
                    

Gweler y daflen Sut i gynnal Asesiad Effaith Cydraddoldeb am gymorth i gwblhau'r ffurflen hon.   
Mae croeso i chi gysylltu â Delyth Williams, Swyddog Polisi a Chydraddoldeb, ar est. 32708, 
neu DelythGadlysWilliams@gwynedd.llyw.cymru, am ragor o gymorth.

Mae'n ofynnol i'r Cyngor (o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010) i ystyried effaith newid unrhyw 
bolisi neu weithdrefn (neu effaith creu un newydd) ar bobl gyda nodweddion cydraddoldeb 
gwarchodedig.  Mae gan y Cyngor hefyd ddyletswyddau cyffredinol ychwanegol a restrir yn 
rhan 2b. Rhaid cynnal asesiad effaith cydraddoldeb mewn da bryd, felly, cyn gwneud unrhyw 
benderfyniad ar unrhyw newid perthnasol (h.y. un sydd yn effeithio pobl a chanddynt 
nodwedd warchodedig penodol). 

1 Manylion 

1.1 Beth yw enw'r polisi / gwasanaeth dan sylw? 

Rydym wrthi'n ystyried gweithredu gorchymyn cyfreithiol -

Gorchymyn Gwarchod Man Cyhoeddus - ar gyfer rhan o Ddinas Bangor. Bydd yn 
cynnwys pedwar math o ymddygiad (YGG, sef ymddygiad gwrthgymdeithasol) a 
waherddir gan y gorchymyn, ac y gellir eu gorfodi fel gweithredoedd troseddol mewn 
rhai amgylchiadau

     
1.2 Beth yw diben y polisi / gwasanaeth sy'n cael ei greu neu ei newid?  Pa 

newidiadau sy'n cael eu hystyried? 

Mae'r gorchymyn yn cael ei ystyried fel ffordd o fynd i'r afael ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol mewn rhai ardaloedd daearyddol o ddinas Bangor. Mae gorchymyn 
eisoes yn bodoli yn y ddinas, ond ni ystyrir ei fod yn ddigonol bellach i ymdrin â'r 
adroddiadau cynyddol am YGG - felly bydd y gorchymyn newydd yn ei ddisodli

        

1.3 Pwy sydd yn gyfrifol am yr asesiad hwn? 

Catherine E Roberts, Uwch Swyddog Gweithredol, Partneriaeth Cymunedau Diogel - 
Gwynedd a Môn 

Asesiad Effaith Cydraddoldeb



1.4 Pryd wnaethoch chi ddechrau'r asesiad?   Pa fersiwn yw hon? 

18.06.2019

   

2) Gweithredu

2.1 Pwy yw'r partneriaid y bydd yn rhaid i chi weithio gyda nhw wrth gynnal 
yr asesiad hwn? 

Heddlu Gogledd Cymru
Y Cabinet
Aelodau Lleol sy'n gyfrifol am y pum maes dan sylw ym Mangor

Y cyhoedd a chyrff â diddordeb (yn dilyn penderfyniad y Cabinet) 

2.2. Pa gamau ydych chi wedi eu cymryd i ymgysylltu â phobl gyda 
nodweddion gwarchodedig?

Yn dilyn penderfyniad y Cabinet, bydd ymgynghoriad cyhoeddus, a bydd hwnnw'n 
cynnwys ymgynghoriad penodol gyda chyrff â diddordeb 

2.3 Beth oedd canlyniad yr ymgysylltu? 

 Mae trafodaethau gyda'n sefydliad Partner, Heddlu Gogledd Cymru, wedi 
golygu ein bod yn diddymu unrhyw rannau o'r gorchymyn a fyddai'n targedu 
'pobl sy'n cysgu allan'. 

 Ymgynghoriad cyhoeddus - heb ei wneud eto



2.4 Pa wybodaeth arall sydd wedi hysbysu eich ffordd o weithredu? 

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyflwyno llawer iawn o dystiolaeth ddogfennol, sy'n 
dangos cynnydd mewn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn Ninas Bangor a newid yn y 
mathau o ymddygiad. 
Maent hefyd wedi dangos nad yw'r grymoedd gorfodi presennol yn addas i ymdrin â'r 
materion hyn, sef y rheswm dros fod angen gorchymyn newydd.

