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Cyflwyniad  

O fewn y Cynllun Heddlu a Throseddu ar gyfer 2017-21, nododd Comisiynydd yr 

Heddlu a Throseddu (CHTh) ei fwriad i flaenoriaethu atal trosedd ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol o dan Flaenoriaeth 1: Cadw ein Cymunedau’n Ddiogel. Mae 

hyn yn cynnwys ymrwymiad i weithio gyda’r heddlu a phartneriaid i:  

 Ddarparu ymateb amserol, effeithiol a chydlynol i ymddygiad 

gwrthgymdeithasol  

 Hyrwyddo ymagweddau datrys problemau cydweithredol tuag at fynd i’r 

afael â throsedd, ymddygiad gwrthgymdeithasol a galw arall y mae modd 

ei atal  

 Ystyried cyfleoedd ar gyfer lleihau ofn trosedd ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, yn arbennig ymysg y rhai sydd fwyaf agored i niwed, a 

rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd ynghylch sut i atal eu hunain rhag dod yn 

ddioddefydd  

Diben yr adroddiad hwn yw arddangos cynnydd a wnaed hyd yn hyn.  

 

Y Darlun  Cenedlaethol 

Diffinia Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014 

ymddygiad gwrthgymdeithasol fel:  

 

 (a) ymddygiad sydd wedi achosi, neu sy’n debygol o achosi, aflonyddu, 

braw neu drallod i berson,  

 (b) ymddygiad sy’n medru achosi niwsans neu annifyrrwch i berson mewn 

perthynas â meddiannaeth y person yna ar eiddo preswyl; neu 

 (c) ymddygiad sy’n medru achosi niwsans neu annifyrrwch mewn perthynas 

â thai i unrhyw berson. 

 

Yn genedlaethol, mae adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gynnydd. 

Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben fis Rhagfyr 2018, amcangyfrifodd Arolwg 

Trosedd Cenedlaethol 2018 Cymru a Lloegr1 bod 37% o ymatebwyr wedi profi neu 

wedi gweld ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu hardal leol (diffinnir ardal leol fel 

rhywle sydd o fewn pellter cerdded o 15 munud i gartref yr ymatebydd). Hwn yw’r 

canran uchaf sydd wedi’i gofnodi ers i’r data hwn gael ei gasglu gyntaf.  

 

Yn aml, gall ymddygiad gwrthgymdeithasol fod yn symptomatig o ymddygiad mwy 

difrifol sy’n cynnwys trosedd. Er enghraifft, mae gangiau cyffuriau sy’n ‘cogio’ 

neu’n meddiannu eiddo er mwyn gwerthu cyffuriau yn arwain at lawer iawn o 

                                       
1 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 2019a 
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ymddygiad gwrthgymdeithasol, a gall fod y symptom o droseddau cyffuriau a 

thrais difrifol hefyd.  

 

Symleiddiodd Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014 y 

pwerau a’r arfau blaenorol ar gyfer ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol i 

chwech yn unig. Fe’u lluniwyd i fod yn gynt i’w cael a bod yn fwy hyblyg. Yn 

ogystal, cyflwynodd y ddeddfwriaeth yr Adolygiad o Achosion Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol, sy’n fwy adnabyddus fel Sbardun Cymunedol, gan alluogi 

dioddefwyr i ddal eu hasiantaethau lleol i gyfrif.  

 

Amlinellir y trothwy Sbardun Cymunedol isod: 

 3 chwyn ynghylch Ymddygiad Gwrthgymdeithasol gan yr un unigolyn o fewn 

6 mis 

 5 cwyn gan wahanol unigolion ynghylch yr un lleoliad, unigolyn neu broblem 

o fewn 6 mis 

 1 Digwyddiad / Trosedd Casineb o fewn 6 mis 

 Os na fodlonir yr uchod, rhoddir ystyriaeth i gysondeb ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, niwed neu niwed posibl a achosir a digonolrwydd 

ymateb yr asiantaeth neu asiantaethau. 

Dylid gwneud pob cwyn o fewn un mis i’r digwyddiad a gwneud cais am adolygiad 

o fewn 6 mis i’r cwyn 1af (A. 104). 

Os bodlonir y trothwy uchod, gall ddioddefwyr weithredu’r Sbardun Cymdeithasol 

a rhaid cynnal adolygiad amlasiantaethol i drafod yr achos a cheisio datrys yr 

ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

 

Mae Deddf 2014 hefyd yn cynnwys y Datrysiad Cymunedol a luniwyd i roi llais i 

gymunedau, lle bydd gan ddioddefwyr ddweud o ran cosbi’r troseddwr.  

 
 

Darlun Dyfed-Powys  

Mae’r adroddiad Mewnwelediadau a Yrrir gan Ddata, a gynhyrchwyd gan Heddlu 

Dyfed-Powys ar gyfer Chwarter 1 2019/20, yn dangos lleihad cyson, gyda 

gostyngiad o 16% mewn digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod y 

flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mehefin 2019 o’i gymharu â’r un cyfnod y 

flwyddyn flaenorol (11,290 yn erbyn 13,422 digwyddiad). Mae gostyngiadau 

mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn amlwg drwy’r pedair sir.  

