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59 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Carter.  Roedd y 
Cynghorydd Philippa Hill-John wedi dweud y byddai'n hwyr yn mynychu'r Pwyllgor. 
 
60 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Ali Ahmed fuddiant personol yn eitem 4 gan fod ei fam 
wedi gwneud cais am fudd-dâl gofal cartref. 
 
61 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion cyfarfod Pwyllgor Craffu’r Gwasanaethau Cymunedol ac 
Oedolion a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd 2019 yn gofnod cywir a chawsant eu llofnodi 
gan y Cadeirydd. 
 
62 :   AILGOMISIYNU GOFAL YN Y CARTREF.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn eu galluogi i graffu cyn gwneud 
penderfyniadau ar y cynllun dwy flynedd ar gyfer ailgomisiynu gofal yn y cartref a 
fydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet ar 23 Ionawr.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore, yr Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Lles, Claire Marchant, Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac Angela Bourge, Rheolwr Gweithredol, Strategaeth, Perfformiad ac 
Adnoddau i'r cyfarfod.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cyng. Elsmore i wneud datganiad ac ynddo dywedodd ei 
bod yn falch iawn o gyflwyno'r adroddiad.  Roedd angen gwneud llawer o drefniadau 
technegol ac roedd yn ymwneud â dull newydd o gomisiynu darpariaeth gofal yn y 
cartref yn y dyfodol.  Rhagwelodd yr Aelod Cabinet y byddai cydweithwyr yn falch o'r 
trefniadau megis gofal lleol sy'n ategu arferion sy'n seiliedig ar gryfderau; symud i 
ffwrdd o amser a thasg, gyda mwy o hyblygrwydd, canolbwynt ar yr unigolyn a 
chanlyniadau ond hyrwyddo sefydlogrwydd tymor hir y sector gofal.  Bu'n broses hir i 
gyrraedd y fan hwn, roedd wedi cael ei chyd-gynhyrchu gydag unigolion a darparwyr 
a fydd yn chwarae i'w chryfderau. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Angela Bourge i roi cyflwyniad byr, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau:  
 
Nododd yr Aelodau bregusrwydd y farchnad a'r heriau sylweddol a wynebwyd ac 
roeddent o'r farn bod newidiadau sylweddol yn cael eu sicrhau ar hyn o bryd.  
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y cynllun hwn yn ychwanegu at ansicrwydd ac a oedd 



perygl y gallai achosi mwy o broblemau nag y byddai'n ei ddatrys.  Nododd 
swyddogion fod llawer o broblemau o ran gofal cartref sydd y tu hwnt i reolaeth y 
Cyngor, megis BREXIT, materion y gweithlu ac ati.  Mae'r contractau yn dod i ben ar 
3 Tachwedd ac mae'n rhaid iddynt fynd allan i dendr.  Y ffordd y maent wedi lliniaru 
hyn yw trwy weithio gyda darparwyr a'u cymryd ar y daith ddigynsail hon gyda'r 
Cyngor.  Mae swyddogion wedi clywed gan y SGC a darparwyr eraill ar draws 
awdurdodau lleol yn y DU ac mae manteision enfawr o sicrhau bod darparwyr am fod 
yn rhan o’r gwaith hwn.  Mae'r cynigion wedi'u rhannu â'r Cabinet ac nid ystyriwyd eu 
bod yn ddadleuol.  Yn wreiddiol roedd bwriad i gael gweithiwr lleol ond mae hyn wedi 
newid ar hyd y ffordd.  Byddai dull graddol yn cael ei roi ar waith erbyn 4 Tachwedd i 
osgoi rhagor o bregusrwydd. 
 
