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Nod y Comisiynydd yw lleihau nifer y troseddau a chynnal 

gwasanaeth effeithiol yr heddlu, yn ogystal â dwyn y Prif 

Gwnstabl i gyfrif.  

Y Comisiynydd sydd hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod 

pryderon ein cymunedau amrywiol am blismona a 

diogelwch yn cael eu clywed ac yr eir i'r afael â nhw.  
 

Mae ymgysylltu â chymunedau ledled De Cymru yn 

agwedd bwysig ar rôl y Comisiynydd, am fod hyn yn helpu i roi darlun gwell o 

bryderon lleol ac yn ei alluogi i gyflawni ei ddyletswydd i ddwyn yr heddlu i gyfrif ar 

eich rhan yn well.  

 
 

 

 

Rydym yn cydnabod bod angen i ni sefydlu dulliau cyfathrebu dwy ffordd i gynrychioli 

ein cymunedau ag uniondeb, sy'n golygu cynnwys a rhyngweithio â'n cymunedau, 

yn ogystal â gwrando arnynt. Mae ein Strategaeth Ymgysylltu yn nodi ein 

hymrwymiad i gwblhau gweithgarwch ymgysylltu pwrpasol yn ogystal â'r dulliau o 

gyflawni hyn.  

 

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi gweithgarwch ymgysylltu craidd y Comisiynydd a'i 

dîm yn ystod blwyddyn ariannol 2019-20, ac mae'n cyd-fynd â'r meysydd o 

flaenoriaeth a nodir yn ein Strategaeth Ymgysylltu.  

 

 

 

 

 

Ein hymrwymiad i ymgysylltu â'r cyhoedd  

 

Etholwyd eich Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, fel 

cynrychiolydd i sicrhau bod Heddlu De Cymru'n cael ei redeg yn effeithiol.  
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Er mwyn galluogi preswylwyr i siarad â'r Comisiynydd a'i dîm yn uniongyrchol, rydym 

yn trefnu ac yn mynychu amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu i sicrhau bod y 

Comisiynydd yn amlwg a bod aelodau'r gymuned yn teimlo y gallant fynd ato.  

Ceir amlinelliad o'r digwyddiadau a fynychwyd yn 2019/20 isod:  

 

                                                          

Nod mynd ar grwydr yn y gymuned yw galluogi'r Comisiynydd i gyfarfod â 

phreswylwyr lleol a thrafod pryderon am droseddau a 

diogelwch y cyhoedd. Mae'n gyfle i'r Comisiynydd 

ddeall sut y mae materion penodol yn ymwneud â 

throseddau a diogelwch yn effeithio ar gymunedau a 

barn pobl am ymateb yr heddlu.  

Yn ystod 2019/20, gwnaeth y Comisiynydd ymweld â 

chymunedau ym Mhontypridd, Maesteg a Butetown, 

yn dilyn cynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol 

a throseddau'n ymwneud â chyllyll.  

Roedd yr adborth a gafwyd gan breswylwyr yn ystod y 

crwydr yn cynnwys pryderon am ba mor amlwg oedd yr 

heddlu, y ffaith bod ymddygiad o amgylch canol trefi yn 

gwaethygu'n gyffredinol a'i bod yn amlwg bod cyffuriau 

ac alcohol yn cael eu defnyddio yn ystod oriau'r dydd. 

Roedd y rhan fwyaf o'r preswylwyr y gwnaethom siarad 

â nhw yn gadarnhaol ynghylch Heddlu De Cymru gan 

ddweud eu bod yn teimlo bod yr heddlu wedi ‘‘gwneud 

gwaith da’’ wrth ymateb i ddigwyddiadau a'u bod yn 

teimlo'n ‘‘hapus’’ gyda'r gwasanaeth roeddent wedi'i dderbyn.  

