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1. Cyflwyniad 
Mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyfrifoldeb o dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a 

Chyfrifoldeb Cymdeithasol i gasglu barn y cyhoedd ar faterion yn ymwneud â phlismona.  Mae hyn 

yn cynnwys ymgynghori â phreswylwyr cyn gosod lefel praesept yr heddlu a phennu cyllideb yr 

heddlu.  

Er mwyn sicrhau bod cymunedau De Cymru'n cael cyfle i rannu eu safbwyntiau ar eu 

blaenoriaethau plismona, y gwasanaeth a ddarperir gan Heddlu De Cymru a'u safbwyntiau ar gyllid 

yr heddlu fel rhan o'u treth gyngor ar gyfer 2022/23, lansiodd y Comisiynydd arolwg cyhoeddus yn 

ystod hydref 2021.  

2. Methodoleg                                                                                                                                      
Cafodd yr arolwg ei gynnal am gyfnod o bum wythnos, rhwng dydd Mercher 10 Tachwedd a 15 

Rhagfyr 2021. Er mwyn sicrhau bod yr arolwg yn hygyrch, crëwyd pedair fersiwn wahanol a chawsant 

eu huno drwy ddefnyddio un ddolen i'r arolwg. Roedd y fersiynau hyn yn cynnwys Cymraeg, Saesneg 

ac Easy Read (Cymraeg a Saesneg) Roedd fersiynau copi papur hefyd ar gael ar gais.  

Gwnaethom ymdrech i ddefnyddio sawl dull o gynyddu cyrhaeddiad ein harolwg. Roedd hyn yn 

cynnwys:   

Y Cyfryngau Cymdeithasol 

Gwnaethom hyrwyddo'r arolwg yn rheolaidd ar ein sianelau ar y cyfryngau 

cymdeithasol a defnyddio hyrwyddiadau y telir amdanynt i ymestyn 

cyrhaeddiad yr arolwg y tu hwnt i'r gynulleidfa sy'n ein 'dilyn ni’ ar ein sianeli. 

Drwy hyrwyddiadau y telir amdanynt ar Facebook, cyrhaeddodd y post 10,088 

o aelodau o'n cymunedau. Cliciodd 418 (4%) o bobl ar y post i'w ddarllen, ond 

298 (3%) a gliciodd ar y ddolen i'r arolwg.  Drwy hyrwyddiadau y telir amdanynt 

ar Twitter, cafodd y post 27,451 o argraffiadau (nifer y bobl yr ymddangosodd yr hyrwyddiadau ar 

eu llinellau amser) a chliciodd 81 o bobl ar y ddolen i'r arolwg. Roedd o leiaf 38,339 o gyfleoedd i 

gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein, nad yw'n cynnwys yr holl bostiadau ychwanegol a wnaed i annog 

ymateb.  

 

Ymgysylltu â rhanddeiliaid  

Gwnaethom ymgysylltu â sefydliadau partner a chynrychiolwyr y gymuned i'n 

cynorthwyo i annog aelodau o'r gymuned i gymryd rhan yn yr arolwg. Roedd yr 

enghreifftiau o'r rhanddeiliaid y gwnaethom ymgysylltu â nhw'n cynnwys:  
 

o Cynghorau Tref a Chymunedau  

o Awdurdodau Lleol  

o Cynghorwyr Lleol  

o Sefydliadau Trydydd Sector  

o Ardaloedd Gwella Busnes  

o Partneriaethau Diogelwch Cymunedol  

o Byrddau Iechyd 

o Prifysgolion 
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Ymgysylltu â chymunedau                                                                                                                

Gan ddefnyddio'r feddalwedd broffilio ‘Experian Mosaic’, sy'n darparu 

dealltwriaeth o ddemograffeg, ffyrdd o fyw ac ymddygiad pob unigolyn ac 

aelwyd o bob rhan o'r DU, gwnaethom edrych ar ddata newidiol a oedd yn 

canolbwyntio ar ‘Ymwybyddiaeth o'r Rhyngrwyd’, i nodi'r aelodau hynny o'n 

poblogaeth a oedd yn llai cyfforddus â'r byd ar-lein. Gwnaethom edrych ar 

ddosbarthiad y grwpiau hyn ledled De Cymru yn ôl y gyfran o'r boblogaeth 

yr oeddent yn ei chynrychioli a defnyddio hyn fel sail i lywio ble y byddem yn canolbwyntio ein 

hymgysylltiad â'r gymuned.  

Gwnaethom ymdrechu i drefnu digwyddiadau ymgysylltu â'r gymuned ym mhob sir, ond oherwydd 

materion cysylltiedig â COVID a cheisio cael lleoliadau, ni fu hyn yn bosibl. Ymhlith yr ardaloedd lle 

y gwnaethom lwyddo i gynnal digwyddiadau ymgysylltu â'r gymuned roedd:  

 

o Tesco Tonypandy, Rhondda Cynon Taf  

o Llyfrgell Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr  

o Action for Elders a grŵp pobl hŷn Cyngor Abertawe, Abertawe  

o Llyfrgell Sandfields, Castell-nedd Port Talbot  

o Llyfrgell y Barri, Bro Morgannwg  

 

3. Dandansoddiad 

Mae'r arolwg hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd gan sampl o unigolion sy'n byw yn ardal 

Heddlu De Cymru.  

Gofynnir i ddarllenwyr nodi nad yw'r data wedi'u pwysoli. Dylid nodi hefyd na wnaeth pob 

ymatebydd gwblhau pob cwestiwn. Felly, mae'r canlyniadau yn seiliedig ar nifer yr ymatebwyr i 

gwestiynau unigol. Lle nad yw canrannau'n creu cyfanswm o 100%, mae hyn o ganlyniad i 

dalgrynnu neu atebion lluosog.  

Maint Sampl yr Arolwg a Lwfans Gwallau 

Poblogaeth ardal De Cymru (Cyfrifiad 2011) yw 1,339,440.  Roedd angen cael maint sampl gofynnol 

o 385 o ymatebwyr i sicrhau ‘lwfans gwallau’ o 5% gyda ‘lefel hyder’ o 95%.  Derbyniodd ein 

harolwg 1,630 o ymatebion. 

Mae'r ‘lwfans gwallau’ yn darparu YSTOD y mae'r gwir ganlyniad yn debygol o syrthio i mewn iddo. 

Mae'r ‘lefel hyder’ yn rhoi gwybod i ni ein bod ni 95% yn hyderus bod y gwir ganlyniad yn syrthio i 

mewn i ystod benodol. 

Y ‘lwfans gwallau’ ar gyfer yr arolwg oedd 2% - sef naill ai +2% neu -2% o ganlyniadau'r arolwg.   

Yn dilyn y cyflwyniad hwn, mae'r adroddiad yn cynnwys y canlynol: 

• Crynodeb o ganfyddiadau allweddol yr arolwg  

• Sylwadau manylach am y prif ganfyddiadau  

• Proffil demograffig o'r ymatebwyr  
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4. Canfyddiadau'r arolwg 

Cafwyd 1,630 o ymatebion i'r arolwg gan bobl a oedd yn byw yn ardal De Cymru. Mae hyn yn 

gynnydd o 629 o ymatebion (63%) o'r flwyddyn flaenorol a'r ymateb uchaf rydym wedi'i gael hyd 

yma ar gyfer yr arolwg. Caiff trosolwg o'n cyfradd ymateb dros y 5 mlynedd diwethaf ei dangos 

isod.  

 

 

 

 

 

 

 

Dulliau'r Arolwg                                                                                                                                    
Cafodd holl fersiynau'r arolwg eleni eu huno mewn un ddolen er mwyn cynyddu amlygrwydd yr 

amryw fersiynau oedd ar gael. Roeddem yn falch o weld cynnydd yn yr ymatebion am fersiynau 

Easy Read a Chymraeg yr arolwg. Mae'r tabl isod yn rhoi nifer a chanran yr ymatebwyr ar gyfer pob 

fersiwn o'r arolwg.  

