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ADRODDIAD I: 
 

PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU (TROSEDD AC ANHREFN) 
AWDURDOD LLEOL GWYNEDD   

  
 DYDDIAD:                               19/01/2023 
 
ADRODDIAD GAN:  
 

Y CYNGHORYDD DILWYN MORGAN 
DARON OWENS – UWCH SWYDDOG GWEITHREDOL 

 
PWNC:  
 

DIWEDDARIAD BLYNYDDOL GAN Y BARTNERIAETH 
DIOGELWCH CYMUNEDOL (GWYNEDD A MÔN)  

 
 
 

1.00 PWRPAS YR ADRODDIAD 

1.01 Rhoi trosolwg i Aelodau o weithgareddau Partneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) Gwynedd 
a Môn, Ionawr 2023 am y cyfnod 2020-21, a'r datblygiadau ar gyfer 2022-23. 

2.00 CEFNDIR 

2.01 Mae gofyn i'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol adrodd yn ffurfiol i'r pwyllgor hwn bob 
blwyddyn er mwyn cyflwyno trosolwg o weithgareddau.  Mae hyn yn sicrhau bod y 
Bartneriaeth yn cyflawni ei hymrwymiadau yn unol ag adrannau 19 a 20, Deddf Heddlu a 
Chyfiawnder Troseddol 2006.     
Dyletswydd y pwyllgor yw craffu ar waith y Bartneriaeth, yn hytrach na gwaith yr aelodau 
(cyrff) unigol.  
 

2.02 Mae dyletswydd statudol ar  Awdurdodau Lleol yn unol â Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998, a’r 
diwygiadau dilynol yn sgil Deddf Heddlu a Chyfiawnder Troseddol yn 2002 a 2006 i weithio 
mewn partneriaeth gyda’r Heddlu, y Gwasanaeth Iechyd, y Gwasanaeth Prawf a'r 
Gwasanaeth Tân ac Achub , i ymdrin â'r rhaglen diogelwch cymunedol leol.  Dyma’r prif 
asiantaethau sy’n ffurfio’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.   
 
Yn wreiddiol, galwyd partneriaethau diogelwch cymunedol yn bartneriaethau trosedd ac 
anhrefn, ac er bod yr enw wedi'i newid, nid yw'r  cyfrifoldebau, maent yn parhau i fod - 

 Throsedd ac Anhrefn  

 Camddefnyddio Sylweddau   

 Lleihau Aildroseddu 

 Bydd gennym hefyd gyfrifoldeb i lunio a gweithredu strategaeth i atal a lleihau trais 

difrifol, yn dilyn diwygiadau i’r Ddeddf Trosedd ac Anhrefn o ganlyniad i’r Ddyletswydd 

Trais Difrifol newydd a ddisgwylir y flwyddyn nesaf.  

 O dan y Ddeddf Trais Domestig, Troseddau a Dioddefwyr 2004, mae gan 

Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol ddyletswydd statudol hefyd i sefydlu 

Adolygiadau Dynladdiad Domestig (DHRs). Mae’r rhain yn adolygiad o’r amgylchiadau 

pan fo marwolaeth person 16 oed neu hŷn wedi, neu’n ymddangos ei bod wedi deillio 

o drais, cam-drin neu esgeulustod gan— (a) person yr oedd yn perthyn iddo neu wedi 
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bod mewn perthynas bersonol agos, neu (b) yn aelod o’r un aelwyd ag ef ei hun, gyda 

golwg ar nodi’r gwersi i’w dysgu o’r farwolaeth. 

 

2.03  Mae'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol wedi bod yn ei lle am 24 mlynedd bellach, 

fel partneriaeth rhwng dwy sir. Mae'r newidiadau y mae'r bartneriaeth wedi'u 

hwynebu dros y blynyddoedd wedi bod yn niferus. Yn wir, gellid dweud nad oes 

unrhyw debygrwydd rhwng y dirwedd erbyn heddiw a'r hyn a fodolai ym 1998, pan 

ddaeth PDC yn ofyniad statudol. 