Ar Grwydr yn y Gymuned 

 

Mae'r Comisiynydd yn ymrwymedig i roi cyfleoedd i breswylwyr lleol 

rannu eu barn ar faterion sy'n effeithio arnyn nhw a'u hardal leol.  
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Ar ôl pob crwydr yn y gymuned, gwnaeth y 

Comisiynydd gyfarfod â'r tîm plismona yn y 

gymdogaeth leol i drafod yr adborth gan breswylwyr.  

Cafodd y wybodaeth ei defnyddio hefyd i ddylanwadu 

ar weithgarwch y tîm o ran polisïau a phrosiectau.  

 

 

      

   

I'n helpu i gwblhau gweithgarwch ymgysylltu mewn 

rhagor o gymunedau amrywiol ledled De Cymru, 

mae'r Comisiynydd a'i dîm yn mynychu sawl 

digwyddiad cymunedol drwy gydol y flwyddyn.  

Mae'r digwyddiadau hyn yn gyfleoedd gwych i ni 

ddweud wrth gymunedau am rôl a gwaith y 

Comisiynydd, gan annog preswylwyr i rannu eu 

hadborth â ni.  

Rhwng mis Mehefin a Medi 2019, gwnaeth y tîm ymgysylltu â tua 2,000 o unigolion 

mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau, gan gynnwys oedolion, plant, dioddefwyr a 

goroeswyr. Ceir trosolwg o rai o'r digwyddiadau y gwnaethom eu mynychu isod:  

Diwrnod Agored Shirenewton  

Roedd diwrnod agored i deuluoedd Shirenewton yn gyfle 

i ni drafod â'r gymuned sipsiwn/teithwyr am eu 

hymddiriedaeth yn yr heddlu yn ogystal â'u profiadau o 

roi gwybod am droseddau. Gwnaeth sgyrsiau â 

phreswylwyr roi cipolwg i ni ar agweddau cyffredinol y 

gymuned tuag at yr heddlu yn ogystal â'r cymhlethdodau 

diwylliannol a oedd yn atal nifer o'r gymuned 

sipsiwn/teithwyr rhag rhoi gwybod am droseddau.  

 

Adfest 

Roeddem yn falch o gael gwahoddiad i fynychu 

‘Adfest’ Pobl yn Gyntaf Cymru, sef digwyddiad 

blynyddol i bobl sydd ag anableddau dysgu. Roedd 

ein stondin yn y digwyddiad hwn yn gyfle i ni drafod â 

phobl ag anableddau dysgu rôl y Comisiynydd a'r 

gwaith rydym yn ei wneud er mwyn helpu i atal a 

lleihau troseddau. Roedd hyn yn arbennig o bwysig 

am nad oedd y rhan fwyaf o'r unigolion y gwnaethom 

siarad â nhw wedi clywed am Gomisiynydd yr Heddlu 

Digwyddiadau Cymunedol 
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a Throseddu o'r blaen. Gwnaethom hefyd godi ymwybyddiaeth am droseddau 

casineb a sut y gall unigolion roi gwybod i'r heddlu os byddant yn cael profiad o 

ddigwyddiad neu drosedd casineb.  

Diwrnodau Hwyl y Gwasanaethau Brys ar y Cyd i'r Teulu  

Gwnaethom fynychu pedwar diwrnod hwyl i'r teulu 

yng Nghaerdydd, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-

bont ar Ogwr. Defnyddiom y digwyddiadau hyn i 

ddatblygu ein dealltwriaeth o flaenoriaethau 

plismona a phryderon pobl am ddiogelwch. Drwy 

gynnal trafodaethau â phreswylwyr mewn pedwar 

lleoliad gwahanol, gwnaethom ddysgu bod y 

cymunedau hyn yn rhannu'r un pryderon a bod yr 

un materion yn effeithio arnynt. Roedd y mwyafrif 

o'r pryderon hyn yn ymwneud â phroblemau roedd y preswylwyr yn eu hwynebu yn 

eu cymunedau, tra bod eraill yn seiliedig ar ganfyddiad o fygythiad, wedi'i 

ddylanwadu gan ddigwyddiadau ar y newyddion, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. 