 

Mae’r crynodeb mewn math o ddigwyddiad ar gyfer y cyfnod hwn yn dangos bod 

76% wedi’u cofnodi fel rhai niwsans, 19% fel rhai personol, a 5% fel rhai 

amgylcheddol. Mae dadansoddiad pellach yn nodi dylanwad amrywiad tymhorol 
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yn glir, gyda mwy o ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael eu 

cofnodi yn ystod misoedd yr haf na’r gaeaf.  

 

Mae cymhariaeth adrannol yn nodi’r nifer mwyaf o ddigwyddiadau yn Sir 

Gaerfyrddin, yna Sir Benfro, Powys, ac yn olaf, Ceredigion (4483, 2816, 2253 a 

1738 yn ôl eu trefn). Pan ystyriwyd ffigurau poblogaeth, eto, roedd digwyddiadau 

ymddygiad gwrthgymdeithasol fesul 1,000 o’r boblogaeth ar eu huchaf yn Sir 

Gaerfyrddin a Sir Benfro (25.7 a 24.4 yn ôl eu trefn).  

 

Mae’r un adroddiad ar gyfer Chwarter 2 yn parhau i arddangos lleihad cyson, gyda 

gostyngiad o 20% yn nifer y digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gyfer 

y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Medi 19 o’i gymharu â’r un cyfnod y flwyddyn 

flaenorol (10,365 yn erbyn 13,006 digwyddiad). Mae’r gostyngiad hwn dal yn 

amlwg yn y pedair sir. 

 

Mae cymariaethau adrannol dal yr un fath â’r chwarter diwethaf, gyda’r rhan fwyaf 

yn Sir Gaerfyrddin, yna Sir Benfro, Powys a Cheredigion (4206, 2503, 2064 a 1592 

yn ôl eu trefn).  

 

Fodd bynnag, mae’r adroddiad Mewnwelediadau a Yrrir gan Ddata ond yn cyflwyno 

data sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Ym mis Mai 

2018, cyflwynwyd goleddfwyr ychwanegol er mwyn fflagio materion ymddygiad 

gwrthgymdeithasol personol, niwsans neu amgylcheddol o fewn troseddau neu 

ddigwyddiadau eraill. Mae data o system Qlikview yr heddlu’n dangos gostyngiad 

o 2535 yng nghyfanswm y digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol a 

gofnodwyd ym mlynyddoedd calendr 2018 a 2019. Ar gyfer y cyfnod o fis Mai 

2018 (pan gyflwynwyd y goleddfwyr) tan ddiwedd Rhagfyr 2019, cyfanswm y 

digwyddiadau a gaewyd gyda goleddfwr ymddygiad gwrthgymdeithasol oedd 

2366. Gan hynny, mae’n amlwg nad yw’r gostyngiad ymddangosiadol yn nifer y 

digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol o reidrwydd yn llwyr adlewyrchu 

gweithgarwch. Mae cyflwyno’r goleddfwr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn 

sicrhau bod Timoedd Plismona Bro dal yn medru adnabod materion ymddygiad 

gwrthgymdeithasol gwaelodol o fewn ymddygiad troseddol mwy difrifol a mynd i’r 

afael â nhw. 

 

Mae data o Arolwg Trosedd Cymru a Lloegr2 yn dangos bod canfyddiad y cyhoedd 

o fod wedi profi neu weld ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ardal Dyfed-Powys yn 

lleihau dros amser, ac yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol.  

 

Mewn perthynas â chymorth ar gyfer dioddefwyr, mae Canolfan Reoli’r Heddlu’n 

cynnal asesiad risg THRIVES ar gyfer pob digwyddiad ymddygiad 

                                       
2 Mae Arolwg Trosedd Cymru a Lloegr wedi mesur trosedd ers 1981. Mae’n cael ei ddefnyddio ochr yn ochr â 

data trosedd sydd wedi’i gofnodi gan yr heddlu, ac mae’n ffynhonnell wybodaeth werthfawr ar gyfer y 
llwyodraeth am faint a natur trosedd yng Nghymru a Lloegr.   
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gwrthgymdeithasol sy’n cael ei gofnodi. Os yw hyn yn derbyn sgôr o 13 neu uwch, 

bydd y swyddog yn cwblhau asesiad risg ymddygiad gwrthgymdeithasol y 

cytunwyd arno’n genedlaethol gyda’r dioddefydd. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei 

chofnodi ar y system MAVIS (System Gwybodaeth Bregusrwydd Amlasiantaeth), 

lle mae achosion perygl canolig a pherygl uchel yn sbarduno cyfeiriad awtomatig 

at wasanaeth cymorth Goleudy, a ariennir gan Gomisiynydd yr Heddlu a 

Throseddu. Ailadroddir yr asesiad risg o fewn amserlen o 7, 14 neu 21 diwrnod ar 

gyfer achosion perygl isel, canolig ac uchel yn ôl eu trefn.  

