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1.  Beth yw diben yr adroddiad? 
 
1.1  Rhoi gwybodaeth am weinyddiaeth Ardaloedd Dim Galwyr Diwahoddiad yn y Sir a 

chynigion ar gyfer newid gweithredol.   
 
2.  Beth yw’r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 
  
2.1 Darparu gwybodaeth ar y cynigion ar gyfer proses cyflwyno Ardaloedd Dim Galwyr 

Diwahoddiad yn y dyfodol. 
 
3.  Beth yw’r Argymhellion? 

  
3.1 Bod Aelodau: 

• yn rhoi sylwadau ar gynnwys yr adroddiad, a; 
• chefnogi’r ymagwedd arfaethedig 

 
4. Manylion yr adroddiad 

  
4.1 Ardal lle mae trigolion wedi dweud nad ydynt yn dymuno cael ymweliadau digymell â’u 

cartrefi (galwyr diwahoddiad) gan fusnesau yw Ardal Dim Galwyr Diwahoddiad. 
Sefydlir yr ardaloedd gan Dîm Safonau Masnach y Cyngor drwy weithio mewn 
partneriaeth â Heddlu Gogledd Cymru. Bwriad Ardaloedd Dim Galwyr Diwahoddiad 
yw amddiffyn defnyddwyr agored i niwed rhag troseddwyr stepen drws ac ymweliadau 
gwerthu digroeso, codi ymwybyddiaeth deiliaid tai a helpu busnesau parchus i osgoi 
ymweld ag ardaloedd lle nad oes croeso iddynt.  

 
4.2 Ar hyn o bryd mae yna tua 355 ardal ar draws y sir sy’n cynnwys dros 8000 o dai 

(Atodiad 1). Cafodd y rhain i gyd eu gweithredu gan swyddogion Safonau Masnach 
rhwng 2007 a 2016 ar gais preswylwyr a/neu Heddlu Gogledd Cymru.   

 
4.3 Mae’r broses bresennol ar gyfer cyflwyno ardal yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus 

gyda holl drigolion yr ardal honno - a hynny fel arfer dan arweiniad swyddogion 
Cymorth Cymunedol yr Heddlu neu Warden Cymdogaeth – a lle bo mwyafrif y trigolion 
yn dymuno ardal, gellir ei gweithredu.  Gall cais am ardal godi drwy drigolion neu 
awdurdodau cyhoeddus lle maent wedi adnabod problemau gweithgarwch masnachwr 
twyllodrus a/neu mae nifer sylweddol o drigolion a allai fod yn agored i niwed yn byw.  



Fel arfer, cynhelir ymgynghoriad trwy ledaenu’r neges ar lafar, dosbarthu taflenni ac, 
os oes rhaid, cyfarfod cyhoeddus, sy’n gallu amrywio o gyfarfod ymyl ffordd anffurfiol i 
gyfarfod mwy ffurfiol mewn lleoliad penodol.   

 
4.4 Mewn ardal, bydd y trigolion i gyd yn cytuno peidio â delio â masnachwyr sy’n galw’n 

ddiwahoddiad wrth eu drws i werthu cynhyrchion. Fel arfer, mae arwydd ar bolyn lamp 
ar bob pen yr ardal (sydd fel arfer yn stryd, neu’n gyfres o strydoedd) a sticeri i bob 
aelwyd eu rhoi yn eu drws/ffenestr i roi gwybod i fasnachwyr sy’n galw’n ddiwahoddiad 
nad oes croeso iddynt.  

 
4.5 Mae’r arwyddion a’r sticeri yn effeithiol am eu bod yn rhoi rheswm penodol, a’r hyder, 

i drigolion wrthod y cyfryw fasnachwyr. Gall trigolion adrodd am unrhyw alwyr 
diwahoddiad yn yr ardal i Swyddogion Safonau Masnach neu Heddlu Gogledd Cymru 
a all gymryd y camau priodol, fel mynd i’r safle neu ysgrifennu at y busnes a gofyn 
iddynt beidio â gwneud hynny yn y dyfodol – cedwir cofnod o hyn ar gronfeydd data 
mewnol a chaiff yr wybodaeth ei rhannu ar gronfeydd data gwybodaeth cenedlaethol 
ac, felly, gellir cefnogi camau a gymerir yn erbyn masnachwyr sy’n arbennig o 
drafferthus. Ymhlith y troseddau posibl mae achosion lle nad yw masnachwyr yn 
gadael eiddo pan ofynnir iddynt wneud hynny neu lle maent yn parhau i alw’n 
ddirybudd. Cynghorir trigolion i gau eu drysau a chofnodi’r digwyddiad, yn arbennig os 
bydd rhywun yn gwrthod gadael yr eiddo ar ôl gofyn iddynt, ac yn yr achos yma dylid 
cysylltu â’r heddlu. 