 Fodd bynnag, nid yw ymrwymiad ac ymgysylltiad ein holl bartneriaid wedi newid o 

gwbl dros y cyfnod hwn.  Mae presenoldeb bob amser yn dda mewn cyfarfodydd 

chwarterol. 

 Mae'r partneriaid a'r aelodau lleol sy'n mynychu'r cyfarfodydd yn gwneud cyfraniad 

positif, ac mae'r data chwarterol ar ffigyrau trosedd a chyflwyno cynlluniau yn cael eu 

rhannu ymhob cyfarfod. 

 Mae pob aelod cyfrifol o'r bartneriaeth yn cyfrannu'n ariannol er mwyn cyflogi 

dadansoddwr y bartneriaeth, fel bod modd cyflenwi data rheolaidd a gwneud 

penderfyniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.  

 Mae gweithio rhwng partneriaid yn allweddol i ddiogelwch cymunedol. Y prif reswm 

am gyflwyno'r PDC ym 1998, oedd i sicrhau bod trosedd ac anhrefn yn cael ei ystyried 

yn broblem i bawb ac nid yr Heddlu yn unig.  

 Mae rhai o'r prif newidiadau y mae'r bartneriaeth wedi'u hwynebu ac y mae'n eu 

hwynebu ar hyn o bryd, wedi'u rhestru isod.  

- Colli grantiau lleol - mae'r holl grantiau, yr oedd y bartneriaeth yn arfer eu 

derbyn naill ai wedi dod i ben, neu wedi mynd yn grant rhanbarthol sy'n cael 

ei reoli ar lefel gogledd Cymru gyfan. Fodd bynnag, drwy sicrhau ein bod yn 

chwarae ein rhan yn y strwythur rhanbarthol, mae arian yn parhau i gael ei 

ddiogelu, gan gynnwys cyllid ychwanegol dros y 18 mis diwethaf ar gyfer Trais 

Domestig/Trais rhywiol a chamddefnyddio sylweddau, yng Ngwynedd a Môn. 

- Colli cydlynwyr lleol - mae rhai swyddi wedi cael eu colli yn sgil arian yn cael ei 

dynnu yn ôl, mae eraill wedi mynd yn adnodd rhanbarthol. Fodd bynnag, drwy 

gynnal aelodaeth glos a phwrpasol ar y grwpiau rhanbarthol, rydym yn hyderus 

fod yr anghenion lleol yn cael eu hymgorffori yn yr holl gynlluniau a 

gweithgareddau rhanbarthol. 

- Y prif heriau yr ydym ni oll yn eu hwynebu wrth gwrs, yw'r newid mewn 

troseddgarwch yn ein cymunedau heddiw. Er bod Gwynedd ac Ynys Môn 

ymysg y llefydd mwyaf diogel i fyw, rydym yn wynebu yr un problemau â holl 

ardaloedd eraill y Deyrnas Gyfunol.  Mae trosedd erbyn hyn yn rhywbeth 

pellgyrhaeddol a chymhleth, gyda'r defnydd a wneir o dechnoleg yn galluogi 

lefel o drosedd gamfanteisiol (exploitative), ac fe ellir dadlau bod hyn yn 

rhywbeth hollol newydd. Mae gangiau trosedd cyfundrefnol (OCGs) yn bodoli 

ledled y Deyrnas Gyfunol, ac mae'r mwyafrif ohonynt ynghlwm â throseddau 
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sy'n ymwneud â chyffuriau. Mae'r gangiau yma'n cael eu hadnabod fel gangiau 

llinellau cyffuriau (county lines) ac maent wedi bod yn destun llawer o 

weithgarwch ymatebol yng ngogledd Cymru, sydd wedi cael effaith fawr ar 

weithgarwch gangiau troseddol yn yr ardal.  