 

 

 

 

 

 

 

Nifer a chanran yr ymatebwyr o bob Sir                                                                                                                            

Mae'r map isod yn dangos nifer a chanran yr ymatebwyr a oedd yn byw ymhob sir. Cafwyd y nifer 

uchaf o ymatebion sef 394 o Gaerdydd (24%) Merthyr Tudful oedd â'r nifer isaf o ymatebion sef 

125 (8%). Fodd bynnag, mae hyn yn gynnydd o 82 o ymatebion gan breswylwyr ym Merthyr, o 

gymharu â'r flwyddyn 

flaenorol.  

 

 

 

 

 

 
Dull 

 
Nifer yr 

Ymatebwyr 

 
% yr 

Ymatebwyr 

 
Cynnydd mewn 

ymatebion o 2020 – 
2021 

Saesneg  1518 93.1% +565 

Cymraeg  29 1.8% +28 

Hawdd Ei Darllen 
(Saesneg) 

81 5% +36 

Hawdd ei Darllen 
(Cymraeg) 

2 0.1% - 

Cyfanswm 1,630 100%   

(178) (189) 

12

1,619

1,073

1,001

1,630

0

500

1000

1500

2000

2017 2018 2019 2020 2021

Nifer yr ymatebion yn ystod y 5 mlynedd diwethaf

Nifer yr ymatebion



  
 

 
 

 

 8 

Maint Sampl yr Ymgynghoriad – Cymharu â Phoblogaeth yr Awdurdod Lleol 

Mae'r tabl isod yn cymharu canran yr ymatebion a dderbyniwyd a oedd yn hafal i boblogaeth pob 

un o boblogaethau Awdurdodau Lleol De Cymru. 

 

Awdurdod lleol 
Awdurdod lleol 

Poblogaeth 
Maint Sampl 

yr Arolwg 
A Ll 
% 

Arolwg 
% 

Amrywiad 

Pen-y-bont ar Ogwr                  147,050                       251  11% 15% +4.4% 

Caerdydd                  366,900                       394  27% 24% 3.2% 

Merthyr Tudful                    60,330                       125  5% 8% +3.2% 

Castell-nedd Port Talbot                  143,320                       169  11% 10% 0.3% 

Rhondda Cynon Taf                  241,260                       196  18% 12% 6.0% 

Abertawe                  246,990                       229  18% 14% 4.4% 

Bro Morgannwg                  133,590                       266  10% 16% +6.3% 

Ardal Gyfan yr Heddlu               1,339,440                  1,630       

 

Gellir gweld bod y ddwy set o samplau yn debyg iawn fel y dangosir yn y ddwy siart isod: 

 

                

 

 

 

 

 

 

5. Deall ac Ymateb i'n Cymunedau  

Mae'r Comisiynydd yn gyfrifol am ddod â llais cyhoeddus i blismona yn Ne Cymru. Mae clywed yn 

uniongyrchol gan bobl yn yr ardal yn rhoi dealltwriaeth ehangach i'r Comisiynydd a'i dîm o'r 

materion sy'n gwneud i bobl deimlo'n anniogel, yn ogystal â'u profiadau a'u canfyddiadau o 

blismona lleol. Mae hyn yn ein cynorthwyo i ystyried cyflawni gwaith diogelwch yn y gymuned, yn 

ogystal â dwyn Heddlu De Cymru i gyfrif ar ran y cyhoedd.  

Ymgysylltu â'r Gymuned                                                                                                                                
Mae'r Comisiynydd yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd drwy gydol y 

flwyddyn, er mwyn cryfhau ei ddealltwriaeth o'r materion y mae angen mynd i'r afael â nhw, 

enghreifftiau o waith da a'r ffyrdd y gall ein harferion adlewyrchu'n well yr hyn y mae cymunedau'n 

dweud sydd ei angen arnynt. Mae'r enghreifftiau o'n gweithgarwch ymgysylltu yn amrywio o:  

- Ar Grwydr yn y Gymuned  

- Sgyrsiau Cymunedol Rhithwir  

- Digwyddiadau Allgymorth Cymunedol 

- Ymgysylltu â phobl drwy ein menter ‘Sgyrsiau Lleisiau Ifanc’ 

Yn ogystal â siarad â chymunedau drwy gydol y flwyddyn am y materion sy'n ymwneud â lle maent 

yn byw, rydym hefyd yn defnyddio ein harolwg cymunedol blynyddol i geisio safbwyntiau ehangach 

ar y materion sy'n effeithio ar gymunedau 

 

    Awdurdod lleol Poblogaeth 
                         % 

Maint Sampl yr Arolwg 
                         % 

  
Pen-y-bont 

Caerdydd 

Merthyr Tudful 

Nedd Port Talbot  

Rhondda Cynon Taf  

Abertawe  

Bro Morgannwg 

Pen-y-bont 

Caerdydd 

Merthyr Tudful 

Nedd Port Talbot  

Rhondda Cynon Taf  

Abertawe  

Bro Morgannwg 
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Pryderon y Gymuned                                                                                                                                                  
Gwnaethom ofyn i'r preswylwyr ddweud wrthym pa faterion oedd yn eu poeni, neu wedi gwneud 

iddynt deimlo'n anniogel lle'r oeddent yn byw, yn gweithio neu'n treulio amser yn Ne Cymru. 

Gwnaethom ofyn i'r preswylwyr ddewis eu 5 prif bryder o restr o 20 o opsiynau wedi'u diffinio ymlaen 

llaw.  

Roedd alcohol, cyffuriau a chamddefnyddio sylweddau yn un o bum prif bryder i bron hanner yr 
ymatebwyr (46%) ar gyfer eu hardal. Dewisodd dros draean (38%) ohonynt ‘goryrru a gyrru'n 
beryglus’ a ‘diogelwch ar y stryd’ fel pryder.  

Mae 5 prif bryder y gymuned i'w gweld isod. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'n werth nodi ein bod wedi cynnwys ‘diogelwch ar y stryd’ fel categori newydd eleni. Roedd hyn 

mewn ymateb i'r trafodaethau rydym wedi'u cael gyda phobl ifanc drwy gydol y flwyddyn, lle maent 

wedi trafod eu pryderon mewn perthynas â diogelwch menywod mewn mannau cyhoeddus. Felly, 

roeddem yn teimlo ei bod hi'n bwysig cynnwys hyn yn ein harolwg cymunedol, er mwyn ceisio 

safbwyntiau ac adborth ehangach mewn perthynas â'r pwnc hwn.  

 

Mae crynodeb llawn o'r ymatebion ar gyfer pob pryder yn y gymuned i'w weld isod: 

 
Pryder yn y Gymuned  

Nifer  yr 
Ymatebwyr 

% 

1.  Alcohol, cyffuriau a chamddefnyddio sylweddau 743 46% 
2.  Goryrru a gyrru'n beryglus 626 38% 
3 Diogelwch ar y Stryd e.e. ofn cerdded neu ymarfer corff ar 

eu pen eu hunain 
615 38% 

4 Bwrgleriaeth a dwyn 551 34% 
5 Trosedd sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol 
396 24% 

6 Anhrefn gyhoeddus 287 18% 
7 Trosedd ar-lein e.e. twyll a sgamiau 266 16% 
8 Aflonyddu a Bygwth 257 16% 
9 Troseddau'n ymwneud â chyllyll 244 15% 
10 Trais a cham-drin domestig ac ymddygiad sy'n rheoli drwy 

orfodaeth 
209 13% 

11 Fandaliaeth e.e. graffiti 200 12% 
12 Treisio ac ymosodiadau rhywiol difrifol 191 12% 
13 Troseddau treisgar e.e. ymosodiad neu lofruddiaeth 168 10% 
14 Troseddau casineb 144 9% 
15 Cam-drin plant 130 8% 
16 Troseddau yn erbyn busnesau e.e. dwyn o siop 87 5% 
17 Dydw i ddim yn poeni am ddim byd 72 4% 
18 Masnachu mewn pobl a chamfanteisio arnynt 55 3% 
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Pryderon yn y Gymuned i bob Sir 

Er mwyn cynorthwyo â nodi'r pryderon sy'n debyg ac yn wahanol ar hyd a lled ardal yr heddlu, caiff 

y 5 prif bryder lleol eu dangos yn nhrefn blaenoriaeth ar gyfer pob sir  

 

 

 

 

Er mwyn ein helpu i ddeall pam yr oedd pobl yn poeni am y materion a ddewiswyd ganddynt, 

gwnaethom ofyn i'r ymatebwyr rannu eu hadborth â ni drwy neges destun rhad ac am ddim. Mae'r 

adborth hwn wedi'i grynhoi a'i grwpio yn ardaloedd daearyddol ‘Unedau Rheoli Sylfaenol’ Heddlu De 

Cymru.  