 

Mae’r Uned Lleihau Troseddau a Niwed, a leolir ym Mhencadlys yr Heddlu, yn rheoli 

ymddygiad gwrthgymdeithasol ar sail ddyddiol, ac mae ganddynt gofrestr rheoli 

risg mewn grym er mwyn dwysau materion o bryder. Yn y rhanbarthau, erbyn 

hyn, mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ym mhob Tîm Plismona Bro 

sydd â chyfrifoldebau Cydlynydd Gwrthgymdeithasol penodol: 5 yn Sir 

Gaerfyrddin, 4 yn Sir Benfro, 3 ym Mhowys a 3 yng Ngheredigion. Mae’r rolau hyn 

yn adrodd i’r Rhingylliaid Tîm Plismona Bro lleol, ac yna i’r Uned Lleihau Troseddau 

a Niwed. Cynhelir cyfarfod Llywodraethu Bro misol yn fewnol, sy’n cael ei gadeirio 

gan yr Uwch-arolygydd sydd â’r portffolio ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

 

Yn ddiweddar, cyflwynodd yr Heddlu arolwg bodlonrwydd dioddefwyr ar gyfer 

dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol. Anfonir hyn allan yn electronig yn 

dilyn pob adroddiad am ddigwyddiad a dderbynnir gan Ganolfan Reoli’r Heddlu. 

Cychwynnodd yr arolwg ym mis Tachwedd 2019, ac rydyn ni’n aros am y set 

gyntaf o ganlyniadau. Bwriedir rhedeg hyn am 12 mis o leiaf, gyda’r canlyniadau’n 

cael eu hadrodd wrth y Grŵp Llywio Rhanbarthol a Bwrdd Perfformiad a 

Chanlyniadau’r Heddlu. Bydd CHTh yn gofyn am ddiweddariadau rheolaidd ar y 

materion sy’n deillio o’r arolwg er mwyn sicrhau bod y data’n cael ei ddefnyddio 

er mwyn gwella cyflenwi gwasanaeth. 

 

Gwaith Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys 

Goruchwyliaeth a sicrwydd annibynnol  

Mae’r Comisiynydd yn cynnal goruchwyliaeth o ymateb yr Heddlu i ymddygiad 

gwrthgymdeithasol drwy fynd i gyfarfodydd chwarterol y Grŵp Llywio Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol Rhanbarthol a thrwy ddata a ddarperir drwy’r Bwrdd 

Perfformiad a Chanlyniadau. Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol hefyd yn 

ymddangos yn adroddiadau Perfformiad yr Heddlu yng nghyfarfodydd Bwrdd 

Atebolrwydd yr Heddlu.   

 

Yng nghyfarfod Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu fis Tachwedd 2019, canolbwyntiodd 

y CHTh yn arbennig ar sut yr ystyrir dadansoddiad o ddigwyddiadau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol wrth ffurfio rotâu Timoedd Plismona Bro, o ystyried bod 
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digwyddiadau’n cynyddu yn ystod y cyfnod rhwng 15:00 a 21:00. Dywedwyd wrth 

y CHTh bod mwy o bwyslais yn awr ar waith rhagfynegi a blaengynllunio. Mae’r 

strwythur Tîm Plismona Bro newydd hefyd yn canolbwyntio ar sefydlu achos craidd 

ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn cymdogaeth er mwyn lleihau digwyddiadau 

ar sail tymor hirach yn yr ardal. Cydnabu y gallai gwaith parhaus swyddogion 

Cyswllt Ysgolion sicrhau bod ffigurau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn parhau i 

leihau dros amser. 

 

Cafodd ymddygiad gwrthgymdeithasol ei gynnwys yng nghyfarfod y Bwrdd 

Plismona fis Rhagfyr 2019 hefyd, gyda ffocws arbennig ar ailstrwythuro diweddar 

y timoedd plismona bro. Tynnodd yr adroddiad i’r Bwrdd sylw at y ffaith bod 

Arolygiaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub (AHGTAEM) wedi adrodd 

ei bod yn fodlon â’r cynnydd a wnaed a bod plismona bro yn Heddlu Dyfed-Powys 

yn symud i’r cyfeiriad cywir, yn dilyn cyfnod o brofion realiti yn ddiweddar. Mae 

Swyddog Cyswllt AHGTAEM yr Heddlu wedi nodi y byddai’r Heddlu’n derbyn gradd 

‘da’ pe baent yn derbyn archwiliad ffurfiol ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae 

AHGTAEM wedi dweud bod angen datblygu dealltwriaeth yr Heddlu o ddatrys 

problemau, a’i weithredu, ymhellach.  

