
Eich cyfraniad plismona 

Ddweud eich dweud

Arolwg Praesept yr Heddlu 2019/20
Byddai eich Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn hoffi clywed
eich barn ar y lefel gywir ar gyfer praesept yr heddlu 2019/20. Praesept yr heddlu
yw'r swm rydych yn ei dalu fel rhan o'ch treth gyngor ac fe'i defnyddir i dalu     
am wasanaethau plismona lleol. Mae eich cyfraniad tuag at braesept yr      
heddlu'n rhan hanfodol o gyllid yr heddlu, a heb hyn, ni allwn gynnal  
gwasanaeth yr heddlu sy'n ymateb i'ch anghenion yn effeithiol ac yn        
effeithlon. Am ragor o wybodaeth am braesept yr heddlu, darllenwch ein    
 taflen 'Eich cyfraniad tuag at blismona' – 'Yr hyn sydd angen i chi ei wybod'.
Mae ein  Cynllun Ariannol Tymor Canolig presennol hefyd yn cynnwys       
llawer iawn o fanylion a hanes toriadau yng nghyllid yr heddlu.                                 

Cwestiwn 1 
A ydych yn preswylio yn Ne Cymru?  
Os ydych, dywedwch wrthym beth yw                                        
eich cod post  
 Cwestiwn 2  
A ydych yn talu treth gyngor?

Cwestiwn 3 
A oeddech yn ymwybodol eich bod yn cyfrannu tuag at blismona
fel rhan o'ch treth gyngor?  

Cwestiwn 4 
Wrth i wasanaeth yr heddlu wynebu toriadau cyllidebol ac wrth i level gyffredinol prisiau ar gyfer
nwyddau a gwasanaethau godi, mae cynnal adnoddau er mwyn cadw ein cymunedau'n ddiogel yn
effeithiol yn dod yn fwyfwy heriol.
                                                                                                                                                                               

Ydw Nac ydw

Ydw Nac ydw

Oeddwn Nac oeddwn

Diogelu timau plismona yn y gymdogaeth
yn eich ardal leol

Gwella ein canolfan gwasanaethau
cyhoeddus yn barhaus er mwyn ymateb i
adroddiadau 999 a 101

Diogelu dioddefwyr a phobl sy'n agored
i niwed ond parhau i allu ymchwilio ac
ymateb

Byddem yn gwerthfawrogi pe baech yn neilltuo amser i gwblhau'r arolwg byr hwn

Galluogi buddsoddiad pellach mewn
technoleg er mwyn helpu i fynd i'r afael
â throseddau difrifol, cyfundrefnol a
seiberdroseddau

Pa un o'r canlynol sy'n flaenoriaeth i chi os
gallwn ddod o hyd i'r adnoddau i wneud mwy

(gallwch ond dewis 1 opsiwn)



Cwestiwn 6 
Wrth i droseddau ddod yn fwy cymhleth ac i wasanaeth yr heddlu barhau i wynebu toriadau
cyllidebol, mae dewis sut i ddyrannu llai o gylldieb yn mynd yn dasg anodd.  
Pa feysydd o wasanaeth yr heddlu y byddech yn eu diogelu rhag toriadau pellach?  
 

Cwestiwn 7 
A ydych yn gwybod beth yw rôl a chyfrifoldebau Comisiynydd yr
Heddlu a Throseddu?  

Cwestiwn 8 
A ydych wedi rhoi gwybod i Heddlu De Cymru am ddigwyddiad yn
y flwyddyn ddiwethaf?  
Os ydych, dywedwch wrthym am eich profiad  

Ydw Nac ydw

Do Naddo

A hoffech roi mwy o wybodaeth am eich ateb?

Timau plismona
yn y gymdogaeth

Canolfan
gwasanaethau 999

a 101

Rheoli
troseddwyr

Diogelu pobl sy'n
agored i niwed

Unedau troseddau
cyfundrefnol

difrifol a
gwrthderfysgaeth

Uwch-dechnoleg
er mwyn mynd i'r

afael â
throseddau

This document is also available in Welsh

A oes unrhyw wasanaethau eraill yn yr heddlu yr ydych yn teimlo eu bod yn hanfodol i ddiogelu yn erbyn
toriadau pellach?

Cwestiwn 5  
Faint yn fwy y byddech chi'n fodlon ei dalu bob mis drwy braesept yr heddlu (sy'n rhan
o'ch treth gyngor) er mwyn cefnogi plismona yn eich ardal?

Mae eiddo cartref cyffredin (eiddo Band D) yn talu
£218.24 y flwyddyn (£18 y mis) tuag at braesept yr
heddlu ar hyn o bryd

Ysgrifennwch yr swm yn y blwch uchod

(gallwch ond dewis 3 opsiwn)



Beth yw eich oedran? 

16-24                   25-34                35-44               45-54                55-64               65+ 

 
Hunaniaeth o ran Rhywedd – Beth yw eich rhywedd?  

Anneuaidd 

Benyw 

Gwryw 

 
A yw eich hunaniaeth o ran rhywedd yr un peth â'ch rhywedd pan gawsoch eich geni?  

Ydy 

Nac ydy 

 
Pa un o'r opsiynau canlynol sy'n disgrifio sut rydych yn meddwl amdanoch eich hun

orau?  

Deurywiol   

Hoyw neu Lesbiaidd  

Heterorywiol   

Arall  

Gwell gennyf beidio â dweud 

Pa un o'r opsiynau canlynol sy'n disgrifio eich crefydd neu'ch cred orau? 

Bwdhaeth               Cristnogaeth                    Hindwaeth                   Iddewiaeth                         

Mwslim                  Siciaeth                             Dim                                                                    

Gwell gennyf beidio â dweud             

Arall - nodwch: 

Pa un o'r opsiynau canlynol sy'n disgrifio eich ethnigrwydd orau?  

Asiaidd neu Asiaidd                         Bangladeshaidd                              Indiaidd               

Pacistanaidd                                     Unrhyw gefndir Asiaidd arall    

Amdanoch Chi

We welcome correspondence in Welsh and EnglishWe welcome correspondence in Welsh and English



Du neu Ddu Prydeinig  

Affricanaidd                             Caribïaidd                                Unrhyw gefndir Du arall 

         

Cymysg  

Gwyn ac Asiaidd                                                            Gwyn a Du Affricanaidd 

Gwyn a Du Caribïaidd                                                   Unrhyw gefndir cymysg arall          

 

Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall  

Tsieineaidd                     Unrhyw gefndir ethnig arall  

 

Gwyn   

Prydeinig                              Seisnig                                   Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig        

Gwyddelig                            Gogledd Iwerddon              Albanaidd         

Cymreig    

 

A ydych yn ystyried eich hun yn anabl? (diffinnir 'anabledd' fel nam corfforol neu

feddyliol sy'n cael effaith niweidiol sylweddol a hirdymor (dros 12 mis) ar allu rhywun i

gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd)  

Ydw  

Nac ydw  

 

DIOLCH
THANK  YOU

/commissionersw

Cadwch mewn cysylltiad 
 Ty Morgannwg  

Pencadlys Heddlu 
Pen-y-Bont 
CF31 3SU 
 
Ffon: 01656 869366 
E-bost: commissioner@south-wales.pnn.police.uk
Wefan: southwalescommissioner.org.uk