Uned Reoli Sylfaenol Caerdydd a'r Fro  

Nododd llawer o ymatebwyr eu pryderon a'u hofnau mewn perthynas â cherdded 

neu ymarfer corff ar eu pen eu hunain gyda'r nos gan fynegi nad oeddent yn 

teimlo'n ddiogel y tu allan ar ôl iddi nosi. Mynegodd rhai eu hofnau o gael eu 

haflonyddu neu gael rhywun yn ymosod arnynt, a oedd naill ai'n eu hatal rhag 

mynd allan neu'n cwtogi ar eu gweithgarwch. Roedd rhai o'r pryderon hyn yn 

seiliedig ar y cynnydd mewn ymosodiadau yn erbyn menywod a'r sylw diweddar yn 

y cyfryngau. Roedd strydoedd wedi'u goleuo'n wael ac ardaloedd ynysig hefyd yn 

cyfrannu at nerfusrwydd pobl ynghylch cerdded ar eu pen eu hunain yn y 

tywyllwch. 

19 Stelcio 43 3% 
20 Terfysgaeth 40 2% 

Abertawe  

1. Alcohol, cyffuriau a chamddefnyddio 

sylweddau 

2. Goryrru a gyrru'n beryglus  

3. Diogelwch ar y Stryd  

4. Bwrgleriaeth a Dwyn  

5. Trosedd sy'n gysylltiedig ag iechyd 

meddwl ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol  

Castell-nedd Port Talbot  

1. Alcohol, cyffuriau a 

chamddefnyddio sylweddau 

2. Goryrru a gyrru'n beryglus  

3. Bwrgleriaeth a Dwyn  

4. Diogelwch ar y Stryd  

5. Trosedd sy'n gysylltiedig ag iechyd 

meddwl ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol  

Caerdydd 

1. Diogelwch ar y Stryd  

2. Bwrgleriaeth a Dwyn  

3. Alcohol, cyffuriau a chamddefnyddio 

sylweddau 

4. Goryrru a gyrru'n beryglus  

5. Troseddau'n ymwneud â chyllyll  

Rhondda Cynon Taf  

1. Alcohol, cyffuriau a chamddefnyddio 

sylweddau 

2. Goryrru a gyrru'n beryglus  

3. Diogelwch ar y Stryd  

4. Trosedd sy'n gysylltiedig ag iechyd 

meddwl ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol  

5. Bwrgleriaeth a dwyn  

Merthyr Tudful  

1. Alcohol, cyffuriau a chamddefnyddio sylweddau 

2. Goryrru a gyrru'n beryglus  

3. Diogelwch ar y Stryd  

4. Bwrgleriaeth a Dwyn  

5. Trosedd sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl ac 

ymddygiad gwrthgymdeithasol  

Pen-y-bont ar Ogwr 

1. Alcohol, cyffuriau a chamddefnyddio 

sylweddau 

2. Goryrru a gyrru'n beryglus 

3. Diogelwch ar y Stryd  

4. Bwrgleriaeth a Dwyn  

5. Trosedd sy'n gysylltiedig ag iechyd 

meddwl ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol   

Bro Morgannwg  

1. Alcohol, cyffuriau a chamddefnyddio 

sylweddau 

2. Bwrgleriaeth a Dwyn  

3. Goryrru a gyrru'n beryglus  

4. Diogelwch ar y Stryd  

5. Troseddau Ar-lein  
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Mynegodd llawer o ymatebwyr eu pryderon mewn perthynas â nifer yr achosion o 

fwrgleriaeth a dwyn yn eu hardaloedd. Cyfeiriodd sawl un eu bod wedi gweld 

cynnydd yn y bobl sy'n postio delweddau a ffilm teledu cylch cyfyng o 

fwrgleriaethau ar y cyfryngau cymdeithasol. Roedd rhai'n teimlo “nad oedd llawer 

yn cael ei wneud gan yr heddlu” i ymladd yn erbyn y troseddau hyn.  
 

Nododd llawer o ymatebwyr eu pryderon mewn perthynas â'r “gweithgarwch 

cyffuriau cyffredinol” yn eu hardaloedd lleol. Dywedodd llawer o bobl eu bod yn 

aml yn gweld pobl naill ai'n delio cyffuriau neu'n eu cymryd ac roeddent yn teimlo y 

“dylid gwneud mwy” i ymdrin â chyffuriau sy'n cael eu delio'n agored a gangiau sy'n 

gweithredu yn eu hardaloedd. Soniodd llawer bod y gweithgarwch hwn yn digwydd 

yng ngolau dydd ac yn gwneud i bobl deimlo'n “anniogel ac o dan fygythiad”. 

Nododd rhai pobl hefyd eu pryderon fod gwerthwyr cyffuriau yn camfanteisio ar 

bobl ifanc ac yn eu defnyddio, ac roeddent yn teimlo bod hyn yn arwain at “fwy o 

bobl ifanc yn teimlo'n anniogel ac yn cario cyllyll”.  
 

 

Nododd llawer o ymatebwyr eu bod wedi dod ar draws gyrwyr bygythiol a 

pheryglus mewn ceir, ar sgwteri trydan a beiciau modur. Teimlai rhai bod “diffyg 

gorfodi” gan swyddogion yr heddlu i fynd i'r afael â'r materion hyn. Cafodd ceir yn 

parcio ar balmentydd ac yn rhwystro palmentydd ei grybwyll ar sawl achlysur 

hefyd. 
 

Nododd rhai ymatebwyr eu “hofnau” mewn perthynas â throseddau yn ymwneud â 

chyllyll ac roeddent yn teimlo bod hyn “ar gynnydd” lle'r oeddent yn byw. 
 
 

Nododd llawer o ymatebwyr eu pryderon mewn perthynas â sgamiau ar-lein/dros y 

ffôn, a oedd yn digwydd yn amlach ac mewn modd credadwy. Soniodd sawl un am 

effaith sgamiau ar bobl hŷn ac agored i niwed, yn enwedig ar bobl wedi'u hynysu 

drwy'r pandemig. Teimlai pobl nad oedd digon o wybodaeth am sut i adnabod 

sgamiau a phwy i roi gwybod amdanynt.  
 

Teimlai rhai ymatebwyr fod “diffyg cymorth difrifol, os o gwbl, i bobl â phroblemau 

iechyd meddwl”. Roeddent yn teimlo bod angen “mesurau mwy cefnogol ac 

ataliol” i helpu pobl i ddelio â phroblemau iechyd meddwl ac i'w hatal rhag “ildio i 

gaethiwed, digartrefedd a throsedd”.  

 
 

Nododd llawer o ymatebwyr y diffyg patrolau heddlu amlwg yn eu hardaloedd. 

Teimlai llawer “nad oedd diogelwch” i gymunedau gan “nad oedd swyddogion yr 

heddlu i'w gweld”.   
 

•  

Soniodd rhai pobl am y ffordd yr oedd pobl Dduon, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol yn 

cael eu trin gan yr heddlu a chyfeiriwyd at ddigwyddiadau yn y newyddion. Teimlai 

rhai pobl fod “problem o hyd lle'r oedd pobl Dduon, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol yn 

teimlo eu bod yn cael eu dewis at ddibenion stopio a chwilio ac nad oeddent yn 

teimlo eu bod yn cael eu diogelu.  
 