 
4.6 Yn hanesyddol, darparwyd yr arwyddion a’r sticeri gan y Cyngor trwy’r tîm Safonau 

Masnach.  Amcangyfrifir mai cost gyfartalog arwydd ffordd yw £200 a chafodd mwyafrif 
yr arwyddion ffordd eu codi cyn 2014 ac mae nifer sylweddol o ardaloedd wedi’u 
gweithredu neu newid ers y dyddiad hwnnw neu mae arwyddion wedi cael eu tynnu 
ymaith am wahanol resymau.  Nid oes data ar gael i ddangos faint o ardaloedd sydd 
heb yr arwyddion priodol ond rhagwelir bod hynny’n gyfran fawr, gan roi bwrn ariannol 
ar y Cyngor. 

 
4.7 Cadarnhaodd trafodaethau gyda thîm Diogelwch Cymunedol Heddlu Gogledd Cymru 

bod ganddynt gyfyngiadau tebyg o ran adnoddau ac nad ydynt yn gallu cefnogi 
ymgynghoriad ffurfiol i adfywio ardaloedd presennol neu sefydlu rhai newydd. Maent 
wedi dweud eu bod yn gallu cynnig cefnogaeth i ddioddefwyr trosedd ar stepen y drws 
ac y byddant yn ymateb i fasnachwyr digymell lle bo risg i ddeiliad tŷ. Fodd bynnag, 
maent yn awgrymu’n gryf y dylid rhoi gwybod am fasnachwyr sy’n anwybyddu 
arwyddion Galwyr Diwahoddiad a materion eraill â llai o frys trwy lwybrau eraill sy’n 
bodoli e.e. Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.  

 
4.8 Mae Sir Ddinbych a Heddlu Gogledd Cymru wedi llunio cytundeb rhannu data i 

hwyluso rhannu gwybodaeth yn rhwydd rhwng y ddau sefydliad.  Cesglir a dadansoddir 
data i gynorthwyo targedu adnoddau pan a lle y bydd angen. 

 
4.9 Yn ystod 2017, yn rhan o adolygiad o effeithiolrwydd ardaloedd, ymgynghorodd 

swyddogion gyda thrigolion ardaloedd.  I grynhoi, casgliad yr arolwg hwnnw oedd nad 
oedd rhai trigolion yn ymwybodol o’u hardal ond bod y rhan fwyaf yn teimlo bod angen 
rhyw fath o arf ataliol.  Mae’r arolwg wedi’i atodi yn Atodiad 2.    

 



4.10 Mae swyddogion yn cynnig y bydd ardaloedd presennol yn aros fel ag y maent ond y 
dylid rhoi pecyn cymorth hunan-helpu i’r sawl sy’n gwneud cais o’r newydd am ardal 
dim galwyr diwahoddiad a fydd yn tywys trigolion trwy gamau sefydlu ardal heb 
ymglymiad gan Sir Ddinbych na Heddlu Gogledd Cymru. Bydd y pecyn cymorth yn 
cynnwys arweiniad a thempled dogfennau ar gyfer ymgynghori, pleidleisio, lansio a 
gwerthuso a fydd i gyd yn gwneud proses sefydlu ardal yn syml. 

 
4.11 At hyn, mae swyddogion y cynnig mai trigolion yr ardal a ddylai dalu am arwyddion 

stryd yr ardal, er ei fod yn bosibl i’r Cyngor hwyluso’r broses honno drwy adnabod 
busnesau a allai darparu a gosod arwyddion. Fodd bynnag, bydd gwasanaeth 
Cynllunio ac Amddiffyn y Cyhoedd Sir Ddinbych, trwy ei dîm Safonau Masnach, a 
Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i gyd-ariannu a rhoi’r sticeri ffenestr/drws Galwyr 
Diwahoddiad (Atodiad 3) i ddeiliaid tai ac yn codi ymwybyddiaeth o’r materion mewn 
digwyddiadau Cymunedol yn ogystal â thrwy’r cyfryngau sydd ar gael, yn rhagweithiol 
ac ymatebol. 