 

3.00 BLAENORIAETHAU/DOGFENNAU'R BARTNERIAETH AR GYFER CRAFFU    

3.01 Mae'r bartneriaeth yn gweithio yn unol â chynllun blynyddol. Ynghlwm mae cynllun 2022-23, 
sy’n seiliedig ar flaenoriaethau Strategaeth Bwrdd Gogledd Cymru Mwy Diogel. Y 
blaenoriaethau hyn yw:  

 Atal Troseddau ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol  

 Mynd i'r Afael â Throseddau Treisgar  

 Mynd i'r Afael â Throseddau Cyfundrefnol Difrifol  

 Diogelu ac adeiladu cymunedau gwydn a chynnal diogelwch y cyhoedd 

 

Mae’r blaenoriaethau hyn hefyd wedi’u cysylltu’n agos ag asesiad strategol rhanbarthol yr 

Heddlu a chynllun y Comisiynydd Heddlu a Throsedd. 

 
 

4.00 TROSOLWG O'R CYFRADDAU TROSEDDU DROS Y CYFNOD ADRODD 

4.01  
Cefndir: 

 Mae'r Heddlu yn edrych ar ffigyrau trosedd yn barhaus, ac yn adolygu'r holl 

newidiadau ar sail rhanbarthol a lleol. Mae unrhyw newidiadau sylweddol yn agored i 

ddadansoddiad pellach. Yna, bydd unrhyw feysydd problemus yn cael eu hadolygu, 

gyda chynlluniau Heddlu yn cael eu rhoi yn eu lle i daclo'r problemau. Mae'r dulliau 

heddlua lleol yn cynnwys rhoi adnoddau ar waith yn ddyddiol i daclo problemau wrth 

iddynt godi. 

 Mae'r Bartneriaeth yn derbyn data ar lefelau trosedd yn chwarterol, a'r dulliau 'mwy 

meddal' neu hirdymor o daclo tueddiadau trosedd fydd yn rhoi'r sail i gynllun y 

bartneriaeth. (Yn ystod y cyfnod clo, derbyniwyd data yn fisol.) Mae'r data yr ydym yn 

ei ddefnyddio yn gyffredinol, yn gymhariaeth rhwng y cyfnod yn y flwyddyn gyfredol, 

a'r un cyfnod yn y flwyddyn flaenorol. 

DATA TROSEDDU 

1. Isod mae’r data troseddu diweddaraf Gwynedd ar gyfer Ionawr 2023 gan y 
Dadansoddwr Partneriaeth o fewn Heddlu Gogledd Cymru. Mae hyn yn amlinellu’r 
ffigyrau ar gyfer y flwyddyn hyd yma, o gymharu â blynyddoedd blaenorol a hefyd y 
darlun ar draws Gogledd Cymru.  

 
 
 

Gwynedd 
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Gwynedd - Data Trosedd a 

Digwyddiadau 

Blwyddyn 

Ariannol 
% Newid 

(YTD) 

% Newid 

Gogledd 

Cymru 

(YTD) 

2021/2

2 

(YTD) 

2022/2

3 

(YTD) 

Holl Droseddu sy’n seiliedig ar 

Ddioddefwyr 
6,880 6,274 -8.8% -4.4% 

Trais gydag anafiadau 815 827 1.5% 1.3% 

Trais heb anaf 1,339 1,234 -7.8% -2.8% 

Stelcio ac Aflonyddu 1,329 1,112 -16.3% -13.7% 

Troseddau Rhywiol 318 276 -13.2% 5.8% 

Holl Droseddu Meddiangar 1,253 1,304 4.1% 13.1% 

Bwrgleriaeth Preswyl 167 136 -18.6% -11.6% 

Bwrgleriaeth - Busnes a Chymuned 90 76 -15.6% 11.1% 

Lladradau 16 10 -37.5% -27.3% 

Trosedd Cerbydau 146 125 -14.4% -1.4% 

Dwyn a Thrafod 834 957 14.7% 21.5% 

Difrod Troseddol a Llosgi Bwriadol 890 942 5.8% -4.7% 

Troseddau Domestig 1,414 1,351 -4.5% -4.5% 

Digwyddiadau Domestig (nad ydynt 

yn droseddau) 
498 592 18.9% 7.5% 

Troseddau Casineb 210 187 -11.0% -14.7% 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2,487 2,239 -10.0% -8.7% 

 

2. Mae troseddau trais yn erbyn unigolion wedi gostwng yn gyffredinol yng Ngwynedd 
yn 2022/23, o gymharu â'r un cyfnod y llynedd. Mae hyn yn dilyn y patrwm a welir 
ledled y Gogledd ar y cyfan, lle mae troseddau Trais gydag Anafiadau wedi cynyddu 
ychydig, ac mae troseddau Trais heb Anaf wedi lleihau. 
 

