
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD MERCHER, 19 MAI 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Carter, Gibson, Philippa Hill-John, Lent, Lister 
Mackie a/ac McGarry 
 

13 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim. 
 
14 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
15 :   COFNODION  
 
Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Chwefror 2021 yn amodol ar 
ddiwygio datganiad o fuddiant y Cynghorydd Mackie a ddylai ddarllen bod ei chwaer 
yn Bennaeth Gofal Integredig.  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mawrth 2021 fel cofnod 
cywir. 
 
16 :   GWEITHIO I ATAL DELIO CYFFURIAU A THROSEDDAU SY'N 

GYSYLLTIEDIG Â CHYFFURIAU YNG NGHAERDYDD YN DILYN COVID-
19  

 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn edrych ar sut mae'r 
Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn gweithio i atal delio â chyffuriau, a throseddau 
sy'n gysylltiedig â chyffuriau, yng Nghaerdydd yn dilyn covid-19.   

 
Atgoffwyd yr Aelodau, yn unol â chyfrifoldeb y Pwyllgor fel Pwyllgor Trosedd ac 
Anhrefn y Cyngor, ei rôl yw ystyried gwaith y Bartneriaeth yn ei chyfanrwydd. 
Byddai'r eitem yn cael ei hystyried mewn nifer o rannau.   
 
Yn gyntaf, bydd y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn rhoi cyflwyniad i'r Pwyllgor a 
fydd yn cael ei ddilyn gan gyfle byr i'r Aelodau ofyn unrhyw gwestiynau ar unwaith i'r 
panel.   
 
Yna bydd sesiwn dystiolaeth gyda'r heddlu a fydd unwaith eto'n cynnwys cyflwyniad 
a sesiwn Holi ac Ateb.  Yna bydd sesiwn Holi ac Ateb gydag unigolyn sydd â phrofiad 
o lygad y byw.  

 
Yna, yn olaf, bydd yr eitem yn gorffen gyda chyfle i Aelodau'r Pwyllgor a'r 
Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol fyfyrio ar y trafodaethau a rhoi sylwadau arnynt. 

 
Ar gyfer panel y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol croesawodd y Cadeirydd:  



- Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu, Alun Michael a'r Cynghorydd Lynda Thorne, Cyd-gadeiryddion y 
Bwrdd Arwain Diogelwch Cymunedol, 

- Prif Uwcharolygydd Wendy 
Gunney a Sarah McGill, Cyd-Gadeiryddion y Grŵp Cyflawni Diogelwch 
Cymunedol, 

- Sian Sanders, Rheolwr 
Gweithredol ar gyfer Cydlyniant ac Ymgysylltu â'r Gymuned;  

- Jenny Rogers, Rheolwr Diogelwch 
Cymunedol.  
 