 
4.12  Bydd pob ardal newydd yn parhau i gael eu hychwanegu at wefannau Safonau 

Masnach Cymru a Sir Ddinbych unwaith y bydd y cydlynydd wedi cadarnhau bod yr 
ardal wedi’i sefydlu. Rhagwelir y bydd y tîm Safonau Masnach yn cysylltu â’r cydlynydd 
o bryd i’w gilydd i gadarnhau bod yr ardal yn dal i fod yn weithredol.   

 
4.13  Bydd gwybodaeth ar wefan Sir Ddinbych yn parhau i bwysleisio neges “Dim Galwyr 

Diwahoddiad” lle bo sticeri drws/ffenestr yn bresennol ac yn disgrifio’n glir y cosbau y 
gellid eu rhoi i fasnachwyr sy’n eu hanwybyddu. Bydd negeseuon cyhoeddusrwydd yn 
parhau i annog trigolion adrodd am achosion o alw diwahoddiad i rifau cyswllt penodol 
ar gyfer Safonau Masnach a’r / neu’r heddlu. Wrth wneud hynny, bydd camau priodol 
yn cael eu cymryd yn erbyn y galwr diwahoddiad a allai gynnwys rhoi cyngor neu 
rybuddion mwy ffurfiol iddynt neu, yn y pen draw, eu herlid. Hefyd, bydd pob 
digwyddiad sy’n cael ei adrodd am yn cael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth a 
gellir ei rannu’n unol â hynny. 

 
5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
   
5.1 Cymunedau Gwydn: Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i adeiladu 

annibyniaeth a gwydnwch. 
Mae’r gwaith hwn yn un agwedd ar alluogi pobl i fod yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain. 
Mae’n eu cefnogi i fod yn annibynnol cyn hired â phosibl.   

 
6. Beth fydd y gost a sut bydd hynny'n effeithio ar wasanaethau eraill? 
  
6.1 Costau parhaus ar gyfer dylunio ac argraffu sticeri drws (tua £750 y 2,000 o sticeri ar 

hyn o bryd) 
 
6.2 Ni fyddai’r effaith, o ran adnoddau a chost, ar Gyfathrebu Corfforaethol ar gyfer 

negeseuon ar y cyfryngau yn fawr. 
 
6.3 Byddai’r broses arfaethedig yn cael gwared ar yr angen am arwyddion stryd; a 

fyddai’n arbed cost o tua £200 yr arwydd (ar gyfer dylunio, gweithgynhyrchu a 
gosod). 

 



6.4 Hefyd, byddai’r broses yn cefnogi mentrau parhaus presennol o fewn y gwasanaeth 
Cynllunio ac Amddiffyn y Cyhoedd, sef:- 
• Prosiect atal galwadau – prosiect 3 blynedd (yn ei ail flwyddyn ar hyn o bryd) i 

gefnogi oedolion agored i niwed yn eu cartref rhag cael eu targedu gan 
alwadau ffôn diangen drwy fenthyg ataliwr galwadau iddynt; 

• Ymwybyddiaeth o Sgamiau – gwaith parhaus i godi ymwybyddiaeth o sgamiau 
(yn y post a/neu dros y ffôn) yn y gymuned a sut i adnabod a chefnogi 
dioddefwyr. 

 
6.5 Mae’r gwaith hwn, ynghyd â’r mentrau yn 6.4 uchod, yn cefnogi fframwaith/cynlluniau 

ehangach Sir Ddinbych fel Amddiffyn, Heneiddio’n Dda a Chefnogi Pobl.  Mae’r 
mentrau wedi caniatáu i ni weithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill – Gwasanaethau 
Oedolion, Cyfeillion Dementia ayb - i sicrhau ein bod yn rhoi cefnogaeth i rai o’n 
trigolion mwyaf agored i niwed.  