3. Ym mis Ebrill 2020, fe wnaeth y Swyddfa Gartref newidiadau i'r categori Stelcio ac 
Aflonyddu ac roedd yn cynnwys mathau ychwanegol o drosedd oddi fewn iddo, megis 
ymddygiad rheolus a gorfodol. Fe wnaeth hyn, ynghyd â mwy o graffu o amgylch 
troseddau eilradd/ychwanegol, arwain at gynnydd mawr mewn niferoedd troseddau 
ar draws y llu ac yn genedlaethol. Mae data'r flwyddyn hyd heddiw ar gyfer 2022/23 
yn dangos bod y cynnydd cychwynnol hwn wedi stopio ac mae lleihad mewn niferoedd 
bellach yn cael ei weld ledled y llu a, o ganran uwch, yng Ngwynedd. 
 

4. Mae'r lefel a gofnodwyd o Droseddau Rhywiol yng Ngwynedd yn y flwyddyn hyd 
heddiw yn 2022/23 wedi gostwng  o gymharu â 2021/22, ond ar draws y Gogledd yn 
gyffredinol, mae cynnydd wedi bod. Gall fod amrywiadau sylweddol yn y troseddau yr 
adroddir amdanynt o wythnos i wythnos, yn rhannol yn sgil adrodd am droseddau 
hanesyddol. 
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5. Mae troseddau Byrgleriaeth Preswyl wedi gostwng yng Ngwynedd eleni o -18.6%, o 

gymharu â'r llynedd. Ledled y llun, mae -11.6% o ostyngiad wedi bod yn gyffredinol. 
Mae troseddau Byrgleriaeth - Busnes a Chymuned hefyd wedi gostwng yng Ngwynedd 
eleni, o gymharu â'r llynedd. Ar y cyfan, mae'r Gogledd wedi profi cynnydd o 11.1% 
mewn troseddau Byrgleriaeth - Busnes a Chymuned eleni, o gymharu â'r llynedd. Yn y 
flwyddyn hyd heddiw, mae cynnydd nodedig wedi bod yn nifer y troseddau Dwyn a 
Thrafod yng Ngwynedd yn ogystal â ledled ardal y llu, o gymharu â'r llynedd. Gyrrir 
hyn yn bennaf gan gynnydd mewn Siopladradau, sy'n disgyn o fewn y categori Dwyn 
a Thrafod. Mae Siopladradau yng Ngwynedd 53.8% yn uwch yn y flwyddyn hyd heddiw 
o gymharu â'r llynedd, gyda'r llu yn gweld cynnydd cyffredinol o 32.3%. Gyda 
chynnydd mewn costau byw, rhagwelir y bydd troseddau siopladradau yn cynyddu 
dros y misoedd nesaf. 
 

6. Mae cynnydd bychan wedi'i weld yn niferoedd y troseddau Difrod Troseddol a Llosgi 
Bwriadol yn y flwyddyn hyd heddiw yng Ngwynedd eleni, ond ar draws y Gogledd mae 
gostyngiad bach wedi bod. 
 

7. Mae Troseddau Domestig yng Ngwynedd wedi gostwng o -4.5% yn y flwyddyn hyd 
heddiw o gymharu â'r llynedd. Mae'r canran hon o ostyngiad hefyd yn cael ei gweld 
ledled ardal y llu. Mae Digwyddiadau Domestig (nad ydynt yn droseddau) yn alwadau 
a dderbynnir gan Ystafell Reoli Heddlu Gogledd Cymru sydd ag elfen ddomestig iddynt; 
fodd bynnag nid ydynt gyfystyr â throsedd ac felly ni chânt eu cofnodi ar system rheoli 
cofnodion y llu. Maent yn cynnwys digwyddiadau megis anghydfodau domestig llafar, 
lle nad oes unrhyw drosedd wedi digwydd.  Mae'r digwyddiadau hyn yn cynhyrchu 
cyfeiriad CID 16, er ystyriaeth eu rhannu gyda phartneriaid diogelu perthnasol. Mae 
hi'n anodd dadansoddi'r rhesymau y tu ôl i'r cynnydd a welir mewn Digwyddiadau 
Domestig nad ydynt yn Droseddau, fodd bynnag, gobeithir bod hyder y cyhoedd yn y 
llu wedi chwarae ei ran wrth weld mwy o bobl yn dod ymlaen i adrodd am 
ddigwyddiadau o'r fath. 
 