 

Mae gweithgarwch diweddar yn y Grŵp Llywio Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

rhanbarthol wedi cynnwys craffu gan Swyddfa’r CHTh (SCHTh) mewn perthynas â 

darpariaeth cymorth i ddioddefwyr mewn achosion ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, yn arbennig er mwyn deall pa un ai a oes achosion perygl isel 

gydag anghenion neu fregusrwydd a nodwyd a allai elwa o wasanaethau cymorth 

Goleudy. Mae proses yn cael ei datblygu ar gyfer cynnwys nifer o gwestiynau 

ychwanegol yn yr asesiad swyddog a fydd yn nodi unrhyw achos lle mae angen 

ymyrraeth. Mae’r cyfarfod hefyd wedi nodi diffyg ymwybyddiaeth ymysg 

swyddogion mewn perthynas â’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael drwy 

wasanaeth Goleudy. Mae hyn yn unol â chanfyddiadau adolygiad annibynnol 

diweddar, a bydd yn cael ei drin drwy gynllun gweithredu gyda gwasanaeth 

Goleudy a’i gefnogi gan ymgysylltiad a chyfathrebiadau gan SCHTh.  

 

Sbardun Cymunedol 

Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd y Farwnes Newlove, y Comisiynydd Dioddefwyr a 

oedd ar fin gorffen yn ei swydd, ei hadroddiad olaf fel Comisiynydd Dioddefwyr, a 

oedd yn canolbwyntio ar ymddygiad gwrthgymdeithasol. Roedd yn cynnwys yr 

argymhellion canlynol sy’n berthnasol ar gyfer y broses Sbardun Cymunedol:  

 Gofyniad statudol i Awdurdodau Lleol, Comisiynwyr Heddlu a Throseddu ac 

Ardaloedd Heddlu ddarparu gwybodaeth gywir am y Sbardun Cymunedol 

ar eu gwefannau.  

 Grymuso dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy roi gwybod 

iddynt am eu hawl i weithredu’r Sbardun Cymunedol wrth ymateb i’r ail 
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gŵyn o fewn cyfnod o chwe mis (h.y. cyn iddynt fodloni’r trothwy o dri 

chŵyn).  

 Gofyniad statudol i Awdurdodau Lleol fesur a monitro achosion ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a defnydd a chanlyniadau’r Sbardun Cymunedol, ac 

adrodd amdanynt yn flynyddol ar eu gwefannau. 

 Gofyniad statudol i asiantaethau ymateb i gamau a argymhellir o’r Sbardun 

Cymunedol (gan gynnwys darparu rhesymau llawn pan na ellir gweithredu 

argymhellion) a monitro cynnydd mewn datrysiad ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

 Ymchwiliadau Sbardun Cymunedol a chyfarfodydd panel i’w cadeirio gan 

arweinydd annibynnol sydd wedi’i hyfforddi’n briodol. Ni ddylai cyfarfodydd 

Sbardun Cymunedol gael eu cadeirio gan yr asiantaethau sy’n gyfrifol am 

ymchwilio i’r cwynion ymddygiad gwrthgymdeithasol gwreiddiol.  

 Ar hyn o bryd, os nad yw dioddefydd yn cytuno â chanlyniad Sbardun 

Cymunedol, gall Comisiynwyr Heddlu a Throseddu weithredu fel canolwyr, 

ond mae llawer yn dewis peidio. Dylid penodi canolwr lleol annibynnol o 

fewn pob ardal awdurdod lleol ar gyfer ymdrin â chwynion am y Sbardun 

Cymunedol sydd wedi’u dwysau.  

 Rhaid rhoi cyfle i ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol fod yn 

bresennol yng nghyfarfod y panel Sbardun Cymunedol a dweud wrth y panel 

yn bersonol am eu profiad o ymddygiad gwrthgymdeithasol a’i effaith 

arnynt.  

 

Mae’r adroddiad gan y Farwnes Newlove a gohebiaeth ddilynol gan y Foneddiges 

Vera Baird CF, sef y Comisiynydd Dioddefwyr newydd, yn tynnu sylw at y rôl y 

gallai Comisiynwyr Heddlu a Throseddu chwarae mewn cydlynu’r broses 

amlasiantaeth a gweithredu fel canolwyr terfynol y Sbardun Cymunedol.   

 

Mae nifer y Sbardunau Cymunedol yn Nyfed-Powys yn isel, gyda dim ond 2 yn 

2018 ac 1 yn 2019. Cynigwyd 2 arall yn 2019; rhoddwyd ffurflen gais i 1 

dioddefydd, ond dewisodd beidio â’i dychwelyd, ac nid oedd 1 cais a ddychwelwyd 

yn bodloni’r meini prawf ar gyfer proses sbardun.   

 

Mae’r broses wedi’i hadolygu’n ddiweddar gan Heddlu Dyfed-Powys ac 

asiantaethau partner, fodd bynnag, ar hyn o bryd, mae asiantaethau partner yn 

gyndyn i weinyddu’r broses oherwydd diffyg adnoddau. Golyga hyn fod yr Uned 

Lleihau Troseddau a Niwed yn gyfrifol am weinyddu’r sbardunau, sy’n dilyn y 

broses isod:  

 

 Cais am sbardun drwy 101 

 Anfon ffurflen gais i’r ymgeisydd drwy’r post neu drwy e-bost 

 Derbyn cais am sbardun drwy flwch post penodol  

 Anfon cydnabyddiaeth i’r ymgeisydd fod ei gais wedi’i dderbyn  
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 Hysbysu’r Pwynt Cyswllt Sengl rhanbarthol am y cais am sbardun  