Roedd rhai pobl yn poeni mewn perthynas â'r cynnydd mewn digwyddiadau o gam-

drin plant a thrais domestig. Roeddent yn teimlo eu bod wedi mynd yn agored i 

niwed yn ystod Covid gan eu bod wedi'u cyfyngu i'w cartrefi gyda'u 

teuluoedd/partneriaid.  
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Teimlai llawer o bobl fod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn “bla” a defnyddwyr 

sylweddau yn “rhemp” yng nghanol eu trefi. Nodwyd bod pobl yn aml yn ymgynnull 

ar feinciau ac mewn mannau cyhoeddus i yfed alcohol, a oedd yn arwain at weiddi, 

rhegi ac ymladd. Roedd yr ymddygiad hwn yn achosi i lawer o bobl deimlo dan 

fygythiad ac yn agored i niwed.  
 

Nododd rhai pobl eu hofnau o “ddial” pe byddent yn rhoi gwybod am broblem i'r 

heddlu neu'n ceisio mynd i'r afael â'r broblem eu hunain. I rai, roedd ofn “talu'r 

pwyth” yn eu hatal rhag rhoi gwybod.  

 

Morgannwg Ganol (Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf) 

Nododd llawer o ymatebwyr o ardal Morgannwg Ganol eu pryderon mewn 

perthynas â chamddefnyddio sylweddau a digwyddiadau cysylltiedig ag alcohol. 

Teimlai llawer fod y gweithgarwch hwn wedi cynyddu a'i fod yn aml yn digwydd yng 

ngolau dydd. Roedd hyn yn hynod weladwy ac amlwg yng nghanol trefi ac yn 

arwain yn aml at drais ac ymddygiad afreolus, gan achosi i lawer o bobl deimlo dan 

fygythiad.  
 

Nododd llawer o ymatebwyr fod gyrru'n beryglus a goryrru yn broblem ger 

ardaloedd preswyl ac ysgolion. Teimlai llawer fod diffyg adnoddau'r heddlu wedi 

caniatáu i'r ymddygiad hwn barhau, gan fod pobl yn gwybod mai “prin yw'r cyfle o 

gael eu dal yn gyrru'n beryglus”. Nododd rhai pobl hefyd fod beiciau modur yn 

gyrru ar balmentydd ac ar gyflymder uchel ar eu strydoedd. Roedd hyn yn achosi i 

lawer o bobl deimlo'n nerfus am eu bod yn “ofni cael eu taro gan gar, sgwter trydan 

neu feic modur yn goryrru”.  
 

Nododd llawer o ymatebwyr bryderon mewn perthynas â diffyg presenoldeb yr 

heddlu yn eu cymunedau. Dywedodd llawer fod prinder swyddogion yr heddlu yn 

patrolio eu hardaloedd yn gwneud iddynt deimlo'n “fwy pryderus” am y problemau 

sy'n effeithio ar yr ardal. Roedd pobl yn teimlo'n gryf am yr angen am fwy o 

batrolau ar droed, yr oeddent yn teimlo y byddent yn helpu i atal a mynd i'r afael â 

phroblemau lleol, yn ogystal â gwneud i bobl deimlo'n hyderus ac yn ddiogel. Er 

bod rhai pobl wedi nodi efallai bod yr heddlu yn mynd i'r afael â phroblemau, roedd 

presenoldeb isel yn golygu bod y cyhoedd o'r farn nad oedd dim yn cael ei wneud.   
 

Nododd llawer o bobl eu pryderon mewn perthynas â'r cynnydd mewn 

bwrgleriaethau. Teimlai llawer fod y digwyddiadau hyn yn cymryd lle'n rheolaidd yn 

eu cymunedau “heb blismona effeithiol amlwg”.  

 
 

Teimlai llawer o ymatebwyr yn nerfus neu'n bryderus am eu diogelwch wrth 

gerdded ar eu pen eu hunain gyda'r nos. Soniodd rhai bod hyn oherwydd y gangiau 

o bobl sy'n cymryd cyffuriau yn agored ac yn yfed, wrth i bobl eraill nodi eu bod yn 

ofni bod yn “darged hawdd” ac yn “ddioddefwr posibl” fel benyw sy'n 

cerdded/ymarfer corff mewn mannau cyhoeddus.  
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Dywedodd sawl ymatebydd fod yna ardaloedd o'r gymuned lle'r oeddent yn 

teimlo'n anniogel. Roedd hyn yn gysylltiedig â chynnydd mewn ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, lle'r oedd gangiau'n cymryd cyffuriau yn agored ac yn yfed 

gormod. Roedd hyn yn arwain yn aml at bobl yn dechrau ymladd ac yn aflonyddu 

pobl. Dywedodd rhai pobl eu bod yn ystyried rhai rhannau o'u cymuned fel 

“ardaloedd cadw draw” oherwydd hyn.  
 

Teimlai nifer o ymatebwyr fod iechyd meddwl pobl wedi gwaethygu yn dilyn 

effeithiau'r pandemig, a byddai heriau parhaus incwm isel, colli swyddi a'r codiadau 

a ddisgwylir ym miliau cartrefi yn ychwanegu at hyn.  
 

Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot  

Soniodd llawer o ymatebwyr am y “bygythiadau i economi a diwylliant canol eu 

tref/dinas” oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol a defnyddwyr sylweddau. 

Roedd yr ymddygiadau a oedd yn gysylltiedig â defnyddio cyffuriau ac alcohol yn 

aml yn fygythiol ac yn anghyfforddus a dywedodd llawer o bobl eu bod nhw bellach 

yn osgoi ymweld â chanol trefi/dinasoedd gan “nad oeddent yn teimlo'n ddiogel”.  
 

 

Soniodd llawer am oryrru a gyrru'n beryglus yn aml ger eu cartrefi. Roeddent yn 

teimlo y dylid cael mwy o addysg i bobl iau am effeithiau goryrru a gyrru'n beryglus.  
 

 

Dywedodd sawl ymatebydd eu bod yn teimlo'n “bryderus” neu'n “nerfus” ynghylch 

cerdded ar eu pen eu hunain gyda'r nos. Cyfeiriodd rai pobl at y sylw diweddar i 

ddigwyddiadau difrifol yn y newyddion a oedd wedi “dwysáu” eu hofnau.  
 

 

Nododd llawer o ymatebwyr fod fandaliaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol 

mewn ardaloedd a pharciau cymunedol wedi cynyddu ers y cyfyngiadau symud. 

Teimlai llawer eu bod yn “ofni” herio'r ymddygiad hwn oherwydd y canlyniadau.   
 

 

Soniodd sawl ymatebydd am absenoldeb swyddogion yr heddlu a nodwyd mai peth 

“prin iawn oedd gweld swyddog heddlu neu PCSO ar batrôl" yn eu hardal. Teimlai 

llawer nad oedd gweithgarwch troseddol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael 

ei herio am nad oedd presenoldeb amlwg gan yr heddlu. Nododd rhai pobl er eu 

bod yn gweld cynnydd/darllen am gynnydd mewn troseddau, nid oeddent yn gweld 

cynnydd mewn swyddogion/PCSOs. Teimlai rhai pobl fod eu hardaloedd wedi'u 

gadael i fynd yn “ddireol” oherwydd hyn. 

 

 

6. Canfyddiadau'r cyhoedd o drosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol  
Gofynnwyd i ymatebwyr i ba raddau roeddent yn teimlo bod trosedd ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol wedi cynyddu neu ostwng yn eu hardal leol. Er mwyn cynorthwyo i wneud 

cymhariaeth, gwnaethom ofyn i bobl seilio'u hymateb ar y ‘3 blynedd diwethaf’ a'r ‘12 mis 

diwethaf’. 
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Dros y 3 blynedd diwethaf                                                                                                                                            
Teimlai dros ddwy ran o dair o ymatebwyr (70%) fod trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol 

wedi cynyddu mewn rhyw ffordd dros y 3 blynedd diwethaf. Teimlai dros draean o'r ymatebwyr 

(40%) eu bod yn teimlo bod trosedd wedi ‘cynyddu gryn dipyn’. Mae'r graff a'r tabl isod yn nodi 

canran a nifer yr ymatebwyr ar gyfer pob ymateb.  