8. Yn dilyn ychydig o gynnydd sylweddol mewn Trosedd Casineb yng Ngwynedd, yn ystod 
ac wedi COVID, mae niferoedd 2022/23 bellach yn dangos gostyngiad o gymharu â'r 
llynedd. Mae'r gostyngiadau hyn yn cael eu gweld ledled y Gogledd ar y cyfan. 
 

9. Mae Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yng Ngwynedd wedi gweld gostyngiad yn y 
flwyddyn hyd heddiw o 10% yn 2022/23, o gymharu â'r un cyfnod yn 2021/22. Mae 
hyn gyfystyr â thua 250 yn llai o ddigwyddiadau'n cael eu hadrodd. Mae dioddefwyr 
sy'n dioddef fwy nag unwaith, lleoliadau lle mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn 
digwydd fwy nag unwaith, a dioddefwyr bregus risg uchel yn cael eu cyfeirio am 
adolygiad i grŵp tasg amlasiantaethol bob mis. 
 

 

 

5.00 GWAITH WEDI’I GWBLHAU YN YSTOD 2022 
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5.01  

1) Holiadur osododd y sylfaen ar gyfer sefydlu'r cynllun am eleni, a hynny drwy ofyn i 

bartneriaid am wybodaeth ynghylch unrhyw weithgareddau neu brosiectau oedd ar y 

gweill oedd yn cysylltu â' blaenoriaethau’r Bwrdd Gogledd Cymru Fwy Diogel.  

 

2) Mae cynllun 2022-23 sydd wedi'i atodi, yn crynhoi mwyafrif y gweithgarwch ychwanegol 

y dymunai'r bartneriaeth ei gyflawni yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Mae'r 

gweithgarwch yn cael ei fonitro a'i adrodd yn chwarterol i'r PDC, fel bod modd dod i 

gytundeb ar unrhyw weithgarwch adfer, os oes angen.  

 

3) Hefyd, rhannwyd ffigyrau trosedd bob chwarter drwy adroddiad perfformiad a 

baratowyd gan ddadansoddwr yr Heddlu, fel bod modd trafod unrhyw dueddiadau a 

gweithgarwch ychwanegol. 

 

4) Mae gennym ddyletswydd statudol o dan y Ddeddf Trais Domestig, Trosedd a Dioddefwyr 

2004 i sefydlu Adolygiadau Dynladdiad Domestig (DHRs). Mae’r rhain yn adolygiad o’r 

amgylchiadau pan fo marwolaeth person 16 oed neu hŷn wedi, neu’n ymddangos ei bod 

wedi deillio o drais, cam-drin neu esgeulustod gan— (a) person yr oedd yn perthyn iddo 

neu wedi bod mewn perthynas bersonol agos, neu (b) yn aelod o’r un aelwyd ag ef ei 

hun, gyda golwg ar nodi’r gwersi i’w dysgu o’r farwolaeth. Yn anffodus, bu’n ofynnol i’r 

Bartneriaeth gomisiynu 3 DHR ychwanegol eleni. Mae'n anochel bod gan y gwaith hwn 

oblygiadau sylweddol a pharhaus o ran adnoddau, gan gynnwys cymeradwyo'r Swyddfa 

Gartref a all fod yn broses hir ac chymhleth iawn. 