Gwahoddodd y Cadeirydd Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Aelod Cabinet i 
wneud datganiadau, yn dilyn hyn cafodd yr Aelodau gyflwyniad gan Swyddogion ac 
fe'u gwahoddwyd i ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau; 
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai byth yn bosibl dileu delio â chyffuriau neu a oes rhaid 
ei dderbyn yn y gymdeithas heddiw.   Dywedodd Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu ei fod yn ymwneud â ffyrdd o fyw a dewisiadau pobl ac nid â gorfodi yn 
unig; mae'n ymwneud â ble i dynnu'r llinell, lleihau'r niwed a gorfodi lle bo angen.  
Ychwanegodd am y defnydd o Ymgysylltu, Esbonio, Annog, Gorfodi dros y flwyddyn 
ddiwethaf; gan ddweud bod yna ddadl gyson ynghylch cyfreithloni rhai cyffuriau ac os 
na fyddwch yn dileu'r defnydd o gyffuriau, ni fyddwch yn dileu delio â chyffuriau. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am Gosbau i bobl sy'n cael eu dal â symiau bach o gyffuriau.  
Dywedodd Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu fod dyfarniadau'n cael eu gwneud 
mewn amgylchiadau lle mae'r niwed; yn aml iawn, mae defnyddwyr cyffuriau yn aml 
yn ddioddefwyr hefyd ac mae'n bwysig ystyried Niwed, Lleihau a Gorfodi lle mae'n 
cyfrif. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at rymuso preswylwyr a gofyn sut y gellir gwneud hyn.   
Dywedwyd wrth yr Aelodau ei fod yn ymwneud â Dull Seiliedig ar Gymunedau; mae 
trigolion lleol yn dioddef ond gallant hefyd fod yn rhan o'r ateb; mae'n ymwneud ag 
atal a rhoi'r hyder i breswylwyr adrodd.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y gwaith da a wnaed gyda phobl ddigartref yn ystod y 
pandemig a gofynnodd a ellid dysgu gwersi ar gyfer mesurau ataliol i bobl ifanc a 
chymryd cyffuriau.   Esboniodd Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu fod gwaith ar y 
gweill gyda mentrau fel “Step into Sport”, gan ddefnyddio adnoddau clybiau 
chwaraeon cymunedol mewn partneriaeth â'r Cyngor a Met Caerdydd i ddarparu 
dewisiadau i bobl ifanc ac i leihau atyniad ymddygiadau peryglus.  
 
Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r Pwyllgor yn symud i'r sesiwn dystiolaeth gyda'r 
heddlu ac yn ymuno â'r Prif Uwcharolygydd Wendy Gunney, croesawodd; 

 yr Arolygydd Kevin Jones; 

 yr Arolygydd Jeff Lewis; 

 yr Heddwas Gareth Hiller a’r; 

 SCCH Mike Woods  
 
Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau gan yr Arolygydd Jeff Lewis a gwahoddwyd yr 
Aelodau i ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau;  
 



Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth gynyddol ac a ddylai pobl yn y gymuned roi 
gwybod am bethau fel car yn gyrru heibio arogli canabis.   Dywedodd yr Arolygydd 
Lewis y dylent, gan y gallai'r wybodaeth sy'n ymwneud â'r car hwnnw fod yn ddarn o 
ddarlun ehangach ac roedd yn well cael gwybodaeth o sawl ffynhonnell. 
 
Roedd yr Aelodau wedi canfod yr astudiaethau achos yn y cyflwyniad yn llawn 
gwybodaeth ac wedi gofyn a oedd yn rhwystredig pan fydd rhywun yn cael dedfryd 
drugarog.  Dywedodd yr Arolygydd Lewis ei bod yn bwysig parchu penderfyniadau'r 
Llysoedd.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am rôl Plismona yn y Gymdogaeth a gofynnodd a fyddai gwell 
gwybodaeth ac ymgysylltiad pe bai mwy o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr 
Heddlu.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod gan SCCH rôl fawr i'w chwarae mewn 
cymunedau, y gallant ennill ymddiriedaeth pobl a meithrin gwybodaeth, mae'r 
wybodaeth y maent yn ei chasglu yn amhrisiadwy; roedd llymder yn golygu bod 
SCCH yn cael eu torri ond bod cadwodd Heddlu De Cymru gafael ar eu timau. 
 
Trafododd yr Aelodau bwysigrwydd gwelededd SCCH ar y strydoedd, mewn mannau 
agored ac ar y cyfryngau cymdeithasol, a hefyd iddynt gael negeseuon cadarnhaol 
allan o'r gymuned; mae gan y Cynghorwyr rôl i'w chwarae hefyd wrth rannu'r 
negeseuon hyn. 
 