 
6.6 Mae yna ddeilliant posibl sy’n cyfrannu at y Strategaeth Economeg ac Uchelgais 

Cymunedol o ran cefnogi busnesau.  Mae hyrwyddo amgylchedd masnach tecach yn 
galluogi i bob busnes gystadlu a ffynnu. 

 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith Llesiant?  
 
7.1 Bydd newidiadau i’r Ardaloedd Rheoli Dim Galwyr Diwahoddiad yn ei wneud yn haws 

i drigolion gyrchu sticeri drws ataliol a gwybodaeth am atal galwyr diwahoddiad 
diangen. Bydd y cynllun yn llai beichus ac yn fwy cynhwysol. Bydd y defnydd o 
wefannau a sianelau cyfryngau cymdeithasol yn lleihau costau cyfathrebu ac yn ei 
wneud yn haws i breswylwyr a busnesau gyrchu’r wybodaeth. Bydd cael gwared ar 
gostau arwyddion (prynu a chodi) yn gwneud y mesurau’n fwy cynaliadwy.  

 
7.2 Bydd atal masnachwyr diegwyddor yn lleihau mynychder atgyweiriadau tŷ diorffen 

neu o safon gwael a thipio anghyfreithlon deunyddiau dieisiau.  Yn ei dro, bydd 
lleihau galwyr diwahoddiad diegwyddor a throsedd ar stepen y drws yn caniatáu i 
fusnesau parchus gystadlu’n fwy effeithiol. 

 
7.3  Mae’r asesiad llawn wedi’i atodi yn Atodiad 4. 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

   
8.1  Yn 2017 cynhaliwyd ymarfer ymgynghori mewn Ardaloedd Rheoli Dim Galwyr 

Diwahoddiad dethol a gyda’r cyhoedd yn gyffredinol trwy wefan Sir Ddinbych.  
 
8.2  Mae’r swyddog Diogelwch Cymunedol Heddlu Gogledd Cymru sydd â chyfrifoldeb 

dros Sir Ddinbych wedi rhoi ei chefnogaeth i’r cynnig i roi’r cyfrifoldeb i ddeiliaid tai dros 
gymryd rhan yn y cynllun yn ogystal â defnyddio sticeri drws yn ddull ataliol.  

 
8.3 Mae swyddogion yn bwriadu cysylltu gyda thîm Ymgysylltu â’r Gymuned Sir Ddinbych 

i adnabod cyfleoedd ariannu posibl i gefnogi cymunedau unigol wrth iddynt sefydlu 
ardaloedd newydd. 

 
  



9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
9.1 Ymddengys bod y cynnig yn llai costus gan hefyd cefnogi’r amcanion a nodwyd. 
  

10. Pa beryglon sydd yna ac a allwn ni wneud unrhyw beth i’w lleihau nhw? 
  
10.1 Menter ataliol yw hon sy’n cynnwys costau bychain iawn. Gall risg peidio â pharhau i 

atal galwyr diwahoddiad diegwyddor fod yn helaeth i breswylwyr yr awdurdod. Mae’n 
hysbys bod dioddefwyr galwyr diwahoddiad diegwyddor a throseddwyr ar stepen y 
drws yn colli hyder ac yn fwy tebygol o ddioddef problemau mwy hir dymor – iechyd, 
iselder, unigrwydd – sydd yn eu tro yn gallu arwain at anghenion gofal hir dymor. 

 
11. Grym i wneud y Penderfyniad  
  
11.1 Er bod yna ddyletswydd statudol i atgyfnerthu’r ddeddfwriaeth nid oes dyletswydd 

statudol ar y cyngor i gyflwyno ardaloedd. 
 
11.2 Caiff grymoedd Craffu mewn perthynas â datblygu ac adolygu polisi eu hamlinellu yn 

Adran 7.4.1 Cyfansoddiad y Cyngor.  Mae adran 7.15.2 y Cyfansoddiad yn enwi 
Pwyllgor Trosedd ac Anhrefn y Cyngor yn Bwyllgor dynodedig yn unol ag adrannau 19 
a 20 Deddf Heddlu a Chyfiawnder 2006. 

 
Swyddog Cyswllt: 
Rheolwr Amddiffyn y Cyhoedd  
Ffôn:  01824 706066  


