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Cyflwyniad 

Mae Heddlu Gogledd Cymru am 
wneud yn siŵr eu bod yn trin pawb 
yng Ngogledd Cymru yn deg. 
Mae hyn yn cynnwys pobl o bob 
cefndir. 

Rydym yn ysgrifennu cynllun newydd 
a fydd yn ein helpu ni i drin pawb yn 
deg a chadw pawb yng Ngogledd 
Cymru yn ddiogel. 

Dan ni eisiau gwybod beth dach chi'n 
feddwl i'n helpu i ysgrifennu'r cynllun. 

Atebwch y cwestiynau yn y ddogfen er 
mwyn dweud beth dach chi'n feddwl. 

Bydd eich atebion yn cael eu cadw'n 
ddiogel ac y breifat. 
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Cwestiynau

Cynllun



Cwestiynau i chi eu hateb  

Cwestiwn 1: Dach chi'n meddwl bod 
yr heddlu yng Ngogledd Cymru yn trin 
pawb yn deg? 

 

Dwedwch pam.  
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Nac ydwYdw Ddim yn 
siŵr



 
Cwestiwn 2: Be dach chi'n feddwl 
ydy'r prif beth y gallwn ni wneud yn 
well i drin pawb yn deg a chyfartal? 

Cwestiwn 3: Dach chi'n meddwl bod 
unrhyw faterion pwysig ynglŷn â thrin 
pobl yn deg a chyfartal y dylai'r 
heddlu fod yn edrych arnynt yn y 
dyfodol? 
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Cwestiwn 4: Dwedwch wrthym ni am 
unrhyw faterion eraill ynglŷn â thrin 
pawb yn deg a chyfartal sy'n bwysig i 
chi. 
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Cwestiynau amdanoch chi 

Rhai cwestiynau amdanoch chi. 

Mae hyn yn ein helpu i wybod beth 
mae pobl o gefndiroedd gwahanol yn 
feddwl. 

Does dim rhaid i chi ateb y cwestiynau 
hyn os nad dach chi eisiau. 

 7

Cwestiynau Cwestiynau



Cwestiwn 5: Faint ydy eich oed chi?  

O dan 18 

18 i 25 

26 i 40 

41 i 55 

56 i 70 

71 i 85 

Hyn na 85 

Dim eisiau dweud 

 

Cwestiwn 6: Dach chi'n anabl? 
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Nac ydwYdw
Ddim 
eisiau 
dweud



Cwestiwn 7: Beth ydy eich cefndir 
ethnig? 

Gwyn  

Saesneg / Cymraeg / 
Albanaidd / Gogledd Iwerddon /
Prydeinig 

Gwyddelig  

Sipsi neu deithiwr Gwyddelig  

Unrhyw gefndir gwyn arall  

Mwy nag 1 cefndir ethnig  

Gwyn a du Caribiaidd 

Gwyn a du Affricanaidd 

Gwyn ac Asiaidd 

Unrhyw gefndir ethnig cymysg 
arall  
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Asiaidd / Asiaidd Prydeinig 

Saesneg / Cymraeg / 
Albanaidd / Gogledd Iwerddon /
Prydeinig 

Indiaidd 

Pacistanaidd  

Bangladeshaidd  

Tseiniaidd  

Unrhyw gefndir Asiaidd arall 

Du / Du Prydeinig  

Saesneg / Cymraeg / 
Albanaidd / Gogledd Iwerddon/
Prydeinig 

Affricanaidd   

Caribiaidd  

Unrhyw gefndir Du arall 
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Arall  

Arab  

Unrhyw gefndir ethnig arall  

Ddim eisiau dweud  
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Cwestiwn 8: Beth ydy eich crefydd?  

Dim crefydd 

Cristion 

Bwdydd 

Hindw 

Iddewig 

Mwslemaidd  

Sikh 

Pagan 

Unrhyw grefydd arall  

Ddim eisiau dweud 
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Cwestiwn 9: Beth yw eich rhyw? Mae 
hyn yn ymwneud â rhannau o'r corff. 

Benyw 

Gwyryw  

Rhyngrhywiolyn - os oes 
gennych ddarnau gwrywaidd a 
benywaidd o'r corff 

Ddim eisiau dweud 

 

Cwestiwn 10: Ydy eich rhywedd yr un 
peth â'r rhyw y cawsoch eich geni? 
Mae eich rhywedd yn ymwneud â 
p'un ai dyn neu ddynes ydych chi neu 
ddim y naill na'r llall - gall fod yn 
wahanol i'ch rhyw. 

 13

Nac ydyYdy
Ddim 
eisiau 
dweud



Os ydy eich rhywedd yn wahanol i'r 
rhyw a roddwyd i chi pan gawsoch 
eich geni, dwedwch wrthym ni beth 
yw eich rhywedd nawr. 

Dyn 

Dynes  

Anneuaidd - pan nad ydych 
chi'n teimlo eich bod yn ddyn 
neu yn ddynes 

Arall 

Ddim eisiau dweud 
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Cwestiwn 11: Beth ydy eich 
rhywioldeb? Mae hyn yn ymwneud â 
phwy sy'n ddeniadol i chi.  

Syth/Heterorywiol - Mae pobl 
o'r rhywedd gwahanol yn 
ddeniadol i chi 

Hoyw neu lesbiaidd - Mae pobl 
o'r un rhywedd â chi yn 
ddeniadol i chi  

Deurhywiol - Mae pob rhywedd 
yn ddeniadol i chi  

Arall  

Ddim eisiau dweud 
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Am fwy o wybodaeth 

Os ydych angen rhagor o wybodaeth 
ewch i'n gwefan: 
www.northwales.police.uk/contact/af/
contact-us/  
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