 Gofyn i’r asiantaethau cysylltiedig am ddata 

 Casglu’r data a’i rannu gyda rheolwyr y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol 

i wneud penderfyniad ar y cyd o ran pa un ai a fodlonwyd y meini prawf ai 

peidio  

 Rhoi gwybod i’r ymgeisydd pa un ai a ydyw wedi bodloni’r meini prawf ai 

peidio  

 Os yw’r sbardun yn cael ei weithredu, bydd cyfarfod panel lleol yn cael ei 

drefnu. Bydd cadeirydd yn cael ei gytuno ar sail achos wrth achos ac yn 

cynrychioli asiantaeth wahanol i’r rhai sydd wedi bod yn gysylltiedig ag 

ymateb i’r achos  

 Gwahoddir yr ymgeisydd i fod yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod, neu 

ddarparu datganiad effaith  

 Rhoi gwybod i’r ymgeisydd am ganlyniad y cyfarfod sbardun a rhoi manylion 

am y broses apêl (drwy’r CHTh)  

 Pob asiantaeth i gyhoeddi ystadegau Sbardun Cymunedol yn flynyddol  

 

Ar hyn o bryd, mae gwefan yr Heddlu ond yn cynnwys canllawiau cryno mewn 

perthynas â’r Sbardun, ac mae CHTh wedi awgrymu y dylid ei diweddaru a 

chynnwys gwybodaeth fwy cynhwysfawr. Mae’r broses ymgeisio hefyd wedi’i 

chyhoeddi ar wefan Dewis3 ac mae cais ar-lein yn cael ei gynhyrchu er mwyn 

cysylltu â’r platfform Cartref Ar-lein Sengl newydd ar gyfer heddluoedd. Bydd y 

broses yn cael ei chyhoeddi ar wefannau Awdurdodau Lleol gyda chanllawiau ar 

gyfer y cyhoedd. Mae siartiau llif ar gael yn fewnol i aelodau staff ddilyn. 

 

Yn ei hanfod, adolygiad bwrdd gwaith fydd proses adolygu Sbardunau 

Cymdeithasol ac ni fydd yn cynnwys gwrandawiadau na chyfarfodydd gyda’r 

dioddefwyr. Rôl y CHTh fydd ystyried y drefn briodol a sicrhau fod Grŵp Llywio 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Dyfed Powys wedi cyflawni adolygiad mewn modd 

priodol ac effeithiol. Wrth ystyried uwchgyfeirio sbardun cymdeithasol gall y CHTh 

naill ai: 

 

1. Cynnal yr apêl a chyfeirio’r achos yn ôl at Grŵp Llywio Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol Dyfed Powys gan ofyn iddynt ystyried proses, polisi neu 

weithdrefn benodol na ystyriwyd yn flaenorol; 

2. Penderfynu fod Grŵp Llywio Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Dyfed Powys wedi 

adolygu’r achos, gan ystyried pob polisi, proses a gweithdrefn mewn modd 

boddhaol yn unol â’i weithdrefn Sbardun Cymunedol.  

 

Nid oes modd i’r unigolyn uwchgyfeirio apêl ymhellach ar y pwynt hwn, mae 

penderfyniad y CHTh yn derfynol. Fodd bynnag, mae’r CHTh wedi ardystio 

argymhelliad gan y Swyddfa Gartref ar gyfer penodi Swyddog Sbardun Cymunedol 

                                       
3 https://www.dewis.wales/the-place-for-wellbeing-in-wales  

https://www.dewis.wales/the-place-for-wellbeing-in-wales
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neu Ombwdsmon, a fyddai wedyn â throsolwg o’r broses a gyflawnwyd gan yr 

Heddlu a gan SCHTh. 

 

Ymwybyddiaeth a gwaith partneriaeth 

Mae’r CHTh yn cwrdd â rheolwyr y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol bob 

chwarter er mwyn trafod nifer o flaenoriaethau a rennir. Yn aml, trafodir 

ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y cyfarfod hwn, ac mae’r CHTh yn rhagweithiol 

o ran cynnig cymorth ariannol lle bo’n bosibl er mwyn galluogi ymyriadau effeithiol 

ac amserol ar draws yr ardal Heddlu. Ceir rhai enghreifftiau o hyn nes ymlaen yn 

yr adroddiad hwn.  

Mae Prif Arolygwyr Partneriaeth hefyd yn bresennol yn y cyfarfodydd hyn, sy’n 

galluogi’r CHTh i graffu ar weithgarwch gweithredol amlasiantaeth sy’n cael ei 

gynnal a’i herio er mwyn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ar lefel 

leol.  

Mae’r CHTh a’r Prif Gwnstabl yn aml yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus ar draws yr 

ardal Heddlu lle maen nhw’n ymgysylltu â chymunedau lleol er mwyn trafod y 

materion pwysig a brofir a’u hymrwymiad tuag at fynd i’r afael â throsedd ac 

ymddygiad gwrthgymdeithasol.   