 

 

Teimlai dros 50% o'r ymatebwyr ym mhob sir fod trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi 

cynyddu mewn rhyw ffordd dros y 3 blynedd diwethaf. Mae'r graff a'r tabl isod yn nodi canran a nifer  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymateb Nifer % 
Wedi cynyddu 
llawer 658 40.4% 
Wedi cynyddu 
rywfaint 487 29.9% 
Wedi aros yr un 
peth 291 17.9% 
Wedi gostwng 
rywfaint 45 2.8% 
Wedi gostwng 
llawer 6 0.4% 

Ddim yn gwybod 143 8.8% 

Cyfanswm 1630 100% 

 
Ymateb 

Wedi 
cynyddu 

llawer 

Wedi 
cynyddu 
rywfaint 

Wedi aros yr 
un peth 

Wedi 
gostwng 
rywfaint 

Wedi 
gostwng 

llawer 
Ddim yn 
gwybod  

Pen-y-bont ar Ogwr 114 74 41 9 1 12 

Caerdydd  165 103 70 14 2 40 

Merthyr Tudful  50 38 21 1 0 15 

Castell-nedd Port 
Talbot  61 54 32 5 1 16 

Rhondda Cynon Taf  79 64 32 3 0 18 

Abertawe  90 75 33 9 2 20 

Bro Morgannwg  99 79 62 4 0 22 

Cyfanswm 658 487 291 45 6 143 
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Ddim yn gwybod 

Pen-y-bont    Caerdydd  Merthyr Tudful  Nedd Port Talbot  Rhondda Cynon Taf   Abertawe    Bro Morgannwg                                                                  
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Dros y 12 mis diwethaf                                                                                                                                   
Yn yr un modd, teimlai dwy ran o dair (69%) o'r ymatebwyr fod trosedd ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol wedi cynyddu mewn rhyw ffordd dros y 12 mis diwethaf, gyda thros draean 

(43%) o'r ymatebwyr yn dweud eu bod yn teimlo iddo ‘gynyddu llawer’.  

 

 

 

 

Teimlai dros 60% o'r ymatebwyr ym mhob sir fod trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi 

cynyddu mewn rhyw ffordd dros y 12 mis diwethaf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymateb Rhif % 
Wedi cynyddu 
llawer 703 43.1% 
Wedi cynyddu 
rywfaint 427 26.2% 
Wedi aros yr un 
peth 311 19.1% 
Wedi gostwng 
rywfaint 60 3.7% 
Wedi gostwng 
llawer 8 0.5% 

Ddim yn gwybod 121 7.4% 

Cyfanswm 1630 100% 

 
Ymateb 

Wedi 
cynyddu 

llawer 

Wedi 
cynyddu 
rywfaint 

Wedi aros yr 
un peth 

Wedi 
gostwng 
rywfaint 

Wedi 
gostwng 

llawer 
Ddim yn 
gwybod  

Pen-y-bont ar Ogwr 114 70 50 9 1 7 

Caerdydd  173 96 66 18 3 38 

Merthyr Tudful  55 32 24 2 1 11 

Castell-nedd Port Talbot  64 44 40 8 0 13 

Rhondda Cynon Taf  83 53 39 5 1 15 

Abertawe  105 55 42 6 2 19 

Bro Morgannwg  109 77 50 12 0 18 

Cyfanswm 703 427 311 60 8 121 
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Deall profiadau a chanfyddiadau pobl  

Gofynnwyd i'r ymatebwyr a ddywedodd eu bod yn teimlo bod trosedd ac ymddygiad  

gwrthgymdeithasol wedi cynyddu, ddweud pam roeddent yn teimlo hyn. Caiff crynodeb o'r 

adborth a rannwyd ei gynnwys isod:  

  

 

Mynegodd llawer o bobl eu bod yn teimlo bod effaith COVID-19 a'r cyfyngiadau 

wedi cael “effaith niweidiol ar ymddygiad cymdeithasol” a bod pobl wedi 

“gwrthryfela” ar ôl i'r cyfyngiadau gael eu llacio. Teimlai rhai hefyd fod y pandemig 

a'r “cyni parhaus” wedi achosi pwysau ychwanegol a oedd wedi “gwaethygu'r cam-

drin a'r perygl a oedd eisoes yn bresennol mewn cydberthnasau a theuluoedd”.  
 

Teimlai rhai bod “ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc” wedi cynyddu dros 

y blynyddoedd diwethaf a theimlwyd bod y gostyngiad mewn gwasanaethau i bobl 

ifanc yn ffactor a gyfrannodd at hyn. 
 

Teimlai rhai pobl fod trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi cynyddu yn eu 

hardal leol gan ei fod wedi dod yn “fwy amlwg” nag o'r blaen. Dywedodd llawer o 

bobl fod digwyddiadau bellach yn cymryd lle yn amlach mewn “mannau cyhoeddus, 

gorsafoedd bysiau a pharciau” yn hytrach na'r “tu ôl i ddrysau caeedig”. 
 

Dywedodd sawl ymatebydd eu bod yn clywed mwy am ddigwyddiadau lleol gan eu 

cymdogion neu ffrindiau a nodwyd cynnydd yn y bobl a oedd yn postio am hyn ar y 

cyfryngau cymdeithasol.  
 

 

Dywedodd rhai pobl hefyd fod y sylw i drosedd yn y cyfryngau wedi'u gwneud 

nhw'n fwy ymwybodol o ddigwyddiadau sy'n cymryd lle ac roedd hyn yn awgrymu 

iddynt fod trosedd wedi cynyddu.   
 

 

Teimlai llawer o bobl fod troseddau wedi cynyddu yn eu hardal leol am fod 

“absenoldeb monitro” a “gorfodaeth” gan yr heddlu wedi galluogi pobl i feddwl y 

gallent “ddianc ar ôl cyflawni trosedd”.  
 

Roedd rhai pobl yn ymwybodol o sawl digwyddiad difrifol a oedd wedi cymryd lle 

gerllaw'r man lle'r oeddent yn byw ac wedi gweld mwy o ymladd ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol nag o'r blaen.  Dywedodd rhai hefyd bod mwy o'u ffrindiau 

wedi dioddef trosedd. 

 

7. Safbwyntiau'r cyhoedd o blismona lleol. 

Mae ymgysylltu â'r gymuned a cheisio adborth ganddi yn rhoi darlun gwell i'r Comisiynydd o 

bryderon lleol, yn ogystal ag adborth cadarnhaol am yr heddlu. Mae hyn yn ei alluogi i adlewyrchu 

anghenion a phryderon y cyhoedd yn well ac yn ei gynorthwyo i gyflawni ei ddyletswydd i ddwyn yr 

heddlu i gyfrif ar ran y cyhoedd. Gofynnwyd i ymatebwyr i ba raddau roeddent yn cytuno â'r 

gosodiadau canlynol mewn perthynas â'u heddlu lleol:  
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• Mae'r heddlu'n trin pobl yn deg  

• Mae'r heddlu yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd atynt  

• Mae gennyf barch at yr heddlu  

• Rwy'n ymddiried yn yr heddlu  

• Mae'r heddlu yn gwneud gwaith da  
 

Roedd dros 50% o'r ymatebwyr yn cytuno mewn rhyw ffordd fod ‘ganddynt barch at yr heddlu' a'u 

bod yn ‘gyfeillgar ac yn hawdd mynd atynt’. Roedd dros draean (40%) o'r ymatebwyr yn cytuno 

mewn rhyw ffordd fod yr heddlu yn ‘trin pobl yn deg’ a'u bod yn ‘ymddiried yn yr heddlu’. 

Cytunodd dan chwarter (22%) yr ymatebwyr mewn rhyw ffordd fod yr ‘heddlu yn gwneud gwaith 

da’ yn eu hardal leol.  

