gyflawni gan bartner, cyn-bartner neu aelod
o'r teulu. Gall ddigwydd i unrhyw un.

Troseddau casineb
Mae troseddau casineb yn cyfeirio at aflonyddu neu ymosod ar
rywun am fod pobl yn meddwl ei fod yn wahanol.
Aflonyddu rhywiol
Mae aflonyddu rhywiol yn cyfeirio at unrhyw ymddygiad rhywiol nad
yw rhywun ei eisiau sy'n gwneud i rywun deimlo'n anghyfforddus.
Amrywiaeth
Mae amrywiaeth yn golygu bod pawb yn wahanol. Er enghraifft, gall
pobl ddod o gefndiroedd gwahanol, gwneud dewisiadau gwahanol
neu fod yn dda am wneud gwahanol bethau.
Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig
Gall pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig o grwpiau pobl dduon a
lleiafrifoedd ethnig ddod o wledydd gwahanol. Mae ganddynt
gredoau, gwerthoedd a diwylliannau gwahanol i'r rhan fwyaf o bobl
yn eu cymuned.
Trawsrywiol
Mae pobl drawsrywiol yn cael eu geni yn un rhyw ac am fyw fel y
rhyw arall. Er enghraifft, gall person sy'n edrych fel dyn deimlo fel
menyw y tu mewn.
Terfysgaeth
Mae terfysgaeth yn cyfeirio at y defnydd o fraw a thrais i godi ofn ar
bobl. Mae pobl yn ei defnyddio i orfodi pobl i wneud yr hyn y maent
yn ei ofyn.
Gall crefydd neu gred olygu bod angen i berson wneud pethau
penodol neu wisgo mewn ffordd benodol.
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