 

5) Crynodeb o’r gwaith a gwblhawyd eleni:  

a) Nodwyd twyll fel blaenoriaeth gan y bartneriaeth o ran codi ymwybyddiaeth staff sy'n 

gweithio gydag unigolion bregus. O ganlyniad, cynhaliwyd sesiynau hyfforddi gan 

Uned Troseddau Economaidd yr Heddlu ym mis Ionawr ar gyfer staff Awdurdodau 

Lleol sy’n gweithio gydag unigolion bregus i godi ymwybyddiaeth o sgamiau a 

thactegau cyson a ddefnyddir gan dwyllwyr. 

b) Cwblhawyd Prosiect Strydoedd Mwy Diogel 2 ym Mangor ym mis Mawrth.Mewn 

cydweithrediad â’n cydweithwyr yn yr Adran Briffyrdd a’r Heddlu, canlyniad y prosiect 

oedd 41 o gamerâu cylch cyfyng ychwanegol a gwelliannau i oleuadau yn ardal 

Hirael/Deiniol o’r ddinas. 

c) Yn gynharach yn y flwyddyn, cyflwynwyd Grŵp SOC (Troseddau Cyfundrefnol Difrifol) 

ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn. Wedi'i gadeirio gan yr Heddlu, mae'r grŵp yn cynnwys 

cynrychiolaeth gan nifer o asiantaethau a gwasanaethau allweddol. Drwy ddefnyddio 

dull aml-asiantaeth, trawsadrannol, mae hyn yn rhoi cyfle gwerthfawr i rannu 

gwybodaeth am unigolion sy’n peri pryder yn ein hardal. 
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d) Mae'r PDC yn paratoi ar gyfer y Ddyletswydd Trais Difrifol, y disgwylir iddo ddod i rym 

ym mis Ionawr 2023. Mae'r Ddyletswydd yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau 

penodedig gydweithio i atal a lleihau trais difrifol, gan gynnwys nodi'r mathau o drais 

difrifol sy'n digwydd yn yr ardal, achosion y trais hwnnw (cyn belled ag y bo modd), a 

pharatoi a gweithredu strategaeth ar gyfer atal a lleihau trais difrifol yn yr ardal. Mae 

Grŵp Tasg a Gorffen rhanbarthol wedi'i sefydlu'n ddiweddar i weithredu'r 

ddyletswydd a pharatoi Strategaeth. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn 

arwain ar ddatblygu Asesiad Anghenion Rhanbarthol, sydd ar ffurf drafft ar hyn o bryd. 

Bydd hyn yn gosod sylfaen y Strategaeth. 

e) Rydym yn parhau i fynychu'r grŵp rhanbarthol ac yn gweithio ar y cyd i weithredu'r 

Strategaeth Lleihau Niwed Alcohol yn y ddau Gyngor. Mae hyn hefyd yn cynnwys 

cefnogi gwaith yr is-grŵp sy'n canolbwyntio ar ymgyrch cyfryngau cymdeithasol ar 

ddefnyddio aml-gyffuriau, wedi'i thargedu at ddefnyddwyr hamdden a phobl ifanc. 

f) Mae'r Bartneriaeth yn sicrhau presenoldeb a mewnbwn parhaus i Gyfarfodydd 

Partner VAWG (Trais yn erbyn Menywod a Merched) newydd yr Heddlu sy'n cyfarfod 

yn fisol. Sefydlwyd y grŵp hwn ym mis Mawrth gyda’r diben o fabwysiadu dull 

partneriaeth o gyflawni Fframwaith Cyflawni VAWG NPCC (Cyngor Cenedlaethol Prif 

Swyddogion yr Heddlu), sy’n canolbwyntio ar feithrin ymddiriedaeth a hyder rhwng 

menywod a’r Heddlu, gweithgarwch atal ac amharu ar droseddwyr.  

g) Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda Thimau Plismona Lleol i nodi ardaloedd a 

allai elwa o Gronfa Shared Prosperity gan Lywodraeth San Steffan. Un o’r 

blaenoriaethau buddsoddi yn y gronfa yw ‘Cymuned a Lle’, a nod un o’r Cenhadaeth 

Lefelu i Fyny yw y bydd lladdiadau, trais difrifol, a throseddau yn y gymdogaeth wedi 

gostwng erbyn 2030. Fel rhan o'r gwaith hwn rydym wedi nodi lleoliadau penodol ar 

draws Gwynedd ac Ynys Môn lle gellid cyflwyno teledu cylch cyfyng ychwanegol neu 

oleuadau stryd gwell, gyda'r nod o wella canfyddiadau o ddiogelwch a lleihau 

troseddau yn y gymdogaeth. Mae cais yn y broses o gael ei lunio ar hyn o bryd. 

h) Ym mis Awst a mis Medi, trefnwyd a chynhaliwyd sesiynau hyfforddi rhithiol gan yr 

Heddlu ar y Ddyletswydd Atal. Mae’r Ddyletswydd Atal yn rhan o strategaeth 

gwrthderfysgaeth y Llywodraeth, CONTEST, a’r nod yw lleihau’r bygythiad i’r DU gan 

derfysgaeth drwy atal pobl rhag dod yn derfysgwyr neu gefnogi terfysgaeth. Roedd y 

sesiynau ar gael i staff Gwynedd a Môn, ac roedd tua 100 o unigolion yn bresennol. 

Rydym yn bwriadu ehangu’r cynnig i fwy o staff yn y dyfodol. Mae'r sesiynau hyn yn 

ychwanegol at y pecyn e-ddysgu mandadol. 

i) Mae’r PDC yn goruchwylio’r gwaith o gyflawni Prevent yn yr ardal (dyletswydd yn 

Neddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 ar awdurdodau penodol i roi sylw dyledus 

i’r angen i atal pobl rhag cael eu denu i derfysgaeth). Eleni, rydym wedi bod yn 

gweithio gyda Chynghorydd Atal Rhanbarthol newydd y Swyddfa Gartref i ddatblygu 

ein Cynllun Gweithredu a sicrhau arfer gorau, sydd eleni wedi cynnwys gwybodaeth 

fwy lleol am risgiau a bygythiadau presennol, yn hytrach na’r ffocws rhanbarthol 

arferol ar gyfer Gogledd Cymru. 

j) Hefyd, mae creu Grŵp Cyflawni Atal Rhanbarthol yn gynharach yn y flwyddyn yn 

ddatblygiad cadarnhaol iawn i’w adrodd. Mae hyn yn galluogi swyddogion Atal 

Gogledd Cymru i ddod at ei gilydd i rwydweithio, trafod arfer gorau a gwella trefniadau 
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presennol ar draws y rhanbarth. Mae'r Uwch Swyddog yn mynychu'r grŵp ar ran y 

PDC. Un enghraifft glir o fantais y sgwrs ranbarthol hon oedd y gallu i ni  gyflwyno cais 

ar fyr rybudd ar draws holl siroedd y rhanbarth i’r Gronfa Lleihau Radicaleiddio gan y 

Swyddfa Gartref. Gydag Ynys Môn fel yr ALl arweiniol, roedd y cais yn llwyddiannus. 

Mae tystiolaeth yn amlygu y gall y gofod ar-lein fod yn elfen sylweddol o ran 

radicaleiddio a chamfanteisio ar bobl ifanc. Bydd y cyllid hwn yn arwain at sesiynau 

llythrennedd yn y cyfryngau mewn lleoliadau addysgol i wella sgiliau meddwl yn 

feirniadol a nodi newyddion ffug ar-lein. Rydym yn aros am fanylion ynglŷn â nodi 

darparwr addas i gyflawni'r prosiect ar draws y rhanbarth. Bydd y prosiect wedi'i 

gwblhau erbyn mis Mawrth 2023. Bydd cyfleoedd i ni gynyddu'r cynnig mewn 

rowndiau pellach o'r cyllid hwn. 

k) Mae'r Cyngor wedi derbyn Achrediad Rhuban Gwyn yn ddiweddar, yn dilyn gwaith gan 

ein cydweithwyr yn yr Adran Cefnogaeth Gorfforaethol. Rydym wedi bod yn darparu 

mewnbwn Diogelwch Cymunedol o ran dechrau rhoi’r Cynllun Gweithredu ar waith. 

