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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
1.1 Mae adroddiad gweithgaredd a pherfformiad y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn 

seiliedig ar y cyd-flaenoriaethau partneriaeth a gytunwyd fel y nodwyd yn  Archwiliad 
Troseddau Gogledd Cymru sy’n cael ei gynnal yn flynyddol. Mae Bwrdd Cymunedau 
Mwy Diogel Gogledd Cymru (NWSCB) yn cytuno ar y blaenoriaethau ac yna’n llunio 
cynllun gweithredu sy’n cael ei fonitro gan NWSCB. Yn lleol rydym yn darparu’r 
cynllun gweithredu hwn trwy ddadansoddi beth sy’n digwydd yn ein hardal leol a 
gweithredu datrysiadau lleol. 

 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

 
2.1 Pwrpas yr adroddiad hwn yw hysbysu Pwyllgor Archwilio Partneriaethau o 

weithgaredd y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) ar y Cyd yn 2018-2019 a’r 
cynllun gweithredu Lleol/Rhanbarthol ar gyfer 2019-2020. 

 
3. Beth yw'r Argymhellion? 

 
3.1 Mae’r Pwyllgor Archwilio Partneriaethau’n darparu sylwadau ar gynnwys yr adroddiad 

gweithgaredd/perfformiad a’r cynllun gweithgaredd ynghlwm.  
  
4. Manylion yr Adroddiad 
 

4.1  Fe grëwyd PDC yn 1998 i ddatblygu a gweithredu strategaethau a chynlluniau i 
leihau trosedd ac anhrefn. Roedd gan bob Awdurdod eu PDC eu hunain. Tua 12 
mlynedd yn ôl fe unodd timau PDC Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, (CBSC), a 
Chyngor Sir Ddinbych (CSDd) yn un tîm, gyda CBSC yn brif gyflogwr. Mae Gwella a 
Moderneiddio Busnes yn arwain rheolaeth PDC yn Sir Ddinbych. 

4.2  Mae trefn cyfarfodydd y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn cynnwys: 

 Grŵp Llywio Strategol - sy’n cyfarfod deirgwaith y flwyddyn - Presenoldeb CSDd; 
Rheolwr Gwella a Moderneiddio Busnes (Alan Smith) ac Aelod Arweiniol Cynllunio, 
Gwarchod y Cyhoedd a Chymunedau Mwy Diogel (Cynghorydd Mark Young)  
 



 
 

 Grŵp Tasg Ymddygiad Gwrthgymdeithasol - yn cael ei gynnal bob mis ac mae’r 
Uwch Swyddog Gorfodaeth (Tim Wynne-Evans) yn bresennol ar ran CSDd. 

 Grwpiau Tasg a Gorffen pryd a phan fo angen 

4.3      Y tri maes blaenoriaeth PDC ar gyfer 2018-2019 oedd: 

Maes Blaenoriaeth 1- Lleihau trosedd ac anhrefn yn yr ardal Leol a Rhanbarthol 
Lleihau trosedd sy’n seiliedig ar ddioddefwyr 
Lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol 
Cefnogi pobl fregus i’w hatal rhag dod yn ddioddefwyr trosedd 
Lleihau achosion mynych o droseddau sy’n seiliedig ar ddioddefwyr ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol i ddioddefwyr a thramgwyddwyr 
Gweithio gyda Chynhadledd Asesu Risg Amlasiantaeth (MARAC) i reoli lefelau 
dioddefwyr mynych o Gamdriniaeth Ddomestig  
Delio’n effeithiol ag achosion risg uchel o Gam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
Cynyddu hyder i adrodd ynghylch Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
Cynyddu ymwybyddiaeth ymysg pobl ifanc o drais rhywiol 

 
Maes Blaenoriaeth 2- Lleihau aildroseddu – Blaenoriaeth 
Genedlaethol/Ranbarthol  
Aildroseddu ymysg oedolion (18+) 
Plant a phobl ifanc yn aildroseddu (12-17) 

 
Maes Blaenoriaeth 3- Blaenoriaethau lleol 
Leihau troseddau sy'n gysylltiedig ag eiddo trwyddedig a thacsis 
Gwella hyder mewn adrodd ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol i’r Awdurdod Lleol 
(ALl) 
Delio ag unrhyw ardaloedd â phroblem ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn 
partneriaeth ag eraill  

 

4.4   Mae gan bob maes Blaenoriaeth nifer o ddangosyddion perfformiad i fonitro cynnydd 
a thueddiadau troseddu. Rydym yn adolygu’r holl ystadegau bob chwarter yn y Grŵp 
Llywio Strategol ac yn gweithredu ar unrhyw faterion sy'n dod i'r amlwg. 