Nododd yr Aelodau fod hyn yn torri tir newydd ond na chafwyd cyfle i'w brofi ac y 
gallai gostio arian i'r Cyngor.  Holodd yr Aelodau am y broses asesu risg.  Dywedodd 
y Cyfarwyddwr eu bod wedi cael trafodaethau â'r Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Adnoddau a'i dîm drwy gydol y broses.  Y gwir amdani oedd nad oedd sicrwydd cost 
a bod y ceisiadau ar hyn o bryd yn wahanol yn gyffredinol.  Bydd ymrwymo i gost 
gofal yn golygu ymrwymo i godiad i gynnwys y Cyflog Byw Cenedlaethol ac ati.  
Dywedodd yr Aelod Cabinet eu bod am sicrhau gwell canlyniadau gan unigolion, 
bydd hyn yn golygu lefelau uchel o ymddiriedaeth rhwng swyddogion a darparwyr 
dros y 2 flynedd nesaf. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at gyllid a'r potensial i ddarparwyr amrywio nifer yr oriau a 
gofynnodd a oedd hyn yn risg.  Esboniodd y Cyfarwyddwr fod nifer yr oriau mewn 
cynllun gofal unigol yn cael ei yrru gan y cynllun gofal. Bydd anghenion yn amrywio 
dros amser ac nid oedd angen i weithwyr cymdeithasol ailasesu’n gyson gan y bydd 
gweithwyr gofal yn gwybod beth yw anghenion yr unigolyn. 
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y mesurir ansawdd y darparwyr.  Eglurodd swyddogion fod 
sgôr ansawdd ar gael ar hyn o bryd, gyda hunanasesu ac wedyn bydd y Cyngor yn 
dilysu hyn.  Bydd swyddogion yn y dyfodol yn ystyried sut y maent yn monitro 
canlyniadau'r unigolyn a'r darparwr fel cyfanwaith, ac yna'r sector cyfan.  Byddant yn 
edrych ar fframwaith canlyniadau ar gyfer darparwyr; gofyn i wella offer canlyniadau; 
edrych ar berfformiad cyffredinol yr asiantaeth a chael systemau sy'n cefnogi 
perfformiad o ansawdd. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at anghenion diwylliannol gwahanol a gofynnon nhw sut mae'r 
Cyngor yn canfod anghenion y cymunedau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd 
ethnig (BAME).  Eglurodd swyddogion fod hyn yn waith sydd ar y gweill, un ffordd yw 
cysylltu â grwpiau sydd eisoes yn ymgysylltu'n dda â'r cymunedau BAME.  Mae rhai 
darparwyr eisoes yn darparu gofal i gymunedau BAME, felly mae swyddogion yn 
siarad â nhw ac yn dysgu gwersi. Byddant hefyd yn hwyluso sgyrsiau uniongyrchol 
gydag unigolion, ond nodwyd y bydd yn cymryd amser i ennyn yr ymddiriedaeth. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar y rhaniad pris/ansawdd.  Eglurodd 
swyddogion y byddai'r gost yn cael ei phennu, yna dilynir proses gadarn i edrych ar 
ansawdd.  Bydd angen i ddarparwyr ddangos ansawdd digonol i gael lle ar y RhDC 
ac yna i gael pecynnau neu flociau penodol. 
 
Mynegodd yr Aelodau bryder nad oedd ond 4 darparwr gofal cartref i blant.  
Dywedodd swyddogion fod 4 darparwr gweithredol, 1 sy'n benodol i blant a 3 sydd ar 
gyfer oedolion a phlant.  Mae swyddogion wedi nodi darparwyr a fyddai â diddordeb 



mewn cyflenwi i blant hefyd.  Mae yna wahanol reoliadau a gofynion hyfforddi i 
ddarparu gofal cartref i blant a byddai swyddogion yn cefnogi darparwyr i wneud hyn 
ac fe'u calonogwyd gan yr ymateb roeddent wedi’i gael hyd yma. 
 
Nododd yr Aelodau y diffyg posibl y gellid ei gynhyrchu gan bobl nad ydynt am 
gofrestru a gofynnwyd beth oedd yn cael ei wneud i liniaru hyn.  Eglurodd y 
swyddogion fod hyn yn ffactor risg enfawr i'r Cyngor; roedd yn cael ei reoli fel sector 
ac fel Cyngor.  Mae Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaethau i Oedolion yn 
cyfarfod yn rheolaidd â swyddogion i dracio data ar bwy sydd wedi dechrau'r broses 
gofrestru. 
 
Nododd yr Aelodau y cyd-ddibyniaethau a gofynnwyd a oedd unrhyw faterion yn codi 
gydag unrhyw rai ohonynt, ac a yw hyn yn golygu bod yr holl broses yn chwalu.  
Dywedodd y Cyfarwyddwr fod amrywiaeth o faterion eisoes yn digwydd a oedd yn 
cael eu rheoli a bod adnoddau wedi'u cyflwyno i helpu gyda hyn.  Mae 2 ddarparwr 
yn y Gwasanaethau i Oedolion sy'n weithgar iawn ym maes rheoli a mudo ac mae 
rhai darparwyr nad ydynt am gofrestru ac mae amrywiaeth o gamau wedi'u cymryd i 
liniaru hyn.  Caiff pob risg arall ei lliniaru hefyd.  Esboniodd swyddogion nad oes 
ganddynt ddewis ond ailgomisiynu, ac maent yn manteisio ar y cyfle i greu dull 
trawsnewidiol. 
 