I'n helpu i gasglu'r wybodaeth hon, gwnaethom ddefnyddio ein ‘blwch tocynnau’ a 

gofyn i'r preswylwyr nodi'r materion plismona yr oeddent yn pryderu amdanynt fwyaf, 

drwy osod tocynnau yn y blwch a oedd yn cynrychioli eu prif bryder. Dangosodd 

canlyniadau'r gweithgaredd hwn fod y pedwar lleoliad yn rhannu'r un tri phrif bryder o 

ran plismona, sef:     

 

 

 

Dywedodd preswylwyr yn Nghaerdydd wrthym mai troseddau'n ymwneud â chyllyll 

oedd eu prif bryder, ond camddefnyddio cyffuriau a sylweddau oedd yn pryderu 

preswylwyr yn Abertawe, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr fwyaf.  

Dywedodd nifer o'r preswylwyr y gwnaethom siarad 

â nhw wrthym eu bod yn teimlo bod mwy o bobl yn 

defnyddio cyffuriau a sylweddau yn eu cymunedau, 

i'r graddau lle roedd eu plant hyd yn oed yn 

ymwybodol o'r hyn a oedd yn digwydd yn eu 

cymdogaeth. Roedd y preswylwyr yn teimlo bod yr 

unigolion a oedd yn delio cyffuriau yn gyfforddus 

erbyn hyn ac nad oeddent  hyd yn oed yn ceisio 

‘‘cuddio'r hyn roeddent yn ei wneud’’ bellach.  

Troseddau'n ymwneud â 

Chyllyll 

 

Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol 

 

Camddefnyddio Cyffuriau 

a Sylweddau 
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Gwnaeth nifer o oedolion a phobl ifanc hefyd drafod eu pryderon â ni am y cynnydd 

yn nifer y troseddau'n ymwneud â chyllyll. Rhannodd rhieni a neiniau a theidiau eu 

pryderon â ni am y diwylliant yr oedd eu plant yn agored iddo. Roeddent hefyd yn 

poeni y gallai eu plant deimlo o dan bwysau i gario cyllyll i amddiffyn eu hunain.  

 

Dywedodd sawl person ifanc wrthym fod rhai o'u cyfoedion wedi ystyried cario cyllell 

rhag ofn y byddai rhywun yn ymosod arnynt.  

Mae'r dyfyniadau isod yn dangos rhywfaint o'r adborth uniongyrchol a gawsom:  

 

Yn ogystal ag annog oedolion i rannu eu hadborth â ni, gwnaethom hefyd ymgysylltu 

â 288 o blant rhwng 2 a 16 oed, a oedd yn fodlon rhannu eu safbwyntiau â ni drwy 

gwblhau ein holiadur ‘lleisiau ifanc’.  

Pan ofynnwyd iddynt sut roeddent yn teimlo pan oeddent yn gweld yr heddlu, 

dywedodd y rhan fwyaf o'r plant a'r bobl ifanc eu bod yn teimlo'n ddiogel neu'n 

hapus. Ceir trosolwg o'r holl ymatebion a gawsom isod:    
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I'n helpu i ddeall teimladau rhai plant tuag at yr heddlu, 

gwnaethom ofyn iddynt beth oedd yr heddlu yn ei 

wneud yn eu barn nhw a pham ei bod yn bwysig. 

Roedd yn braf gweld bod nifer helaeth o blant a phobl 

ifanc o'r farn bod  yr heddlu yn bobl sy'n ‘‘diogelu’’ ac yn 

‘‘helpu’’, ac y byddent yn mynd atynt pe baent mewn 

trafferth.  

 

 

Roedd nifer o'r bobl ifanc yn cydnabod na fyddai cymdeithas yn gallu ymdopi heb yr 

heddlu ac y byddai ‘‘pobl yn gwneud beth bynnag roeddent eisiau ac yn cyflawni 

troseddau’’.  