 

Mae'r tabl isod yn nodi nifer a chanran yr ymatebwyr ar gyfer pob un o'r cwestiynau hyn: 

Ymatebion yn ôl Sir                                                                                                                                         

• ‘Mae'r heddlu'n trin pobl yn deg’ 

Cytunodd dros draean o'r ymatebwyr ym mhob sir mewn rhyw ffordd fod yr heddlu yn trin pobl yn 

deg yn eu hardal leol. Castell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf oedd â'r ganran uchaf (47%) o 

ymatebwyr a oedd yn cytuno â hyn.  Bro Morgannwg oedd â'r ganran uchaf (29%) o ymatebwyr a 

oedd yn anghytuno â hyn. Mae'r tabl isod yn rhoi canrannau'r ymatebwyr o bob sir.  

Sir 
Cytuno'n 

Gryf Cytuno 

Cyfanswm 
% sy'n 
Cytuno 

Ddim yn 
cytuno 
nac yn 

anghytuno Anghytuno 
Anghytuno'n 

Gryf 

Cyfanswm 
% sy'n 

Anghytuno 

Ddim 
yn 

gwybod Cyfanswm 
Pen-y-bont ar 
Ogwr 13.15% 30.28% 43.43% 24.30% 13.55% 9.56% 23.11% 9.16% 100.00% 

Caerdydd 9.14% 30.20% 39.34% 31.22% 10.91% 10.41% 21.32% 8.12% 100.00% 

Merthyr Tudful 8.00% 31.20% 39.20% 21.60% 12.80% 16.00% 28.80% 10.40% 100.00% 

Castell-nedd Port 
Talbot 14.20% 33.73% 47.93% 21.89% 11.83% 10.65% 22.49% 7.69% 100.00% 

Rhondda Cynon 
Taf 9.69% 37.24% 46.94% 26.02% 11.73% 10.71% 22.45% 4.59% 100.00% 

Abertawe 8.73% 32.31% 41.05% 28.82% 15.28% 10.04% 25.33% 4.80% 100.00% 

Bro Morgannwg  9.77% 30.83% 40.60% 23.31% 14.66% 14.66% 29.32% 6.77% 100.00% 

Cyfanswm  10.31% 31.90% 42.21% 26.20% 12.88% 11.41% 24.29% 7.30% 100.00% 

 

 

 

 

• ‘Mae'r heddlu yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd atynt’  

 Mae'r heddlu'n trin pobl 
yn deg                                                 

Mae'r heddlu yn gyfeillgar 
ac yn hawdd mynd atynt 

Mae gennyf barch at yr 
heddlu yn fy ardal leol 

Rwy'n ymddiried yn yr 
heddlu yn fy ardal leol 

Mae'r heddlu yn gwneud 
gwaith da yn fy ardal leol 

Nifer % Nifer % Nifer % Nifer % Nifer % 

Cytuno'n Gryf 168 10.3% 42.2% 213 13% 51.4% 391 24% 59% 203 12.5% 40.2% 91 5.6% 22% 

Cytuno 520 31.9% 625 38.3% 577 35.4% 453 27.8% 269 16.5% 

Ddim yn cytuno 
nac yn 
anghytuno 

427 26.2% 366 22.5% 299 18% 384 23.6% 487 29.9% 

Ddim yn 
gwybod  

119 7.3% 7.3% 106 6.5% 76 5% 97 6% 139 8.5% 

Anghytuno'n 
Gryf 

186 11.4%  
24.2% 

151 9.3%  
19.6% 

156 9.6%  
18% 

232 14.2%  
30.2% 

285 17.5%  
39.5% 

Anghytuno 210 12.9% 169 10.4% 131 8% 261 16% 359 22% 
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Roedd dros 45% o'r ymatebwyr ym mhob sir yn cytuno mewn rhyw ffordd fod yr heddlu yn 

gyfeillgar ac yn hawdd mynd atynt. Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg oedd â'r ganran uchaf 

(56%) o ymatebwyr a oedd yn cytuno mewn rhyw ffordd.  Abertawe oedd â'r ganran uchaf (24%) o 

ymatebwyr a oedd yn anghytuno â hyn.  

Mae'r tabl isod yn rhoi canrannau'r ymatebwyr o bob sir:  

Sir 
Cytuno'n 

Gryf Cytuno 

Cyfanswm 
% sy'n 
Cytuno 

Ddim yn 
cytuno 
nac yn 

anghytuno Anghytuno 
Anghytuno'n 

Gryf 

Cyfanswm 
% sy'n 

Anghytuno 

Ddim 
yn 

gwybod 
 

Cyfanswm 

Pen-y-bont 
ar Ogwr 17.53% 34.66% 52.19% 21.91% 9.16% 9.16% 18.33% 7.57% 100.00% 

Caerdydd 9.64% 40.36% 50.00% 23.60% 10.66% 8.88% 19.54% 6.85% 100.00% 

Merthyr 
Tudful 9.60% 38.40% 48.00% 19.20% 11.20% 11.20% 22.40% 10.40%   100.00% 

Castell-
nedd Port 
Talbot 15.98% 33.73% 49.70% 24.85% 10.06% 10.06% 20.12% 5.33% 100.00% 

Rhondda 
Cynon Taf 13.78% 42.35% 56.12% 21.94% 10.71% 5.10% 15.82% 6.12% 100.00% 

Abertawe 12.66% 34.50% 47.16% 23.14% 11.35% 12.66% 24.02% 5.68% 100.00% 

Bro 
Morgannwg  13.53% 42.11% 55.64% 21.05% 9.77% 8.65% 18.42% 4.89% 100.00% 

Cyfanswm  13.07% 38.34% 51.41% 22.45% 10.37% 9.26% 19.63% 6.50% 100.00% 

 

• ‘Mae gennyf barch at yr heddlu yn fy ardal leol’ 

Roedd dros hanner yr ymatebwyr ym mhob sir yn cytuno mewn rhyw ffordd fod ganddynt barch at 

yr heddlu yn eu hardal leol. Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot oedd â'r ganran uchaf 

(63%) o ymatebwyr a oedd yn cytuno mewn rhyw ffordd. Merthyr Tudful oedd â'r ganran uchaf 

(24%) o ymatebwyr a oedd yn anghytuno â hyn.  

Mae'r tabl isod yn rhoi canrannau'r ymatebwyr o bob sir:  

Sir 
Cytuno'n 

Gryf Cytuno 

Cyfanswm 
% sy'n 
Cytuno 

Ddim yn 
cytuno 
nac yn 

anghytuno Anghytuno 
Anghytuno'n 

Gryf 

Cyfanswm 
% sy'n 

Anghytuno 

Ddim 
yn 

gwybod Cyfanswm 

Pen-y-bont ar 
Ogwr 29.88% 33.07% 62.95% 18.33% 6.37% 9.16% 15.54% 3.19% 100.00% 

Caerdydd 20.56% 38.58% 59.14% 18.02% 8.88% 7.87% 16.75% 6.09% 100.00% 

Merthyr Tudful 20.00% 36.00% 56.00% 14.40% 11.20% 12.80% 24.00% 5.60% 100.00% 

Castell-nedd 
Port Talbot 26.63% 36.09% 62.72% 19.53% 5.92% 8.28% 14.20% 3.55% 100.00% 

Rhondda Cynon 
Taf 25.51% 35.71% 61.22% 17.35% 8.16% 8.67% 16.84% 4.59% 100.00% 

Abertawe 21.83% 33.19% 55.02% 20.96% 9.17% 10.04% 19.21% 4.80% 100.00% 

Bro Morgannwg  24.44% 33.83% 58.27% 18.42% 7.14% 12.03% 19.17% 4.14% 100.00% 

Cyfanswm  23.99% 35.40% 59.39% 18.34% 8.04% 9.57% 17.61% 4.66% 100.00% 

 

• ‘Rwy'n ymddiried yn yr heddlu yn fy ardal leol’ 

Roedd dros draean o'r ymatebwyr ym mhob sir yn cytuno mewn rhyw ffordd eu bod yn ymddiried 

yn yr heddlu yn eu hardal leol. Rhondda Cynon Taf oedd â'r ganran uchaf (47%) o ymatebwyr a 
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oedd cytuno mewn rhyw ffordd. Abertawe oedd â'r ganran uchaf (33%) o ymatebwyr a oedd yn 

anghytuno â hyn.  