CYTUNWYD:  bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er 
mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen. 
 
63 :   POLISI CODI TÂL  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn eu galluogi i graffu cyn gwneud 
penderfyniadau ar y cynigion drafft ar gyfer Polisïau Codi Tâl y Gwasanaeth Gofal 
Cymdeithasol a fydd yn cael eu hystyried gan y Cabinet ar 23 Ionawr.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore, yr Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Lles, Claire Marchant, Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac Angela Bourge, Rheolwr Gweithredol, Strategaeth, Perfformiad ac 
Adnoddau i'r cyfarfod.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cyng. Elsmore i wneud datganiad ac ynddo dywedodd 
fod hwn yn adroddiad pwysig ond technegol.  Mae'n sôn am yr ymrwymiad i roi llais 
cryfach a rheolaeth i bobl dros y cymorth sydd ei angen arnynt ac ar yr un pryd 
chwalu rhwystrau. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Claire Marchant i fynd â'r Aelodau drwy'r adroddiad, ac ar 
ôl hynny gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau; 
 
Nododd yr Aelodau fod yna adran adolygu a chwyno yn y polisi ar godi tâl dibreswyl; 
ond ni allent weld yr adran hon yn y polisi codi tâl preswyl a cheisiwyd eglurhad ar 
hyn.  Dywedodd swyddogion mai amryfusedd oedd hyn a byddai'n cael ei chynnwys 
a byddid yn esbonio y byddai’r un broses ar gael. 
 
O ran asesiadau ariannol, nodwyd bod y Cyngor yn gwneud hyn a gofynnodd yr 
Aelodau a ddylid gwneud hyn yn annibynnol.  Dywedodd y Cyfarwyddwr ei fod yn 
ddyletswydd statudol ar y Cyngor a bennwyd gan y gyfraith i gynnal yr asesiad 
ariannol a bod camau diogelu yn y Broses Gwyno a Chynrychioli. 



 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y polisi hwn y polisi cyntaf ar gyfer codi tâl preswyl, a 
dywedwyd wrthym ei fod; mae'r Cyngor bob amser wedi gweithredu yn ôl Statud a 
Chyfraith ond teimlai'r Cyfarwyddwr ei bod yn bwysig ei roi mewn polisi, yn enwedig o 
ganlyniad i ffioedd atodol.  Dywedodd yr Aelod Cabinet ei fod yn darparu eglurder ac 
yn ei wneud yn dryloyw i bobl. 
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y gallent sicrhau bod pobl yn deall y polisi.  Eglurodd y 
Cyfarwyddwr ei bod yn ofyniad ar y Cyngor i'r polisi fod yn hygyrch ac y byddai 
fersiynau hawdd eu darllen ar gael.  Byddai'r swyddogion cynhwysiant ariannol a'r 
pwynt cyswllt cyntaf ac ati hefyd yn gallu helpu pobl. 
 
Nododd yr Aelodau y byddai'r adolygiad yn digwydd bob 3 blynedd ac roeddent o'r 
farn, gan mai polisi newydd yw hwn, y dylid ei adolygu ar ôl y flwyddyn gyntaf.  
Eglurodd y Cyfarwyddwr fod y polisi'n nodi y gellir ei adolygu fel sy'n ofynnol, ac 
efallai gan ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru; ond byddai swyddogion yn sicr yn ei 
fonitro. 
 
CYTUNWYD:  bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er 
mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen. 
 
64 :   OFN TROSEDDAU YNG NGHAERDYDD A’R EFFAITH AR GYMUNEDAU 

CAERDYDD.  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn canolbwyntio ar yr ofn a'r 
canfyddiad o drosedd yng Nghaerdydd, ei heffaith ar gymunedau Caerdydd ac 
effeithiolrwydd y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol o ran mynd i'r afael â'r materion 
hyn.   
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r eitem yn cael ei hystyried mewn tair rhan – yn 
gyntaf, byddai swyddogion a chadeiryddion y Bwrdd Arwain a Chyflawni Diogelwch 
Cymunedol yn rhoi cyflwyniad byr i'r Pwyllgor; yna byddai tystion o FOR Caerdydd yn 
cael eu galw i roi eu sylwadau i'r Pwyllgor ar y mater hwn o safbwynt y gymuned 
fusnes. Byddai hyn wedyn yn cael ei ddilyn gan sesiwn holi ac ateb gyda'r holl 
dystion.  
 