Er enghraifft, mae cynnydd yn nifer y cwynion gan y cyhoedd am 'niwsans' mewn 
mannau cyhoeddus, cardota mewn llefydd penodol megis ger twll yn y wal, ac YGG yn 
ymwneud â chamddefynyddio cyffuriau.

2.5 A oes unrhyw fylchau mewn tystiolaeth sydd angen eu casglu? 

Nac oes



3) Adnabod yr Effaith 

3.1 Rhaid i'r Cyngor roi sylw teg i effaith unrhyw newidiadau ar bobl gyda 
nodweddion cydraddoldeb. Pa effaith fydd y polisi/gwasanaeth newydd 
neu'r newidiadau arfaethedig yn ei gael ar y nodweddion hyn?  Mae 
croeso i chi ychwanegu nodweddion eraill os dymunwch.

Nodweddion Pa fath o 
effaith?* 

Ym mha ffordd? Beth yw'r dystiolaeth?

Hil (gan 
gynnwys 
cenedl)

Cadarnhaol 
/ Negyddol / 
Dim

Mae modd defnyddio'r gorchymyn hwn, oherwydd y 
gwaharddiadau penodol ynddo, i ymdrin â throsedd 
hiliol/casineb, a gwaharddiad cyntaf y gorchymyn yn 
arbennig.

Yr iaith 
Gymraeg

Cadarnhaol 
/ Negyddol / 
Dim

Dim

Anabledd Cadarnhaol 
/ Negyddol / 
Dim

Disgwylir mai nifer fach o bobl a fydd yn cyrraedd y 
trothwy a fydd yn arwain at arestio. I'r sawl a gaiff ei 
arestio, mae gan yr Heddlu weithdrefnau i gynnig 
ymyraethau llesiant yn y ddalfa a thu hwnt. Mae hyn 
yn cynnwys agweddau iechyd meddwl o anghenion 
unigolyn - 

"Mae unrhyw berson sy'n mynd i'r ddalfa yn destun asesiad risg 
llawn yn ymwneud â iechyd corfforol a iechyd meddwl, a cheir 
mynediad i nyrs y ddalfa. Os nad yw'r person yn ddigon da i gael ei 
gadw yn y ddalfa, gwneir trefniadau i'w ryddhau a'u cyfeirio'n 
briodol. Os byddai pryderon dybryd am IM (iechyd meddwl), byddai 
trefniadau'n cael eu gwneud i dîm meddygol ymweld â'r ddalfa i 
gwblhau asesiad a, phe bai angen, roi triniaeth briodol wedi hynny. 
Pe na bai asesiad yn y ddalfa'n ddichonol, byddai'r person yn cael ei 
gludo i uned IM i gynnal un.
 



Mae modd defnyddio'r gorchymyn hwn, oherwydd y 
gwaharddiadau penodol ynddo, i ymdrin â throsedd 
anabledd/casineb, yn enwedig gwaharddiad cyntaf y 
gorchymyn.

Rhywedd Cadarnhaol 
/ Negyddol / 
Dim

Mae'n debygol o effeithio mwy o wrywyod, gan fod 
tystiolaeth yn dangos mai gwrywod sy'n cyflawni 
troseddau o'r fath yn amlach.  

Felly, bydd y gorchymyn yn amddiffyn pob rhywedd

Oedran Cadarnhaol 
/ Negyddol / 
Dim

Oedolion iau sy'n fwy tebygol o ymddwyn yn 
wrthgymdeithasol, ond nid nhw yn unig

Cyfeiriadedd 
rhywiol

Cadarnhaol 
/ Negyddol / 
Dim

Mae modd defnyddio'r gorchymyn hwn, oherwydd y 
gwaharddiadau penodol ynddo, i ymdrin â throsedd 
cyfeiriadedd rhywedd/casineb, yn enwedig 
gwaharddiad cyntaf y gorchymyn.

Crefydd neu 
gred (neu 
ddiffyg cred) 

Cadarnhaol 
/ Negyddol / 
Dim

Mae modd defnyddio'r gorchymyn hwn, oherwydd y 
gwaharddiadau penodol ynddo, i ymdrin â throsedd 
crefydd neu gred/casineb, yn enwedig gwaharddiad 
cyntaf y gorchymyn.

Ailbennu 
rhywedd

Cadarnhaol 
/ Negyddol / 
Dim

Mae modd defnyddio'r gorchymyn hwn, oherwydd y 
gwaharddiadau penodol ynddo, i ymdrin â throsedd 
ailbennu rhywedd/casineb, yn enwedig gwaharddiad 
cyntaf y gorchymyn.