Trafododd yr Aelodau fod angen i breswylwyr deimlo'n hyderus bod eu problemau'n 
cael eu dilyn a hefyd y bydd ganddynt anhysbysrwydd pe baent yn rhoi gwybod am 
faterion.   Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai ffocws ar ymgysylltu â'r gymuned yn 
dod allan o'r pandemig; ailgychwyn cystadlaethau lleol; ymweld ag ysgolion a 
grwpiau cymunedol ac ati.    
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at yr oedi wrth gael achosion i'r Llys, nid yn unig yn ystod y 
pandemig ond o flaen llaw a gofynnodd beth y gellid ei wneud i wella hyn.  Eglurodd 
yr Arolygydd Lewis ei fod yn gyfuniad o gyfaint, swm a manylion y papurau sydd eu 
hangen ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron a hefyd bod rhai pethau brys yn codi fel 
bod gan Heddlu De Cymru nifer fawr o achosion yn yr arfaeth. 
 
Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r Pwyllgor yn symud i mewn i’r sesiwn Holi ac Ateb 
gyda'r unigolyn â phrofiad byw a chroesawodd Wesley Cunliffe a roddodd drosolwg 
byr o'i gefndir a'i brofiadau i'r Aelodau, a wahoddwyd wedyn i ofyn cwestiynau a 
gwneud sylwadau; 
 
Gofynnodd yr Aelodau am ffrindiau ysgol Mr Cunliffe ac eglurodd fod llawer ohonynt 
wedi camddefnyddio sylweddau, wedi bod yn rhan o droseddau ceir a bod rhai wedi 
colli eu bywydau. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd Mr Cunliffe wedi cael unrhyw bryder ynghylch cael ei 
ddal am ei droseddau blaenorol neu a oedd wedi teimlo bod rhwystr.   Esboniodd ei 
fod yn ofn mawr iddo ond roedd angen iddo fwydo ei deulu felly roedd yn anodd 
dweud na i’r arian. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am yr unigolyn a oedd wedi cysylltu â Mr Cunliffe i gyflawni 
troseddau ar ei ran ac a oedd o'r farn bod Mr Cunliffe yn agored i niwed ac yn darged 
hawdd.   Dywedodd Mr Cunliffe ei fod wedi cael ei baratoi, roedd yr unigolyn yn 



gwybod beth oedd ei sefyllfa ac yn gwybod nad oedd ganddo unrhyw gefnogaeth 
deuluol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pa waith ataliol y gellid ei wneud ac ystyriodd Mr Cunliffe 
ymyrraeth gynnar, atgyfeiriadau a gweithio gyda sefydliadau fel Sant Giles. 
 
Nododd yr Aelodau fod angen nodi'n gynnar ar gyfer ymyrraeth a gofynnwyd sut y 
gellid nodi bod angen cymorth ar bobl ifanc.   Eglurodd Mr Cunliffe fod dull 
amlasiantaethol yng Ngwent; unwaith y byddant wedi'u nodi yna gwneir atgyfeiriadau 
ac mae sefydliadau partner yn gweithio gyda'i gilydd.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd Mr Cunliffe yn teimlo bod digon o ymgysylltu mewn 
ysgolion a beth fyddai'r oedran cywir i ddechrau ymgysylltu.   Eglurodd Mr Cunliffe eu 
bod yn siarad â blynyddoedd 7 ac 8 yng Ngwent; mae'n ymweld ag ysgolion, yn 
cyflwyno gweithdai ac yn adrodd ei stori.  Mae'r adborth y mae'n ei gael yn 
gadarnhaol a bod y disgyblion yn teimlo'n fwy cadarnhaol i adrodd am faterion.  
 
Gofynnodd yr Aelodau i Mr Cunliffe a oedd yn ystyried bod pethau'n well neu'n waeth 
na phan oedd yn iau.   Roedd o'r farn bod hwn yn gwestiwn anodd oherwydd oni bai 
eich bod yn delio â'r cyflenwad a'r galw, bydd cyffuriau bob amser yn broblem.   Mae 
pobl yn cael dod allan yn llwyddiannus nawr ond mae carfannau troseddu mwy 
trefnus bob amser yn dod i mewn. 
 