Caiff rhywfaint o'r adborth uniongyrchol gan blant a phobl ifanc ei nodi isod:  

 

Drwy'r sgyrsiau agored a gonest hyn ag unigolion mewn digwyddiadau, rydym wedi 

clywed am y problemau y mae ein cymunedau'n eu hwynebu yn uniongyrchol yn 

ogystal â'u safbwyntiau cyffredinol am blismona lleol. Mae'n hollbwysig ein bod yn 

deall hyn gan mai nod ein gwaith yw atal a mynd i'r afael â throseddau, yn ogystal â 

diogelu'r unigolion sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.  
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Mae'r Comisiynydd yn ymgynghori â'r cyhoedd yn 

flynyddol ar faint y maent yn ei gyfrannu at ‘braesept 

yr heddlu’. Mae praesept yr heddlu yn cyfeirio at y 

swm rydym yn ei gyfrannu at blismona fel rhan o 

daliad ein treth gyngor, ac mae'n rhan hollbwysig o 

blismona. Y Comisiynydd sy'n gyfrifol am ddyrannu 

cyllideb yr heddlu ar ran Heddlu De Cymru mewn 

ymgynghoriad â'r Prif Gwnstabl.  

Cyn i'r Comisiynydd benderfynu ar lefel y praesept i Dde Cymru, mae'n ymrwymedig 

i sicrhau ei fod yn ymgynghori â'r cyhoedd i ddeall eu barn cyn gwneud 

penderfyniad.  

Yn 2019, gwnaethom gynnal ein ymgynghoriad praesept ar ffurf arolwg, a gafodd ei 

gynnal am gyfnod o bum wythnos ym mis Rhagfyr. Gwnaethom hefyd ddatblygu 

taflen wybodaeth Ein Cyfraniad at Blismona a oedd yn amlinellu gwybodaeth 

allweddol am braesept yr heddlu, er mwyn helpu'r preswylwyr i wneud 

penderfyniadau hyddysg wrth gwblhau'r arolwg.  

Er mwyn sicrhau bod yr arolwg yn hygyrch, gwnaethom ei greu a'i gyhoeddi ar-lein 

a'i gynnal mewn digwyddiadau ymgysylltu wyneb yn wyneb. Lluniwyd fersiwn hawdd 

ei darllen o'r arolwg hwn hefyd ac fe'i rhannwyd â sefydliadau anabledd i gynyddu 

cyfranogiad unigolion sydd ag anableddau dysgu.    

Cwblhawyd yr arolwg gan 1,073 o breswylwyr sy'n byw yn ardal De Cymru;  

- Cwblhaodd 86% ohonynt yr arolwg ar-lein  

- Cwblhaodd 12% ohonynt yr arolwg wyneb yn wyneb gydag aelodau o'r tîm  

- Cwblhaodd 2% ohonynt y fersiwn hawdd o'r arolwg.  

 

Dangosodd canlyniadau'r arolwg fod 73% o'r preswylwyr yn barod i gyfrannu mwy 

bob mis tuag at eu treth gyngor er mwyn cefnogi plismona yn Ne Cymru, a 

dywedodd y mwyafrif ohonynt (68%) y byddent yn fodlon talu £2 ychwanegol y mis.  

Yn ogystal â gofyn i breswylwyr am eu cyfraniadau at braesept yr heddlu, 

gwnaethom hefyd ofyn i bobl drafod y materion plismona y dylai'r heddlu eu 

blaenoriaethu yn eu barn nhw, yn ogystal â'u hadborth am y gwasanaeth a ddarperir 

gan Heddlu De Cymru.  

Mae adroddiad manwl o'r ymatebion i'r arolwg yn ogystal â'r adborth wedi'u cynnwys 

yn ein Hadroddiad Cryno o'r Ymgynghoriad.  