Mae'r tabl isod yn rhoi canrannau'r ymatebwyr o bob sir:  

Sir 
Cytuno'n 

Gryf Cytuno 

Cyfanswm 
% sy'n 
Cytuno 

Ddim yn 
cytuno 
nac yn 

anghytuno Anghytuno 
Anghytuno'n 

Gryf 

Cyfanswm 
% sy'n 

Anghytuno 

Ddim 
yn 

gwybod Cyfanswm 

Pen-y-bont ar 
Ogwr 15.14% 27.09% 42.23% 22.31% 15.94% 14.34% 30.28% 5.18% 100.00% 

Caerdydd 10.66% 26.14% 36.80% 26.65% 15.23% 13.96% 29.19% 7.36% 100.00% 

Merthyr Tudful 8.00% 24.80% 32.80% 27.20% 12.80% 19.20% 32.00% 8.00% 100.00% 

Castell-nedd 
Port Talbot 16.57% 27.22% 43.79% 21.30% 16.57% 14.79% 31.36% 3.55% 100.00% 

Rhondda Cynon 
Taf 13.27% 34.18% 47.45% 20.92% 13.27% 11.73% 25.00% 6.63% 100.00% 

Abertawe 9.17% 27.07% 36.24% 26.20% 18.34% 14.85% 33.19% 4.37% 100.00% 

Bro Morgannwg  14.29% 28.57% 42.86% 19.55% 18.42% 13.16% 31.58% 6.02% 100.00% 

Cyfanswm  12.45% 27.79% 40.25% 23.56% 16.01% 14.23% 30.25% 5.95% 100.00% 

 

• ‘Mae'r heddlu yn gwneud gwaith da yn fy ardal leol’ 

Roedd llai na chwarter yr ymatebwyr ym mhob sir yn cytuno mewn rhyw ffordd fod yr heddlu yn 

gwneud gwaith da yn eu hardal leol. Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot oedd â'r 

ganran uchaf (24%) o ymatebwyr a oedd yn cytuno mewn rhyw ffordd fod yr heddlu yn gwneud 

gwaith da. Merthyr Tudful oedd â'r ganran uchaf (46%) o ymatebwyr a oedd yn anghytuno bod yr 

heddlu'n gwneud gwaith da.  

Mae'r tabl isod yn rhoi canrannau'r ymatebwyr o bob sir:  

Sir 
Cytuno'n 

Gryf Cytuno 

Cyfanswm 
% sy'n 
Cytuno 

Ddim yn 
cytuno 
nac yn 

anghytuno Anghytuno 
Anghytuno'n 

Gryf 

Cyfanswm 
% sy'n 

Anghytuno 
Ddim yn 
gwybod Cyfanswm 

Pen-y-bont ar 
Ogwr 6.37% 17.53% 23.90% 28.29% 22.31% 18.33% 40.64% 7.17% 100.00% 

Caerdydd 3.55% 16.50% 20.05% 29.95% 23.10% 17.01% 40.10% 9.90% 100.00% 

Merthyr Tudful 4.00% 16.00% 20.00% 25.60% 24.80% 21.60% 46.40% 8.00% 100.00% 

Castell-nedd 
Port Talbot 8.28% 15.38% 23.67% 31.95% 21.30% 16.57% 37.87% 6.51% 100.00% 

Rhondda Cynon 
Taf 7.14% 16.33% 23.47% 33.16% 17.86% 17.86% 35.71% 7.65% 100.00% 

Abertawe 4.37% 17.47% 21.83% 27.51% 26.64% 15.72% 42.36% 8.30% 100.00% 

Bro Morgannwg  6.77% 15.79% 22.56% 31.58% 18.42% 17.29% 35.71% 10.15% 100.00% 

Cyfanswm  5.58% 16.50% 22.09% 29.88% 22.02% 17.48% 39.51% 8.53% 100.00% 

 

Adborth y Cyhoedd ar blismona lleol  

Beth mae'r cyhoedd yn teimlo y mae'r heddlu'n ei wneud yn dda yn eu hardal leol.  

Gofynnwyd i'r preswylwyr rannu eu hadborth â ni ar ‘beth roeddent yn teimlo roedd yr heddlu'n 

ei wneud yn dda yn eu hardal leol’. Rhannodd dros ddwy ran o dair (69%) o'r ymatebwyr eu 

hadborth â ni. Sylwadau testun rhydd oedd y rhain sydd wedi cael eu crynhoi i'r themâu isod:  
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Teimlai llawer o'r ymatebwyr fod eu heddlu lleol yn “hawdd mynd atynt ac yn 

gyfeillgar” ac roeddent yn ymateb yn gyflym pan oeddent yn cael gwybod am 

ddigwyddiadau. Dywedodd y preswylwyr pan oedd swyddogion/PCSOs yn 

rhyngweithio â nhw, roeddent i'w gweld yn “synhwyrol, empathetig ac o gymorth” 

ac yn “rhagweithiol wrth ymdrin â throseddau”. Darparodd rhai enghreifftiau hefyd 

o'r heddlu'n ymgysylltu'n dda â phlant a phobl iau mewn ysgolion a lleoliadau 

ieuenctid.  
 

Dywedodd llawer o breswylwyr ei bod hi'n “dda gweld swyddogion/PCSOs allan ar y 

stryd”. Gwnaeth sawl un ganmol eu PCSOs lleol, yn enwedig pa mor galed roeddent 

wedi gweithio i feithrin cydberthnasau â phobl a busnesau lleol.  
 

Roedd rhai preswylwyr wedi darparu enghreifftiau lle bu'r heddlu yn “gefnogol ac yn 

llawn dealltwriaeth” mewn ymateb i ddigwyddiadau roeddent wedi rhoi gwybod 

amdanynt ac yn teimlo ar y cyfan fod yr heddlu o gymorth pan fyddai mater yn codi.  

 

Dywedodd sawl preswylydd eu bod yn teimlo bod yr heddlu yn “gwneud eu gorau” 

a'u bod yn “llwyddo i ffrwyno'r problemau trosedd niferus” er gwaetha'r ffaith “nad 

ydynt yn cael digon o gyllid nac adnoddau o bell ffordd”.  

 
 

Dywedodd llawer o'r ymatebwyr mai prin roeddent yn gweld swyddogion yr 

heddlu/PCSOs ac o ganlyniad, ni allent lunio barn na darparu enghraifft ar gyfer y 

cwestiwn hwn.  

 

 

Beth roedd y cyhoedd yn teimlo y gallai'r heddlu ei wneud yn well i gefnogi cymunedau  

Gofynnwyd i'r preswylwyr hefyd rannu eu hadborth â ni am yr ‘hyn roeddent yn teimlo y gallai'r 

heddlu ei wneud yn well i gefnogi cymunedau’. Rhannodd bron dri chwarter (73%) yr ymatebwyr 

eu hadborth â ni. Sylwadau testun rhydd oedd y rhain sydd wedi cael eu crynhoi i'r themâu isod.  

Presenoldeb ac Ymgysylltiad yr Heddlu                                                                                                                 
Canolbwyntiodd y mwyafrif o'r ymatebion ar yr angen i weld mwy o blismona yn y gymdogaeth:  

Teimlai sawl un y dylai swyddogion a PCSOs fod allan yn treulio amser yn “siarad â 

phobl er mwyn dod i'w hadnabod nhw a'r ardal”. Teimlai llawer y byddai mwy o 

“bresenoldeb gan yr heddlu” a “mwy o batrolau ar droed” yn helpu cymunedau i 

deimlo'n fwy diogel, p'un a yw'r rhain yn rhai “ymddangosiadol neu real”.  
 

 

 

 

 

Teimlai llawer y dylai “cyfarfodydd PACT neu rithwir fod yn digwydd yn fwy 

rheolaidd”, fel ffordd o wella ymgysylltu a chysylltiadau â'r cyhoedd.  
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Teimlai sawl ymatebydd fod y rhif cyswllt 101 ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai 

brys “yn wael” ac roedd “angen ei ateb yn llawer cynt”. Dywedodd rhai pobl hefyd 

fod y “cyhoedd wedi colli ffydd” pan fyddai diffyg cyswllt neu alwad dilyn i fyny gan 

yr heddlu.  
 