Croesawodd y Cadeirydd banel y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn ôl a 
gwahoddodd Aelodau'r Pwyllgor ac unrhyw Aelod o'r panel i fyfyrio ar unrhyw ran o'r 
trafodaethau;  
 
Trafododd yr Aelodau bwysigrwydd ymyrraeth gynnar a chymorth mewn perthynas â 
phrofiadau Mr Cunliffe; roedd angen cymorth ar ei deulu ymhell cyn iddo gael ei 
baratoi.   Roedd yr heddlu wedi ei ddeall a'i weld fel dioddefwr a'i gefnogi wrth symud 
ymlaen Roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu o'r farn bod ei stori yn 
gymeradwyaeth berffaith i'r hyn y mae'r Heddlu'n ceisio'i wneud yn awr gydag 
ymyriadau fel “Step into Sport” ond hefyd yn cael cydbwysedd a bod yn galed ar 
linellau sirol. 
 
Trafododd yr Aelodau'r cydbwysedd anodd rhwng atal a gorfodi a gofynnodd a oedd 
perygl o fynd yn rhy bell i lawr y llwybr atal.   Roedd Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu o'r farn bod Heddlu De Cymru’n gwneud y ddau yn dda. 
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y gellid gweld/stopio'r rhai sy’n paratoi eraill.  Dywedwyd 
wrth yr Aelodau bod gan bawb ran i'w chwarae yn hyn o beth ac roedd yn bwysig 
gweld yr arwyddion fel plant yn cael mwy o bethau, dillad newydd, ffrindiau nad yw 
rhieni'n eu hadnabod/nad ydynt wedi cyfarfod ac ati. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai adolygiad o bwerau SCCH.   Dywedodd Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu nad oedd; mae ychydig o wahaniaethau mewn pwerau a gall 
y rhain fod yn wahanol mewn ardaloedd gwledig er enghraifft.  Rôl y SCCH yw 
cyfathrebu, datrys problemau, grymuso cymunedau i ddatrys problemau a bod yn 
rhan hanfodol o blismona yn y gymdogaeth.  
 
Nododd yr Aelodau faint o waith a oedd yn mynd rhagddo a gofynnodd am 
dargedau/mesuriadau.   Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ei fod yn 



amheus o osod targedau fel pe bai'r rhai anghywir yn cael eu gosod gallant anfon 
pobl ar y llwybr anghywir.  Roedd yn deall yr angen i fesur a dangos llwyddiant da; a 
chraffu ar sawl ffurf.   Gorffennodd yr Aelod Cabinet drwy ddweud ei fod yn fater 
cymhleth ond mae pawb yn cydweithio'n well nag erioed ac mae'r canlyniadau'n well 
na thargedau. 
 

CYTUNWYD: y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.  
 
17 :   BUSNES Y PWYLLGOR  
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi'r briff 'Cipio ac Adrodd ar Effaith Craffu'; roedd yr 
Aelodau'n ymwybodol o'r gwaith y mae pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad 
wedi'i wneud yn y maes hwn o'r blaen ac mae hyn yn gadarnhad bod system bellach 
ar waith i gasglu a chofnodi'r data. Atgoffwyd yr Aelodau y gallant yn awr wneud 
argymhellion ar ôl craffu ar faterion yn y pwyllgor, nid dim ond drwy waith gorchwyl a 
gorffen.  Rhaid i'r Cadeirydd wneud unrhyw argymhellion yn glir ar ddiwedd llythyron, 
yna bydd ymateb yn ffurfiol yn cael ei wneud, byddant yn cael eu monitro ar gyfer 
cynnydd, ac yn cael eu hadrodd yn ôl bob chwe mis. 

Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai Adroddiad Blynyddol Craffu Sengl a byddai 
drafft o hyn yn cael ei gyflwyno i'r cyfarfod nesaf cyn iddo fynd i'r Cyngor.  
 
18 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
19 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
1 Mehefin 2021 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.15 pm 
 