Croesawodd y Cadeirydd gadeiryddion y Bwrdd Arwain Diogelwch Cymunedol - Y 
Cynghorydd Lynda Thorne a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Alun Michael, 
Cadeiryddion y Bwrdd Cyflawni Diogelwch Cymunedol, Y Prif Uwch-arolygydd, 
Stephen Jones a Sarah McGill; Croesawodd hefyd y swyddogion Gareth Newell, 
Alison Jones a Lee Patterson.  

 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Mr Michael, fel cyd-
gadeirydd y Bwrdd Arwain Diogelwch Cymunedol wneud datganiad ac ynddo 
dywedodd mai partneriaid lleol oedd yn gyfrifol am Ddiogelwch Cymunedol; roedd yr 
Heddlu a'r Awdurdodau Lleol yn gyfrifol ar y cyd.  Dywedodd fod Caerdydd ar y blaen 
ac o flaen deddfwriaeth o ran cael Bwrdd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol.  Fodd 
bynnag, nododd fod llymder wedi cael effaith ddinistriol ar y gwaith tymor hir ac yr 
oedd ar un tro 90 o bobl yn gweithio yn y maes diogelwch cymunedol yng 
Nghaerdydd ac nawr bod 2 neu 3 o bobl ac mae ganddynt gyfrifoldebau eraill hefyd.  
Mae'r heddlu wedi colli traean o'i grant gan y Llywodraeth ac mae'r effeithiau'n cael 
eu teimlo ledled Cymru a Lloegr.  Er gwaethaf hynny ceir arweiniad cryf gan yr uwch-



arolygydd Stephen Jones yng Nghaerdydd, ac mae Caerdydd hefyd wedi cael ei 
chydnabod am y gwaith o ansawdd gwell ar ymyrraeth ac atal. 
 
Dywedodd fod angen ystyried ofn trosedd yn ei gyd-destun ynghyd â'r rhesymau 
dros y canfyddiad hwn; mater enfawr yw Llinellau Cyffuriau ac adroddiadau cynyddol 
o droseddau cyllyll.  Mae Heddlu De Cymru wedi datblygu mentrau newydd ar gyfer 
ymyrryd ac atal ac maent wedi mynd ati i ymdrin ag iechyd y cyhoedd dros y 7 
mlynedd diwethaf.  Ychwanegodd ei bod yn bwysig gwahaniaethu rhwng profiad y 
cyhoedd o droseddu a’u canfyddiad ohono.  Roedd Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr 
yn ddogfen bwysig iawn ac roedd Caerdydd yn well yn gwneud hyn. 
 
Roedd hefyd yn bwysig edrych ar y dioddefwyr; ym 2008 graddiodd Heddlu De 
Cymru 43/43 o ran bodlonrwydd dioddefwyr, mae hyn wedi'i gynnal a bellach cafodd 
ei gydnabod fel un o'r ychydig awdurdodau heddlu gorau. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod popeth yn ymwneud â phopeth arall ac roedd yn 
amhosibl mynd i'r afael ag un mater heb ddeall yr holl faterion eraill fel 
cyffuriau/troseddau ac ati.  Roedd mwy o waith yn cael ei wneud ar ddibyniaeth ar 
gyffuriau/profiadau niweidiol yn ystod plentyndod/digartrefedd/mynd i'r afael â thrais 
yn erbyn menywod a merched, oll yn cael ei wneud ar y cyd ag egwyddorion Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 
 