Beichiogrwydd 
a mamolaeth

Cadarnhaol 
/ Negyddol / 
Dim

Dim

Priodas a 
phartneriaeth 
sifil

Cadarnhaol 
/ Negyddol / 
Dim

Dim

* dileer fel y bo’n briodol



3.2 Mae'n ddyletswydd ar y Cyngor, o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, i 
gyfrannu yn gadarnhaol at gymuned decach drwy hyrwyddo 
cydraddoldeb a pherthnasau da yn ei weithgareddau ym meysydd 
oedran, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, hil, trawsrywedd, 
anabledd, a beichiogrwydd a mamolaeth.  Rhaid i'r Cyngor roi sylw teg 
i'r ffordd y bydd unrhyw newid yn effeithio'r dyletswyddau hyn.

Dyletswyddau 
Cyffredinol y 
Ddeddf 
Cydraddoldeb

A ydy'r polisi 
yn cael 
effaith?*

Ym mha ffordd?  Beth yw'r dystiolaeth?

Gwaredu 
gwahaniaethu 
anghyfreithlon, 
aflonyddu ac 
erledigaeth

Ydy / Nac ydy
Ydy, am fod y gorchymyn yn targedu ymddygiad 
sy'n aflonyddu yn benodol - gall hyn gynnwys 
trosedd casineb o bob math (yr holl nodweddion 
uchod) 

Hyrwyddo 
cyfle cyfartal

Ydy / Nac ydy
Nac ydy

Hyrwyddo 
perthnasau da

Ydy / Nac ydy
Ydy, gan fod gorfodaeth yn dechrau gydag 
ymgysylltu ac addysg. Os yw hyn yn effeithiol, 
mae'n atal yr ymddygiad rhag gwaethygu ac ymateb 
cyfreithiol. Mae, felly, yn ceisio gwella dealltwriaeth 
person o'r effaith y mae ei ymddygiad yn ei gael ar 
aelodau eraill y cyhoedd ac ati.  

Un o'r bwriadau yw gwneud Dinas Bangor yn ofod 
cyhoeddus mwy diogel a braf i bob aelod o'r 
gymuned. 

* *dileer fel y bo’n briodol



4) Dadansoddi'r canlyniadau 

4.1 A yw'r polisi, felly, yn debygol o gael effaith sylweddol gadarnhaol ar 
unrhyw rai o'r nodweddion cydraddoldeb neu'r Dyletswyddau 
Cyffredinol, a beth yw'r rheswm am hyn? 

Gobeithio y bydd yn cael effaith gadarnhaol ar brofiad y cyhoedd o weithio/byw/ymweld 
â chanol Dinas Bangor, y bydd pobl yn gweld llai o YGG, ac y byddent yn teimlo'n fwy 
diogel pan fyddant allan yn eu cymuned   

4.2 A yw'r Cynllun, felly, yn debygol o gael effaith sylweddol gadarnhaol ar 
unrhyw rai o'r nodweddion cydraddoldeb neu'r Dyletswyddau 
Cyffredinol, a beth yw'r rheswm am hyn? 

Nid oes unrhyw beth wedi'i adnabod 

4.3 Beth ddylid ei wneud? 

Dewiswch un o'r canlynol: 

Dal ati gyda'r cynllun am ei fod yn gadarn Ie 

Addasu'r cynllun i gael gwared ag unrhyw rwystrau 



Gohirio a diddymu'r cynllun gan fod yr effeithiau andwyol yn rhy fawr

Dal ati gyda'r cynllun am fod modd cyfiawnhau unrhyw effaith niweidiol 

4.4 Os parhaer gyda'r cynllun, pa gamau a fyddwch yn eu cymryd i leihau 
neu liniaru unrhyw effeithiau negyddol?

Amherthnasol

4.5 Os nad ydych yn cymryd unrhyw gamau pellach i ddiddymu neu leihau 
effeithiau negyddol, eglurwch pam yn y blwch isod. 

Amherthnasol

5) Monitro

5.1 Pa gamau a fyddwch yn eu cymryd i fonitro effaith ac effeithiolrwydd y 
cynllun (cynllun gweithredu)?

Adolygir yr asesiad ar ôl yr ymgynghoriad cyhoeddus.