Gwnaeth y wybodaeth a'r adborth a gafwyd drwy ymgynghoriad praesept yr heddlu 

helpu'r Comisiynydd i wneud penderfyniad wrth osod lefel y praesept ar gyfer 

2020/21. Cyflwynodd y Comisiynydd ei gynigion ar gyfer y praesept i Banel yr 

Heddlu a Throseddu ym mis Ionawr 2020 a chafodd canfyddiadau'r ymgynghoriad 

eu trafod fel rhan o'r cyfarfod hwn.   

Ymgynghori  

 

http://www.southwalescommissioner.org.uk/media/1627/our-policing-contribution-leaflet-english.pdf
file://///swp.police.int/data/work/SWPCOMMPROJECTS/Shared/Business%20Assurance/Engagement/Precept/2020-21/Consultation%20Summary%20Report/2019%2012%2005%20Analysis%20of%20the%20Precept%20Survey%20(FINAL).pdf
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Yn 2019/20, cafodd y Comisiynydd sawl 

gwahoddiad gan Golegau a Phrifysgolion i drafod ei 

rôl a gwaith y tîm â myfyrwyr.  

Drwy'r cyfleoedd hyn bu modd i'r Comisiynydd 

hyrwyddo ei rôl a gwaith y tîm, yn ogystal ag annog 

sgwrs ddwy ffordd â phobl ifanc am blismona a'i 

ddulliau o leihau troseddau a mynd i'r afael â nhw.  

Mae'r tîm hefyd wedi cynnal sawl gweithdy gyda 

phobl ifanc am y dulliau stopio a chwilio a'u profiadau o gyswllt â'r heddlu. Drwy 

gydweithio mewn partneriaeth â Race Equality First a Chlwb Bocsio Tiger Bay, mae'r 

tîm wedi gallu rhoi cyfleoedd i amrywiaeth o bobl ifanc rannu eu profiadau â ni mewn 

amgylchedd diogel ac agored.  

Nodau'r rhaglen oedd ein galluogi i wneud y canlynol:  
 

• deall safbwyntiau a rhagdybiaethau pobl ifanc 
am y defnydd o fesurau stopio a chwilio yn 
ogystal â'r rheini sydd wedi cael profiad 
ohonynt.   

 

• addysgu pobl ifanc am eu hawliau o ran stopio a 
chwilio.   

 

• rhoi cyfle i bobl ifanc rannu unrhyw broblemau 
neu bryderon a oedd ganddynt am arferion yr 
heddlu.  

 

Bydd yr adborth a gasglwyd o'r gweithdai hyn yn rhan o'r 

gwaith ymchwil ehangach y mae'r tîm yn ei ddatblygu ar 

hyn o bryd mewn perthynas â rhagdybiaethau a 

phrofiadau'r gymuned mewn perthynas â mesurau stopio 

a chwilio yn Ne Cymru.  

 

Caiff canlyniadau'r gwaith ymchwil hwn eu cyflwyno a'u 

trafod â Heddlu De Cymru ar ddiwedd 2020.  

 

Mae'r Comisiynydd yn ymrwymedig i roi cyfleoedd i bobl iau leisio eu 
barn ar faterion plismona sy'n effeithio arnyn nhw a'u cymunedau.  
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Fel rhan o rôl y Comisiynydd o graffu ar Heddlu De Cymru a chynnal trosolwg 

ohono, mae tîm y Comisiynydd yn gweithredu ‘Bwrdd Craffu ac Atebolrwydd’, sy'n 

ystyried y ffordd y mae perfformiad Heddlu De Cymru a'r gwasanaeth a ddarperir 

ganddo yn effeithio ar y cyhoedd a dioddefwyr troseddau. Yn 2019/20, gwnaeth ein 

rhaglen graffu flynyddol fwrw golwg ar wahanol agweddau ar wasanaeth yr heddlu, 

gan gynnwys:  

 

• Troseddau casineb 
 

• Stelcio, aflonyddu a rheolaeth orfodol  
 

• Troseddau'n ymwneud â Chyllyll 
 

• Ymddygiad gwrthgymdeithasol  
 

• Boddhad dioddefwyr 
 
 
Er mwyn sicrhau bod profiadau dioddefwyr yn rhan greiddiol o'r prosesau craffu hyn, 

gwnaethom gydweithio â darparwyr gwasanaethau lleol i hwyluso grwpiau ffocws, 

cyfarfodydd unigol neu arolygon ar-lein gyda dioddefwyr troseddau. Roedd yr 

adborth gan ddioddefwyr a gasglwyd gennym yn rhan hollbwysig o'n proses casglu 

tystiolaeth ar gyfer pob un o'n pynciau craffu.  