 

 

 

 

Gorfodi                                                                                                                                                    

Teimlai rhai ymatebwyr y dylid gorfodi materion fel ymddygiad gwrthgymdeithasol, bwrgleriaethau 

a goryrru a gyrru'n beryglus mewn ffordd well:   

Dywedodd llawer o ymatebwyr eu bod yn teimlo y dylai ‘cyfreithiau, yn enwedig 

diogelwch y ffordd a'r stryd, gael eu gorfodi'n well’. Soniodd sawl un fod beiciau 

modur yn goryrru yn achosi niwsans a'u bod yn teimlo y gallai'r heddlu fod yn fwy 

rhagweithiol wrth ymdrin â'r problemau hyn.  
 

 

Teimlai rhai ymatebwyr nad oedd gan yr heddlu ddiddordeb mewn ymdrin â “mân 

droseddau” fel dwyn a fandaliaeth a'u bod yn teimlo nad oedd y problemau hyn yn 

cael eu hystyried o ddifrif. Teimlai rhai “nad oeddent yn cael cefnogaeth” pan oedd 

trosedd wedi'i chyflawni ac “na chafodd dim ei wneud” pan roesant wybod i'r 

heddlu.  

Tryloywder                                                                                                                                                  
Cyfeiriodd rhai trigolion at ddigwyddiadau yn y cyfryngau yn ymwneud â llygredigaeth a 

chamddefnyddio pwerau mewn heddluoedd: 

Teimlai rhai ymatebwyr y dylai fod “mwy o dryloywder a chanlyniadau” i 

swyddogion a staff a oedd yn camddefnyddio'u pwerau. Roedd pobl yn teimlo ei 

bod hi'n bwysig fod y cyhoedd “yn cael sicrwydd a thystiolaeth y gellid ymddiried 

yn Heddlu De Cymru ym mhob cymuned”, yn enwedig cymunedau lleiafrifoedd 

ethnig a menywod ifanc a merched. 

 

8. Cyfraniadau i Braesept yr Heddlu 

Er mwyn cynorthwyo â phenderfyniad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ystyried yr opsiynau ar 

gyfer gosod praesept yr heddlu 2022/23, gofynnwyd i'r ymatebwyr faint yn fwy y byddent yn 

fodlon ei dalu bob mis fel rhan o'u treth gyngor i gefnogi plismona lleol.  

Ymatebion i Gyfraniadau'r Praesept                                                                                                                 
Ar y cyfan, dywedodd dros hanner (55%) yr ymatebwyr na fyddent yn fodlon talu mwy tuag at 

blismona fel rhan o'u treth gyngor. Dywedodd ychydig o dan hanner (45%) yr ymatebwyr eu bod yn 

fodlon talu mwy. Dywedodd dwy ran o dair o'r ymatebwyr a oedd yn fodlon talu mwy (66%) y 

byddent yn talu hyd at £2 yn fwy y mis. Mae'r siart isod yn dangos nifer a chanran yr ymatebwyr ar 

gyfer pob ateb:  
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Ymatebion pob Sir                                                                                                                    

Dywedodd dros 50% o ymatebwyr pob sir nad oeddent yn fodlon talu mwy tuag at eu treth gyngor.  

Merthyr Tudful oedd â'r ganran uchaf (59%) o ymatebwyr a ddywedodd nad oeddent yn fodlon talu 

mwy. Mae'r graff a'r tabl isod yn darparu crynodeb o'r ymatebion fesul sir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ymateb 

Caerdydd Abertawe 

Castell-nedd 
Port 

Talbot 
Pen-y-bont 

ar Ogwr 
Rhondda 
Cynon Taf Merthyr Tudful 

Bro 
Morgannwg  Cyfanswm 

Dim mwy  228 132 90 126 110 74 143 903 

Hyd at £1  45  
166 

24  
97 

17  
79 

32  
125 

20  
86 

14  
51 

28  
12
3 

180 

Hyd at £1.50  17 4 8 19 9 1 11 69 

Hyd at £2  104 69 54 74 57 36 84 478 

57.87% 57.64% 53.25% 50.20%
59.20% 56.12% 53.76%

11.42% 10.48%
10.06% 12.75%

11.20%
10.20% 10.53%

4.31% 1.75%
4.73% 7.57%

0.80% 4.59% 4.14%

26.40% 30.13% 31.95% 29.48% 28.80% 29.08% 31.58%

Cardiff Swansea Neath Port
Talbot

Bridgend Merthyr Tydfil Rhondda
Cynon Taf

Vale of
Glamorgan

No more Up to £1 Up to £1.50 Up to £2

  Dim mwy Hyd at £1 
  Hyd at £1.50 Hyd at £2 

Ddim mwy Fodlon talu 

Caerdydd  Abertawe  Nedd Port Talbot  Pen-y-bont Merthyr Tudful  Rhondda Cynon Taf   Bro Morgannwg                                                                  

Ddim mwy £1 mwy £1.50 mwy £2 mwy 
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Adborth ar Gyfraniadau Praesept  

Er mwyn ein helpu ni i ddeall y rhesymau pam roedd pobl naill ai'n barod neu'n amharod i dalu 

mwy, cafodd yr ymatebwyr y cyfle i rannu eu hadborth â ni drwy neges destun am ddim. Er bod y 

rhan fwyaf o'r ymatebwyr wedi mynegi nad oeddent yn cefnogi talu mwy tuag at eu treth gyngor, 

dywedodd bron hanner (45%) yr ymatebwyr y byddent yn fodlon talu mwy tuag at blismona. Mae'r 

rhesymau pam y byddent yn fodlon talu mwy i'w gweld isod: 
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Ar sail yr adborth a gafwyd gan breswylwyr a ddywedodd nad oeddent yn fodlon talu mwy, 

ymddengys bod tair prif thema yn codi o'u sylwadau, sy'n esbonio'r rhesymau dros eu hymateb. 

Amlinellir y rhain isod:  

Y defnydd o gyllid                                                                                                                      

Teimlai sawl ymatebydd fod “digon o gyllid” i'r heddlu eisoes a bod angen “rheoli'r arian presennol 

yn well” yn hytrach na chodi cronfeydd. Soniodd rhai ymatebwyr hefyd am “werth” a “chost” rôl 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Roedd llawer o'r ymatebwyr yn teimlo fod y gwasanaeth a 

ddarperir gan yr heddlu yn “annerbyniol ar hyn o bryd” ac yn teimlo nad oedd yn cynnig “gwerth 

am arian”. Mae'r adborth isod yn egluro'r pwyntiau hyn ymhellach: 

 

Fforddiadwyedd a Chost Byw           

Mynegodd sawl ymatebydd eu bod yn teimlo bod cyfraddau treth gyngor yn “ddigon uchel” a bod 

llawer eisoes yn cael “trafferthion ariannol” gyda'r cynnydd mewn costau byw. Mae'r adborth isod 

yn egluro'r pwyntiau hyn ymhellach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

 

 25 

9. Casgliad  

Hoffwn ddiolch i'r holl gyfranogwyr a gymerodd ran yn ein harolwg ‘Ein Heddlu, Ein Cymuned’ 

eleni. Bydd y wybodaeth a gesglir a'r adborth agored a gonest a rennir â ni yn cynorthwyo'r 

Comisiynydd i ystyried yr opsiynau ar gyfer lefel praesept 2022/23 a bydd yn helpu hefyd i 

hysbysu'r gwaith a gyflawnir a'r gweithgarwch yn y tîm. Bydd yr adborth a gesglir hefyd yn cael ei 

drafod â Heddlu De Cymru, i ystyried sut rydym yn adolygu'r themâu a godwyd.   

Bydd y Comisiynydd yn cyflwyno'i gynigion praesept a chanlyniadau'r arolwg hwn i Banel yr Heddlu 

a Throseddu ym mis Chwefror 2022. Mae Panel yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am ddwyn 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i gyfrif.  

 

 