Mae diogelwch cymunedol yn flaenoriaeth i bob awdurdod cyfrifol ac mae angen 
mynd i'r afael ag ef mewn ffordd gydgysylltiedig. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne, fel cyd-gadeirydd y Bwrdd Arwain i 
wneud datganiad ac ynddi dywedodd ei bod yn ddiolchgar am y cyfle i siarad â’r 
Pwyllgor Craffu heddiw a'i bod yn gwneud hynny fel yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau ac fel cyd-gadeirydd - gyda Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu - y 
Bwrdd Arweinyddiaeth Diogelwch Cymunedol.  
Sicrhaodd y Cynghorydd Thorne y Pwyllgor fod mynd i'r afael â materion diogelwch 
cymunedol a'r effaith y mae trosedd ac ofn troseddau yn ei chael ar ein cymunedau - 
yn enwedig ein cymunedau mwyaf difreintiedig - ar frig ei hagenda hi ac agenda'r 
weinyddiaeth.    Mae'r materion hyn yn aml yn rhai cymhleth na all y Cyngor obeithio 
ymdrin â hwy drwy weithredu ar ei ben ei hun, roedd yn falch o fod ar y Pwyllgor 
ynghyd â phartneriaid o Heddlu De Cymru a'r Ardal Gwella Busnes, gan fod angen 
gwaith partneriaeth effeithiol ar y materion cymhleth hyn.  
Dros y 12 mis diwethaf mae'r partneriaid wedi gweithio gyda'i gilydd – ynghyd â 
chydweithwyr o'r Bwrdd Iechyd, y Gwasanaeth Prawf a'r trydydd sector, i gryfhau eu 
hymagwedd tuag at Ddiogelwch Cymunedol yn sylweddol ac maent wedi nodi a 
chytuno ar nifer o flaenoriaethau wedi'u hanelu at mynd i'r afael â rhai o'r heriau 
allweddol, ac yn eu tro, mynd i'r afael ag ofnau a chanfyddiadau o drosedd ar draws 
y ddinas. 
Yn ogystal, maent yn gwella'r cysylltiadau â'r Bwrdd Diogelu, y Bwrdd Troseddau 
Ieuenctid a'r Cwrdd Cynllunio Ardal i gael dull mwy cydgysylltiedig o fynd i'r afael â 
rhai o'r materion cymhleth iawn y maent yn eu hwynebu wrth fynd i'r afael â throsedd 
ac ofn trosedd. 
Roedd y Cynghorydd Thorne am dynnu sylw’r Aelodau at y cynnydd sy'n cael ei 
wneud yn y flaenoriaeth weithio leol.   
Mae'r data y bydd Aelodau wedi'i weld ar ganfyddiad o drosedd yn dangos yn glir 
iawn mai yng nghymunedau tlotaf ein dinas y mae’r ofn mwyaf ar drosedd.  Dyma 
pam mae'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol wedi dewis canolbwyntio ar ddatblygu 



dull gweithredu lleol mewn wardiau lle mae materion diogelwch cymunedol yn amlwg 
iawn – gan ddechrau yn 2019 gydag ardaloedd Butetown a Sblot/Tremorfa.  Yn y 
ddwy ward hyn mae gweithgorau lleol yn gweithio ar draws partneriaid a chyda'r 
gymuned i nodi'r materion sydd bwysicaf i'r cymunedau ac i ddatblygu a gweithredu 
amrywiaeth o fentrau i fynd i'r afael â throsedd, ond yn rhoi cyfleoedd i gymunedau (a 
phobl ifanc) i wneud eu hardaloedd yn lleoedd gwell i fyw ynddynt. 
Roedd llawer i'w wneud o hyd, ond sicrhaodd y Cynghorydd Thorne eu bod oll yn 
ymrwymedig i weithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â throsedd a chanfyddiadau o 
drosedd yng Nghaerdydd a bod trefniadau partneriaeth cadarn ar waith bellach i 
sicrhau bod yr ymrwymiad hwn yn cael ei droi’n gamau gweithredu ac, yn y pen 
draw, yn gwella diogelwch cymunedau ein dinas a bywydau pobl Caerdydd.       
 
Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau gan swyddogion ac ar ôl hynny croesawodd y 
Cadeirydd Adrian Field, y Cyfarwyddwr Gweithredol ac Ian Tumelty y Rheolwr 
Gostwng Trosedd Busnes o FOR Caerdydd i'r cyfarfod. A'u gwahodd i wneud eu 
datganiadau i'r Pwyllgor. 
 
Dywedodd Adrian Field wrth yr Aelodau fod wedi FOR Caerdydd wedi’i 
gymeradwyo’n fusnes ac wedi’i achredu gan  Baner Borffor Canol y Ddinas. Maent 
wedi edrych ar safonau Economi'r Nos gyda phartneriaid a hefyd wedi edrych ar 
drosedd a'r canfyddiad ohono. Mae’r gymuned busnes yn ystyried Caerdydd yn 
ddiogel. 
 
Trafododd Ian Tumelty y wybodaeth y mae'n ei choladu ar gyfer achrediad y Faner 
Borffor a hefyd wybodaeth o'r arolwg canfyddiad.  Dywedodd ei bod yn glir mai 
digartrefedd a cardota oedd y prif bryderon. 
 