Mae hyn hefyd wedi cynnwys sicrhau bod partneriaid perthnasol yn gysylltiedig â’r 

gwaith h.y. Yr Heddlu, Cynghorydd Rhanbarthol VAWDASV. 

l) Yn dilyn trafodaethau gyda’r Heddlu lleol, fe wnaethom archwilio’r posibilrwydd o 

ymestyn darpariaeth bresennol y Cynllun Mannau Diogel yn lleol. Mae’r Cynllun yn 

cael ei redeg gan yr elusen ‘UK Says No More’, gyda’r nod o ddarparu ffordd ddiogel 

ac arwahanol i bobl sy’n profi cam-drin domestig gysylltu â ffrindiau/teulu neu 

wasanaethau cymorth arbenigol. Ar hyn o bryd mae'r Cynllun ond yn addas ar gyfer 

Fferyllfeydd a Banciau o ganlyniad i resymau sicrwydd ansawdd/cyfrinachedd llym. 

Rydym yn cynnal trafodaethau ar hyn o bryd i geisio annog ein fferyllfeydd annibynnol 

ar draws y rhanbarth i gofrestru, a byddwn yn cefnogi gyda unrhyw ddeunydd 

hyrwyddo angenrheidiol y mae’r elusen wedi’i ddarparu i ni. 

 

 

 

 

6.00 GWAITH AR Y GWEILL: 

6.01 1. Parhau i weithredu'r prosiectau lleol a nodwyd yn y cynllun ar gyfer Ch3 – drwy'r 

broses fonitro.  

2. Parhau i gefnogi gweithrediad y cynllun alcohol rhanbarthol yn y ddau Awdurdod a 

datblygu'r ymgyrch gyfathrebu aml-gyffuriau.  

3. Parhau i fynychu'r grŵp tasg a gorffen rhanbarthol i baratoi ar gyfer y Ddyletswydd 

Trais Difrifol, fel bod yr ALl yn y sefyllfa orau i fodloni'r gofynion newydd yn brydlon.  

4. Parhau i weithio’n agos gyda Chynghorydd Rhanbarthol Atal newydd y Swyddfa 

Gartref i ddiweddaru trefniadau Prevent a Channel yr ALl, gan weithio ochr yn ochr 

â’n partneriaid yn y Grŵp Cyflawni Rhanbarthol Atal newydd.  

5. Mae'r Bartneriaeth yn ymwybodol iawn o'r argyfwng costau byw presennol yr ydym 

yn ei wynebu, a'r cynnydd rydym wedi'i weld mewn achosion o ddwyn a thrin 

troseddau yn lleol. Mae ymchwil wedi dangos bod amddifadedd economaidd-
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gymdeithasol yn gysylltiedig â mwy o siawns o ryngweithio â’r system gyfiawnder, 

dioddef trosedd, neu beidio â theimlo’n ddiogel mewn cymuned. Rydym hefyd yn 

ymwybodol y gallai’r sefyllfa bresennol arwain at deimladau o anobaith i lawer, sydd 

yn anochel yn ddarparu cyfleoedd pellach  i grwpiau troseddau trefniadol. Prif 

Gwnstabl newydd Heddlu Gogledd Cymru, Amanda Blakeman, yw’r arweinydd 

plismona cenedlaethol ar gyfer troseddau meddiangar cyfundrefnol difrifol felly bydd 

hwn yn faes pwysig i waith parhaus y PDC. 

6. Byddwn yn parhau i roi mewnbwn a chefnogi gweithrediad y Cynllun Gweithredu 

Achredu Rhuban Gwyn.  

7. Byddwn yn parhau â thrafodaethau i ymestyn y cynllun Mannau Diogel yn lleol yn ein 

fferyllfeydd. 

7.00 ARGYMHELLION 

7.01 Nodi cynnwys yr adroddiad a'r dogfennau atodol, a nodi p'un a yw'r Pwyllgor Craffu yn cefnogi 
blaenoriaethau a chyfeiriad y gwaith i'r dyfodol.   
 

8.00 ATODIADAU 

8.01 1. Cynllun 2022-23 

 