Mae’r CHTh yn cynnal ei gynhadledd Gŵyl Ddewi flynyddol ar 6 Mawrth 2020, a 

fydd yn canolbwyntio ar blismona mewn lleoliad gwledig. Bydd hyn yn rhoi cyfle 

ardderchog i godi ymwybyddiaeth am brofiad cymunedau yn Nyfed-Powys o 

ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

 

Gweithgarwch Ymgysylltu  

Bu’r CHTh a’i swyddfa i nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu yn canolbwyntio ar 

gefnogi ac ymdrin â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn cymunedau 

lleol: 

 Diwrnod gweithgareddau i’r teulu ac ymweliad â chanolfan deuluol Sant 

Paul, Tyisha. Cynigiodd hyn gefnogaeth i’r preswylwyr a thrafodaethau 

gydag asiantaethau partner i geisio trechu ymddygiad gwrthgymdeithasol 

yn yr ardal. 

 Diwrnod gweithgareddau i’r teulu gyda Fforwm Llwynhendy a Pemberton. 

Rhoddodd hyn gefnogaeth i’r plant a’r preswylwyr sy’n wynebu ymddygiad 

gwrthgymdeithasol yn eu cymunedau. Roedd hefyd yn cynnig cyfle i 

rwydweithio ac adeiladu perthnasau er mwyn mynd i’r afael â’r broblem. 
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 Cyfarfod gyda Dyfodol Powys Futures a gweithwyr ieuenctid i drafod 

strwythur newydd y Tîm Plismona Bro a sut y bydd hyn yn cynorthwyo 

gydag ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

 Aeth y CHTh i gyfarfod cyhoeddus yn Llanwrtyd i drafod problem ymddygiad 

gwrthgymdeithasol parhaus. Cyflwynodd y strwythur Tîm Plismona Bro 

newydd a swyddogion y Tîm Plismona Bro lleol i’r rheiny oedd yn bresennol. 

Fe wnaethant sicrhau’r preswylwyr eu bod yn ymwybodol o’r broblem 

ymddygiad gwrthgymdeithasol, eu bod wedi gweithredu a’u bod yn 

monitro’r sefyllfa. Atgoffwyd y preswylwyr pa mor bwysig ydoedd iddynt 

adrodd am unrhyw ddigwyddiadau i’r heddlu a pheidio â dioddef yn dawel. 

 Digwyddiad aml-asiantaeth yn y Gyfnewidfa Ŷd, y Drenewydd, yn cyfarfod 

sefydliadau sy’n cyflawni gwaith gwerthfawr gyda phobl ifanc er mwyn 

helpu atal ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

 Gweithgareddau amrywiol ynghylch ymweliad cerflun yr Angel Cyllyll â’r 

Drenewydd. Gweithiodd y CHTh yn agos gyda Chlwb Ieuenctid y Drenewydd 

a Chanolfan Deuluol Integredig y Drenewydd i ddarparu gweithgareddau fel 

Gemau Stryd a digwyddiadau chwaraeon Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc yn yr 

ardal. 

 Ymweld â’r Oriel VC (Oriel Cyn-filwyr yn y Gymuned) yn Hwlffordd mewn 

perthynas â phrosiect ar gyfer rhai pobl ifanc sy’n gysylltiedig ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol o fewn canol y dref. Bydd y Comisiynydd yn dilyn hyn 

gydag ail ymweliad â’r Oriel VC yn ystod diwrnod Ymgysylltu Cymunedol yn 

Chwefror.  

 

Gwasanaethau sydd wedi’u comisiynu  

Mae CHTh yn comisiynu gwasanaeth pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob dioddefydd 

trosedd, sef Goleudy. Mae hyn yn unol â dyletswyddau statudol CHTh a thelerau 

ac amodau’r Grant Dioddefwyr a dderbynnir gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Fodd 

bynnag, mae CHTh yn cydnabod bod dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol 

hefyd angen llawer iawn o gefnogaeth a bod y darluniad rhwng trosedd ac 

ymddygiad gwrthgymdeithasol yn aml yn fympwyol, gyda dioddefwyr yn profi’r 

ddau ar sail gyfnewidiol.  

 

Oherwydd hyn, penderfynodd CHTh ehangu gwasanaethau Goleudy i gynnwys 

dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol o fis Ebrill 2018. Roedd y penderfyniad 

hwn yn pontio’r bwlch mewn gwasanaeth ar gyfer dioddefwyr ac yn caniatáu i 

gymorth di-dor gael ei gynnig ar gyfer dioddefwyr trosedd a dioddefwyr ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, gydag achosion yn aml yn gydgysylltiol. Roedd hyn yn disodli 

rhan o’r gwasanaeth a ddarparwyd yn flaenorol gan Gwalia, a oedd yn cynnwys 

cydlynu a datrys problemau amlasiantaeth er mwyn lleihau nifer y materion 
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ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal heddlu. Daeth y cytundeb hwn i ben ar 

31 Mawrth 2018, pan ymgymerodd yr Heddlu â gweithgarwch gorfodi a datrys 

problemau drwy’r Uned Lleihau Troseddau a Niwed, ac etifeddwyd cymorth i 

ddioddefwyr gan wasanaeth Goleudy. Mae’r CHTh yn ariannu’r elfen hon o’r 

gwasanaeth o’r gyllideb gomisiynu graidd (£130,000) gan nad yw dioddefwyr 

ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gymwys ar gyfer grant gan y Weinyddiaeth 

Gyfiawnder. Mae hyn yn dangos ymrwymiad CHTh tuag at gefnogi dioddefwyr 

ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac yn adleisio argymhelliad arall o adroddiad y 

Farwnes Newlove mewn perthynas â diwygio’r Cod Dioddefwyr er mwyn rhoi’r un 

hawliau â dioddefwyr trosedd i ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol pan 

fyddant wedi cyrraedd y trothwy sydd angen ar gyfer gweithredu’r Sbardun 

Cymunedol.  