Nodwyd mai cardota ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol ymosodol yw'r prif fater yn 
enwedig yn Heol Eglwys Fair a Heol y Frenhines.  Nid oedd fawr ddim arall o ran 
trosedd.  
 
Mater arall a godwyd oedd cadw staff mewn ardaloedd lle mae mwy o gwsmeriaid; 
roedd staff a oedd yn gorfod agor yn gynnar yn y bore yn dyst i ddefnydd o gyffuriau 
ac ati. Er nad oedd o anghenraid yn weithgarwch troseddol roedd pobl yn ofnus; 
roedd pobl hefyd yn amharod i ddefnyddio 101 neu ffonio'r heddlu, fodd bynnag, 
anogir pobl drwy genhadon i roi gwybod am ddigwyddiadau. 
 
Edrychwyd ar faterion yn ymwneud â ciwbiclau Peiriant Link/BT yn cael eu 
camddefnyddio.  Roedd hefyd yn anodd rheoli a chydbwyso’r gwaith o agor 
ardaloedd fel gerddi St Johns i'w defnyddio gan y cyhoedd.  Roedd camau’n cael eu 
cymryd hefyd i fynd i'r afael â phroblemau gyda staff y maes parcio yn cael eu cam-
drin yn gorfforol ac yn eiriol. 
 
Er mwyn lleihau'r ofn o drosedd, mae angen i'r cyfryngau adrodd yn gadarnhaol ac 
mae nifer o brojectau ar waith hefyd megis: 2 swyddog heddlu yn FOR Caerdydd i 
gael mwy o amlygrwydd; Cefnogi Bugeiliaid Stryd; Ymgyrch Yfed Llai Mwynhau Mwy; 
Bws Stryd; Hyfforddiant Yfed yn Ymwybodol drwy Drwyddedigion; 228 o radios ar 
Radio Diogelwch Net y Ddinas; Hyfforddiant Trais a Bregusrwydd; Marsialiaid Nos; 
Gwaith gyda Chanolfan y Wallich a pharth gwahardd Canol y Ddinas ar gyfer y rhai 
sy’n cyflawni mân droseddau’n ailadroddus. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 



 
Diolchodd y Cadeirydd i'r tystion am y cipolwg diddorol ar lefel strategol.  Roedd yr 
Aelodau'n bryderus po fwyaf i ffwrdd o'r weledigaeth strategol a'r agosaf at y 
dinesydd a gewch, y gwaethaf y mae'n ymddangos.  Gofynnodd yr Aelodau sut y 
gellid mynd i'r afael â delio â chyffuriau fel mater pwysig.  Dywedodd y Comisiynydd 
Heddlu a Throseddu Alun Michael fod Caerdydd wedi bod yn ddinas ddiogel erioed 
ond y canfyddiad yw ei bod yn gwaethygu; mae llai o ddigwyddiadau difrifol ond 
maent bob amser yn cael eu hadrodd; mae brwydro yn erbyn canfyddiadau pobl yn 
anodd dros ben.  Mewn perthynas yn benodol â'r rhai a oedd yn delio â chyffuriau, 
esboniodd yr Uwch-arolygydd Stephen Jones fod delio cyffuriau'n drosedd 
oportiwnistaidd, mae'n mynd i ble mae'r farchnad ac yn camfanteisio ar bobl agored i 
niwed.  Mae arc ddeheuol Caerdydd yn enghraifft o le mae delio â chyffuriau yn dilyn 
amddifadedd ac mae cyfleoedd cyflogaeth yn cael effaith sylweddol ar hyn.  O ran 
mynd i'r afael â delio â chyffuriau, mae 2 dîm troseddau ac ers mis Mehefin, mae 
Operation Crater wedi arestio 200 gwaith ac wedi atafaelu gwerth £400k o gyffuriau a 
£100k mewn arian parod, gan arwain at 123 o flynyddoedd ar y cyd mewn dedfrydau; 
mae 60% o droseddwyr yn aros am brawf.  Mewn perthynas â llinellau cyffuriau, 
Caerdydd yw'r 19fed dinas waethaf a effeithir gan droseddau cyllyll.  Mae trosedd 
cyllyll yn gysylltiedig â'r fasnach gyffuriau, bu 83 o arestiadau yn bennaf yn arc 
ddeheuol y ddinas; mae stopio a chwilio wedi gweld gweithgarwch wedi'i dargedu 
gan ddeallusrwydd cyhoeddus; mae'r heddlu'n gweithio'n eithriadol o galed i fynd i'r 
afael â delio cyffuriau yng nghymunedau Caerdydd. 
Ychwanegodd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu Alun Michael fod hyn oll yn 
digwydd yng nghyd-destun pobl sy'n cael eu tynnu i mewn i ddefnyddio cyffuriau; 
mae'n fater i'r gymdeithas gyfan ac mae angen i Gaerdydd fod yn arloesol; mae 
angen gwneud mwy ynghylch pobl agored i niwed sy’n cael eu denu i ddefnyddio 
cyffuriau a chynnig mwy o ymyriadau a thriniaethau ar ôl bod yn y carchar.  
Ychwanegodd yr Aelod Cabinet fod y Tîm Amlddisgyblaethol, sy'n cynnwys Iechyd, 
yn dechrau gwneud gwahaniaeth; mae ymyrraeth o safbwynt iechyd yn cael effaith. 
 