 

Mae'r gwersi a ddysgwyd o brofiadau dioddefwyr wedi ein galluogi i wneud sawl 

argymhelliad ar ddulliau sy'n canolbwynio ar ddioddefwyr yn ogystal â ffyrdd o wella 

eu boddhad. Caiff adroddiad manwl o'n rhaglen graffu ar ganlyniadau ein 

hadolygiadau craffu ei amlinellu yn ein ‘Hadroddiad Craffu Blynyddol’  

 

 

 

 

Mae gwella canlyniadau i ddioddefwyr troseddau yn flaenoriaeth allweddol 
i'r Comisiynydd. Mae'n credu'n gryf fod angen gwrando ar leisiau 
dioddefwyr a dysgu o brofiadau uniongyrchol y rheini y mae troseddau ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi effeithio arnynt er mwyn gallu rhoi 
cymorth effeithiol iddynt.  
 

 

file:///C:/Users/swp55734/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Scrutiny/Scrutiny%20&%20Accountibility/Scrutiny%20Annual%20Report%202019-20.pdf
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Mae ymgysylltu â'n cymunedau yn ganolog i'n gwaith o atal a lleihau troseddau. Mae 

deall anghenion, pryderon a phrofiadau ein cymunedau 

yn ein helpu i sicrhau bod ein dull o gynllunio, ymateb a 

gweithredu yn adlewyrchu'r hyn y mae cymunedau yn ei 

ddweud wrthym sydd ei angen arnynt.  

 

Mae pob agwedd ar ein gweithgarwch ymgysylltu eleni wedi 

llywio a siapio ein harferion gwaith, y polisïau a ddatblygir 

gennym a'r penderfyniadau a wnawn. Byddwn yn parhau i 

weithio gyda'n partneriaid, y cyhoedd a dioddefwyr 

troseddau er mwyn sicrhau bod eu lleisiau'n parhau i arwain a dylanwadu ar waith 

ein tîm.  

Rydym yn ymdrechu i gynnwys ac ymgysylltu â 

chymunedau gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau 

creadigol a hygyrch. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i 

adolygu a gwella ein dull o ddatblygu a chyflawni ein 

gweithgarwch ymgysylltu, er mwyn sicrhau ein bod yn 

rhoi cyfleoedd cyfartal i'n cymunedau amrywiol gymryd 

rhan gyda ni.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Os hoffech gynnwys y Comisiynydd neu ei dîm mewn digwyddiad lleol rydych yn ei 

drefnu, gofyn iddo gyfarfod â grŵp o'r gymuned leol neu ddweud gair mewn 

digwyddiad, cysylltwch â ni ar:  

  engagement@south-wales.police.uk 

 

Mae ymgysylltu yn chwarae rôl hollbwysig i'n helpu i gyflawni ein 

hamcanion ar gyfer cymunedau De Cymru  
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I gael rhagor o wybodaeth am eich Comisiynydd  

dilynwch ni ar:  

 

 

 

/commissionersw 

 

www.southwalescommissioner.org.uk  

 

                                          Neu cysylltwch â ni drwy:  

 

                                        commissioner@south-wales.police.uk 

 

             01656 869 366   

 

                                    Gorsaf Heddlu Y Bont-faen,  

                                                          West Gate,  

                                                          Y Bont-faen,  

                                                           CF71 7AR 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg 

 

Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg 

http://www.southwalescommissioner.org.uk/
mailto:commissioner@south-wales.police.uk