 

Pan fydd y swyddog sy’n bresennol yn arwain y dioddefydd drwy'r asesiad risg, 

bydd yn gofyn iddo pa un ai a yw eisiau cymorth. Os yw’n cydsynio ac yn cael ei 

asesu fel dioddefydd perygl canolig neu berygl uchel, anfonir ei fanylion at 

wasanaeth Goleudy. Yr eithriad i hyn yw achosion lle mae digwyddiad/trosedd 

casineb yn gysylltiedig. Mewn achosion o’r fath, mae’r cyfeiriad yn mynd yn syth 

at Gymorth i Ddioddefwyr, sy’n darparu’r gwasanaeth cymorth Troseddau Casineb 

cenedlaethol fel rhan o’u cytundeb gyda’r Weinyddiaeth Gyfiawnder.  

 

Mae CHTh yn cydnabod nad yw’r asesiad risg o reidrwydd yn adlewyrchu 

bregusrwydd y dioddefydd ac y gallai unigolion sy’n cael eu hasesu fel perygl isel 

neu berygl safonol fod ag anghenion a allai gael eu trin gan wasanaeth cymorth. 

Gwneir hyn yn y ffigurau cyfeirio, gyda chyfeiriadau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol yn cynrychioli llai nag 1% o gyfanswm y cyfeiriadau i 

wasanaeth Goleudy. Dim ond 304 dioddefydd a gyfeiriwyd yn ystod 2018/19 a 

149 ar gyfer hanner cyntaf 2019/20. Ni wnaeth 40% o’r rhai a gyfeiriwyd yn y 

chwarter diweddaraf gymryd rhan am iddynt ddweud eu bod nhw’n teimlo nad 

oedd angen unrhyw gymorth arnynt.   

 

Fel y soniwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn, roedd hyn wedi’i godi fel pryder, 

gan arwain at gyflwyno set cwestiynau ychwanegol byr er mwyn i swyddogion 

asesu anghenion y dioddefydd yn ogystal â’r risg. Bydd hyn yn helpu i ddarparu 

ymagwedd fwy gwybodus tuag at adnabod y dioddefwyr sydd fwyaf angen 

cymorth. 
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Arian grant 

Yn ddiweddar, rhoddodd CHTh arian ar gyfer gliniaduron er mwyn galluogi’r tîm o 

gydlynwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol i weithio gydag asiantaethau partner ar 

sail ad hoc. Mae gweithio yn yr un man â phartneriaid yn cael ei gydnabod fel arfer 

gorau mewn plismona bro, a dylai arwain at rannu gwybodaeth mor gyflym â 

phosibl, gyda galw’n cael ei drin cyn bod materion yn ymwreiddio ac mae angen 

ymateb tymor hirach. Mae’r cydlynwyr yn aml yn mynd i gyfarfodydd 

amlasiantaeth i ffwrdd o orsafoedd heddlu ac mae angen mynediad arnynt yn syth 

at systemau’r heddlu er mwyn cefnogi ac annog ymagwedd ymyrraeth gynnar 

tuag at ddatrys problemau yn effeithiol. Mae hyn yn cyflwyno ymagwedd dargedig 

ar gyfer diogelu ein cymunedau orau drwy adnabod a mynd i’r afael ag unrhyw 

risg ofynnol mor fuan â phosibl.    

 

Mae’r Comisiynydd hefyd wedi rhoi dros £50,000 o arian grant i sefydliadau 

cymunedol sy’n cynnig cefnogaeth neu weithgareddau amgen mewn cymunedau 

lle y gall ymddygiad gwrthgymdeithasol fod yn broblem. Ceir rhai enghreifftiau 

isod:  

 

£1560 i Glwb Ieuenctid Saundersfoot  

Prosiect ieuenctid cymunedol a gynhelir yn Neuadd y Rhaglywiaeth, Saundersfoot 

ar gyfer plant 11-16 oed o’r pentref a’r ardaloedd cyfagos. Mae’r prosiect yn cynnig 

sesiwn wythnosol sy’n cynnwys gemau a gweithgareddau er mwyn helpu i 

ddarparu cyfleoedd i’r bobl ifainc ymgysylltu i’w cadw oddi ar y strydoedd.  

 

£9732 i Dyfodol Powys er mwyn cyflenwi Estyn Allan  

Helpu i adeiladu dyfodol cadarnhaol gyda dynion ifainc 16 – 25 oed sy’n agored i 

niwed lle mae ffynonellau cymorth eraill wedi methu.  