Nododd yr Aelodau fod gwaith partneriaeth yn hanfodol ond bod pobl am i'r Heddlu 
fod yn heddlu ac arestio'r gwerthwyr cyffuriau yn y ddinas.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau fod cynnydd sylweddol wedi bod yn y gweithgarwch o ran mynd i'r afael â 
throseddu cyfundrefnol ac nad oedd yn ddewis arall i ddelio â'r achosion, rhaid i chi 
wneud y ddau; ymateb a'i atal rhag tyfu. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn y bu nifer rhyfeddol o arestiadau a gofynnwyd iddynt faint o 
werthwyr cyffuriau unigol, nad oeddent yn gysylltiedig â throseddau cyfundrefnol, a 
oedd yn cynnwys y ffigur hwn.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y bu 200, ar draws 
cyflenwad eang o gyffuriau.  Roedd swyddogion yr heddlu'n targedu'r rhai sy'n uwch 
yn y gadwyn fwyd.  Nodwyd bod rhai blynyddoedd yn ôl pan ddechreuodd yr heddlu 
fapio llinellau cyffuriau, bod pobl yn dod o Birmingham a Bryste i Gaerdydd ac yn 
camfanteisio ar bobl agored i niwed; mae'r rhain bellach wedi symud ymlaen ac mae 
80% bellach yn bobl leol â chysylltiadau lleol. 
 
Nododd yr Aelodau fod yr ystadegau'n dangos bod canfyddiad pobl o drosedd a'u 
profiad ohono wedi cynyddu.  Dywedodd y Cyfarwyddwr Heddlu a Throseddu Alun 
Michael y bu cynnydd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a rhoddodd enghraifft o'r 
cynnydd mewn trais domestig; esboniodd fod y broses o roi gwybod am hyn wedi'i 
hannog.  Ychwanegodd ei fod yn fwy defnyddiol yn strategol i gymharu â chanol y 
90au yn hytrach na fesul blwyddyn.  Ychwanegodd yr Uwch-arolygydd Stephen 
Jones fod gwahaniaeth 15/20 o flynyddoedd yn ôl yn y ffordd yr oedd yr heddlu'n 



cofnodi troseddau; roedd gan Heddlu De Cymru hanes rhagorol ac yn adlewyrchu'r 
hyn a oedd yno, ychydig iawn o dan-adrodd a fu. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at yr ystadegau isel sy'n ymwneud ag erlyn.  Dywedwyd wrth 
yr Aelodau bod penawdau ac erthyglau newyddion yn cael effaith ar hyn; mae 
Heddlu De Cymru yn fwy tebygol o arestio yn achos trais yn y cartref; fodd bynnag, 
roedd nifer o resymau cymhleth pam nad yw pobl eisiau mynd i mewn i'r system 
cyfiawnder troseddol.  Mae tua 9000 o achosion o drais domestig bob blwyddyn ac 
nid yw dros 60% am fynd ag ef ymhellach; fodd bynnag, pan adroddir amdano, mae 
Heddlu De Cymru’n teimlo bod angen iddynt ganlyn arno.  Dywedodd y Cyfarwyddwr 
Heddlu a Throseddu Alun Michael fod Heddlu De Cymru ymhell uwchlaw'r 
cyfartaledd ar gyfer erlyniadau am drais rhywiol; mae cyfartaledd y DU wedi gostwng 
ac mae Heddlu De Cymru wedi aros yn gyfochrog.  Mae Ystadegau Gwladol yn 
destun pryder ond mae cofnodion Heddlu De Cymru yn craffu ar y sefyllfa. 
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y gellid cynnwys dinasyddion/preswylwyr yn y Rhwydwaith 
Rhannu Gwybodaeth. Dywedodd swyddogion mai ar gyfer sefydliadau sy'n rhannu 
data yn strategol a sut mae darnau unigol o waith yn berthnasol ac yn effeithio y 
mae'n bennaf.  Ychwanegodd yr Aelod Cabinet y gall gweithwyr rheng flaen fwydo i 
mewn iddo a byddai rôl y SCCH yn cael ei chryfhau i gysylltu ar lefel leol. 
 