4.5  Gweler y crynodeb perfformiad ynghlwm ar gyfer 2018-2019 (Atodiad 1) 

4.6 Gweler yr adroddiad ystadegol ar gyfer 2018-2019 (Atodiad 2) 

4.7  Gweler y cynllun gweithgaredd partneriaeth ynghlwm ar gyfer 2019-2020 (Atodiad 3) 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 

5.1  Lle y bo’n berthnasol, mae gwaith y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedau’n cyd-fynd â 
blaenoriaethau Cynllun Corfforaethol Sir Ddinbych. 

5.2  Mae'r gwaith hefyd yn cyfrannu at flaenoriaethau gwasanaeth y Gwasanaethau 
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd. 

  



 
 

6 Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 

6.1 Mae gweithgaredd partneriaeth o fewn y Cynllun Gweithredu yn cael ei ariannu’n llawn 
gan grant, fodd bynnag bydd pob gwasanaeth yn neilltuo swm penodol o arian a fydd 
yn cefnogi canlyniadau’n uniongyrchol ar gyfer lleihau trosedd yn Sir Ddinbych.   

 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb?  
 
7.1 Dim angen. 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill? 
  
8.1 Ymgynghorodd y PDC ar Gynlluniau Gweithredu 2017-2020 gyda’r holl Awdurdodau 

Cyfrifol (Awdurdod Lleol, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Heddlu 
Gogledd Cymru, Gwasanaeth Prawf Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr)). 

8.2  Mae'r PDC yn adrodd yn flynyddol i Bwyllgor Archwilio Partneriaethau'r Cyngor. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

  
Mae cost darparu Cynllun 2019-2020 wedi’i gynnwys o fewn o fewn y cyllid allanol 
sydd ar gael. 

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 

10.1 Y brif risg yw bod cyllid diogelwch cymunedol ar gyfer 2019-2020 bellach wedi’i 
neilltuo’n rhanbarthol. I liniaru'r risg, byddwn yn sicrhau bod Sir Ddinbych yn 
bresennol yn y prif Fyrddau Rhanbarthol ac y bydd yr wybodaeth o’r byrddau hynny’n 
cael ei thrafod yn y Cyfarfod Diogelwch Cymunedau isranbarthol i sicrhau bod 
dealltwriaeth glir yn lleol lle mae’r grantiau diogelwch cymunedau’n cael eu gwario. 

10.2 Mae angen diffinio’r drefn adrodd fewnol ar faterion sy’n pontio diogelu/diogelwch 
cymunedau. Mae strwythurau adrodd ar y prif Fyrddau Rhanbarthol lle trafodir 
materion diogelu/diogelwch cymunedau yn cael eu trafod yn rhanbarthol ac ar lefel 
Uwch Arweinyddiaeth yn Sir Ddinbych i sicrhau nad oes unrhyw ddyblygu a bod Sir 
Ddinbych yn cael ei chynrychioli’n briodol ar lefel ranbarthol a lleol a bod dulliau 
adrodd yn cael eu diffinio. 

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 

 Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 

 Deddf Diwygio’r Heddlu 2002 

 Adran 19 a 20 Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder  

 Rheoliadau (Trosolwg ac Archwilio) Trosedd ac Anrhefn 2009 

 Mae Adran 7.15.2 o Gyfansoddiad y Cyngor yn nodi’n benodol bod 
dyletswydd ar bwyllgor Trosedd ac Anhrefn penodedig y Cyngor i sicrhau 



 
 

bod buddiannau, adnoddau a blaenoriaethau’r Cyngor yn cael eu 
hadlewyrchu yng ngwaith y PDC, yn unol ag adrannau 19 a 20 o Ddeddf yr 
Heddlu a Chyfiawnder 2006. 

 
Swyddog Cyswllt: 
Rheolwr Partneriaeth Diogelwch Cymunedau   
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