 

£9850 ar gyfer Galeri VC er mwyn cyflwyno Llais Glan yr Afon to The VC  

Cymryd rhan mewn cyfres o ddigwyddiadau llawr gwlad dros gyfnod o flwyddyn 

er mwyn grymuso pobl o dan 25 oed, gyda’r nod o leihau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a throsedd yn ardal Hwlffordd mewn ymagwedd dargedig tuag 

at waith ieuenctid datgysylltiedig gyda phartneriaid allweddol sydd wedi’u 

hyfforddi.  

 

£5215 i Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau er mwyn cyflwyno Dan y Bont 2019  

Prosiect sy’n anelu i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, gwella 

diogelwch cymunedol/cyhoeddus, herio canfyddiadau negyddol a chynnig 

gweithgareddau sy’n denu eu sylw i bobl ifainc 11-18 oed mewn amgylchedd 

diogel.  

 

£10,000 i Hafren, y Ganolfan Adloniant er mwyn cyflwyno Prosiect Ymyrraeth 

Ieuenctid Creadigol  
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Bydd y prosiect yn cynnwys cydweithio â Gwasanaeth Ieuenctid Powys drwy’r 

clybiau ieuenctid. Mae’r rhain wedi’u lleoli yn y Drenewydd a’r Trallwng ac yn denu 

plant o’r ardal gyfagos ehangach. 

 

£10,000 i Dr Mz ar gyfer Ymgysylltu â Phobl Ifainc   

Cynigir man diogel i bobl ifainc gwrdd a rhyngweithio gyda gwirfoddolwyr a staff 

cymwys a chael cymorth a gwybodaeth ynghylch unrhyw broblemau sydd 

ganddynt. Bydd y gweithgareddau hyn yn helpu pobl ifainc i ddod yn fwy 

hunangynhaliol ac yn adeiladu eu hyder a’u hunan-barch. Rydyn ni’n anelu i roi 

dewis amgen iddynt yn lle gweithgareddau negyddol sy’n digwydd oherwydd 

diflastod a diffyg ymdeimlad o berthyn.  

 

Casgliad 

Mae’r Comisiynydd yn gwneud cynnydd cadarnhaol o dan bob llinyn o’i ymrwymiad 

i gadw ein cymunedau’n ddiogel. 

Mae gwefan y Comisiynydd a gweithgarwch yn y wasg yn sicrhau bod y cyhoedd 

yn derbyn gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael iddynt pe baent yn dod yn 

ddioddefydd, ond yn bwysicaf oll, gwybodaeth ynghylch sut i gadw’u hunain yn 

ddiogel ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol rhag gwaethygu i lefelau sy’n 

effeithio ar gymunedau.  

Mae’r gwaith ymgysylltu yr ymgymerir ag ef gan y Comisiynydd a’i swyddfa’n 

caniatáu ar gyfer cyfleoedd rheolaidd i godi ymwybyddiaeth ynghylch ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a’i effaith ar unigolion a chymunedau. Mae hyn hefyd yn 

galluogi’r Comisiynydd i ddeall profiadau unigol y gwasanaethau a ddarperir gan 

yr Heddlu, partïon sydd wedi’u comisiynu ac asiantaethau partner. Mae’r 

mewnwelediad hwn hefyd yn galluogi’r Comisiynydd i adnabod y gwelliannau sydd 

angen mewn perthynas â sut y mae dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn 

cael eu trin a’u cefnogi drwy eu taith. Drwy ei waith gyda phartneriaid a’i 

ddylanwad dros wasanaethau sydd wedi’u comisiynu, mae’r Comisiynydd yn 

medru gyrru’r gwelliannau hyn ymlaen.   

Mae ei rôl fel corff apelyddol ar gyfer y Sbardun Cymunedol yn caniatáu llais i 

ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol a sicrhau eu bod yn cael eu trin yn 

briodol pan maen nhw’n teimlo nad ydynt wedi derbyn y lefel briodol o 

ddarpariaeth gwasanaeth.  

Mae ymrwymiad ariannol y Comisiynydd tuag at ddarpariaeth gwasanaeth yn 

sicrhau rhwydwaith hollbwysig o wasanaethau cymorth ar gyfer y rhai sy’n profi 

ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae ei arian grant ar gyfer grwpiau cymunedol yn 

Nyfed-Powys hefyd yn darparu gweithgareddau dargyfeiriol a chymorth hollbwysig 
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ar gyfer pobl ifainc, sy’n helpu i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn 

cymunedau.   

Mae’r Comisiynydd yn parhau i weithio’n lleol gyda Phartneriaethau Diogelwch 

Cymunedol er mwyn sicrhau bod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei 

adnabod a’i drin. Mae rôl y Comisiynydd fel Cadeirydd Grŵp Plismon Cymru Gyfan 

hefyd yn galluogi llwyfan ar gyfer trafodaeth ar lefel genedlaethol gyda 

Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu eraill a swyddogion perthnasol y llywodraeth.  