Trafododd yr Aelodau adrodd ar droseddau, a’r ffaith y gall pobl ei chael yn anodd 
adrodd pan welant ystadegau sy'n dangos erlyniadau isel.  Nododd yr Aelodau hefyd 
ei bod yn anodd adrodd am drosedd drwy ddefnyddio 101 a gofynnodd a fyddai 
materion o'r fath yn cael eu cyflwyno'n strategol i'r Cyfarwyddwr Heddlu a Throseddu.  
Dywedodd y Cyfarwyddwr Heddlu a Throseddu Alun Michael eu bod yn gwneud 
hynny ac mai cynghorwyr lleol oedd yn tynnu sylw at y problemau gyda gwasanaeth 
101.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod problemau'n codi gyda 101 pan fydd llawer o 
bobl yn rhoi gwybod am yr un digwyddiad; roedd bellach yn bwysig cynyddu'r 
defnydd o nodweddion adrodd ar-lein ac esbonio i bobl, pan fu problem a'i bod wedi 
cael ei hadrodd eisoes, er mwyn osgoi blocio'r system. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a yw busnesau'n teimlo bod Caerdydd yn dod yn debycach i 
America lle mae canol y ddinas yn anniogel a ph'un a ydynt yn teimlo bod trosedd 
treisgar yn effeithio ar fusnesau.  Dywedodd Ian Tumelty nad yw hyn yn wir a bod 
Caerdydd yn cyflawni llawer i leihau trais; mae'n ymwneud yn fwy â chanfyddiad a 
bod Caerdydd yn ddiogel iawn.  Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr Heddlu a Throseddu Alun 
Michael at y broses o ymgysylltu â thrwyddedeion ac Undeb Rygbi Cymru ynglŷn â'r 
ymgyrch Yfed Llai Mwynhau Mwy, fel enghraifft o fusnesau a thrwyddedeion yn cael 
cyfrifoldebau ar y cyd.  Ychwanegodd yr Uwch-arolygydd Stephen Jones fod 
Caerdydd yn brifddinas ond nad yw'n cael ei hariannu fel un gan y Swyddfa Gartref; 
mae digwyddiadau mawr, sef gweithgaredd trwyddedadwy â llawer o bobl yn mynd 
iddo, ond eto dim ond cynnydd o 1% a welwyd mewn troseddau treisgar tra bod 
ardaloedd eraill yn y DU wedi gweld cynnydd o 15/20%.  Dywedodd y Cyfarwyddwr 
Heddlu a Throseddu Alun Michael mai canfyddiad pobl o drosedd ydoedd a'i bod yn 
bwysig ymdrin â'r pethau sy'n gwneud i bobl fod yn anghyfforddus.  Ychwanegodd 
Aelodau'r Cabinet fod mesurau ar waith mewn perthynas â gardota ymosodol. 
 
Nododd yr Aelodau fod y gyfradd lofruddiaeth yn y DU wedi gostwng, ac eithrio yn 
Llundain a De Cymru lle mae wedi cynyddu ychydig ac wedi gofyn a oedd hyder yn y 
gyfradd hon yn gostwng yn fuan.  Esboniodd yr Uwch-arolygydd Stephen Jones fod y 



niferoedd mor fach bod unrhyw amrywiad yn sylweddol, ond ni fydd ystadegau yn 
effeithio ar ganfyddiadau pobl o drosedd. 
 
CYTUNWYD:  bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Gadeiryddion y 
Bartneriaeth er mwyn cyfleu eu harsylwadau wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
65 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
66 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Bydd cyfarfod nesaf Pwyllgor Craffu Cymunedau a Gwasanaethau Oedolion ar 17 
Chwefror am 10.30am yn Ystafell Bwyllgor 4, Neuadd y Sir, Caerdydd. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.40 pm 
 


