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Annwyl Gadeirydd 
 
DIOGELWCH CYMUNEDOL YNG NGHYMRU 
 
Yn ddiweddar, cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ei adroddiad ar Ddiogelwch 
Cymunedol yng Nghymru. Gwnaeth Llywodraeth Cymru lawer o sylwadau ar yr adroddiad 
wrth iddo gael ei ddrafftio ac erbyn hyn rydym wedi ystyried yr adroddiad a’i argymhellion yn 
fanwl.  
  
Mae’r adroddiad yn cydnabod yr her sylweddol o ddiffinio Diogelwch Cymunedol fel un 
maes polisi yng Nghymru. Mae’r cyfrifoldebau am bennu’r cyfeiriad strategol, llunio cynigion 
manwl ynghylch polisïau a’u rhoi ar waith, wedi’u gwasgaru ar draws pedwar corff sy’n 
ddemocrataidd annibynnol. Mae’r rhoi’r polisïau hynny ar waith a’u cyflawni o ddydd i ddydd 
o safbwynt gweithredol hefyd yn gymhleth, gan eu bod yn berthnasol i wasanaethau a 
meysydd sydd ag atebolrwydd datganoledig ac atebolrwydd nad yw wedi’i ddatganoli. Fel 
man cychwyn, efallai nad yw’r sefyllfa bresennol yn cynnig cyfeiriad strategol digon clir i’r 
rhai sy’n ymwneud â’r broses, atebolrwydd dealladwy, nac ychwaith mewn rhai achosion 
ddull llywodraethu syml, effeithiol a darbodus sy’n galluogi pob sefydliad i gydweithio ar sail 
cyfres gyffredin o amcanion.   
 
O safbwynt Llywodraeth Cymru, nid yw’r darlun hynod gymhleth hwn yn gynaliadwy. Fodd 
bynnag, nid yw’r dulliau allweddol sydd eu hangen i gyflwyno newidiadau yn y maes hwn 
wedi’u datganoli, er enghraifft plismona ac agweddau ehangach ar y system cyfiawnder 
troseddol. Mae’r adroddiad, yn gwbl briodol, yn cydnabod hyn a’r ffaith bod Llywodraeth 
Cymru’n ysgwyddo gwaith sylweddol ar draws yr ystod o weithgareddau diogelwch 
cymunedol ac, yn arbennig, yn cynnal perthynas glos a chynhyrchiol gyda’r heddlu a 
sefydliadau eraill nad ydynt wedi’u datganoli.   
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Ar ben hynny, mae’r adroddiad yn cydnabod bod Diogelwch Cymunedol yn faes cymhleth 
a’i bod weithiau’n anodd i sefydliadau yng Nghymru fabwysiadu dull gweithredu strategol. 
Nid yw hyn yn golygu bod diffyg strategaeth neu arweinyddiaeth. Er enghraifft, mewn nifer o 
feysydd yng nghyswllt cymunedau mwy diogel, mae gan Lywodraeth Cymru strwythurau 
hirsefydlog ac effeithiol sy’n pennu’r strategaeth ac sy’n cefnogi gwaith cyflawni effeithiol, 
megis Panel Cynghori Cyfiawnder Ieuenctid Cymru.  
 
Daw’r Panel ag uwch arweinwyr o feysydd llywodraeth leol, iechyd, y gwasanaeth prawf, yr 
heddlu a’r trydydd sector ynghyd mewn grŵp sy’n cael ei gadeirio gan Lywodraeth Cymru a 
Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru ar y cyd. Mae’n darparu arweinyddiaeth gydgysylltiedig 
a chyfeiriad strategol ar draws meysydd polisi a bennir gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth 
Cymru yng nghyswllt Cyd-strategaeth Troseddwyr Ifanc Cymru. Mae effaith y gwaith 
cydweithredol y mae’r Bwrdd wedi’i arwain dros y 5 mlynedd diwethaf wedi arwain at 
ostyngiad sylweddol yn nifer y newydd-ddyfodiaid i’r system cyfiawnder ieuenctid, 
gostyngiad yn nifer y bobl ifanc mewn sefydliadau diogel a dull effeithiol, sydd wedi’i seilio 
ar dystiolaeth, o ymyrryd yn gynnar.   
 
Mae’r adroddiad hefyd yn gywir wrth gydnabod yr heriau sy’n gysylltiedig â gweithredu 
polisïau sy’n berthnasol i feysydd datganoledig a meysydd nad ydynt wedi’u datganoli, ac 
yn naturiol dros y 17 mlynedd diwethaf, mae datganoli wedi creu gwahaniaethau yn nulliau 
Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru o ymdrin â pholisïau. Rydym yn cytuno bod hyn yn 
cyflwyno heriau i ni, ond ein nod fu deall a rheoli’r rhain mewn ffordd nad yw’n effeithio ar 
wasanaethau rheng flaen. Rydym yn falch bod yr adroddiad yn cydnabod ein bod yn 
gweithio’n agos gydag asiantaethau nad ydynt wedi’u datganoli – mae hyn yn arwydd o’r 
dull cadarnhaol o gydweithio yr ydym yn ei fabwysiadu yng Nghymru.  
 
Yn ystod y weinyddiaeth ddiwethaf, o fewn blwyddyn ar ôl yr etholiad, recriwtiwyd a 
hyfforddwyd 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol ychwanegol ledled Cymru. Dim ond 
oherwydd y cydweithredu agos â’r pedwar Heddlu yng Nghymru yr oedd modd inni wneud 
hynny. Rydym yn cydnabod y cyfraniad y mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn ei 
wneud at y gwaith o bennu strategaeth leol ar gyfer eu heddluoedd ond rydym yn cytuno 
bod rhagor y gallwn ei wneud i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth o flaenoriaethau cenedlaethol 
ar gyfer maes diogelwch cymunedol, gan gydnabod amrywiad anochel y rheini ar lefel leol. 
Er bod cytuno ar amcanion polisi yn bwysig er mwyn cydweithio’n effeithiol, gall ffactorau 
eraill hefyd gael effaith, ac wrth i ni edrych tua’r dyfodol mae lle o hyd i bartneriaid weithio’n 
well gyda’i gilydd. 
 
Mae’r adroddiad yn awgrymu y dylai fod un strategaeth ac un corff arweiniol trosfwaol ar 
gyfer Diogelwch Cymunedol yng Nghymru. Mae’n bosib na fyddai’r dull gweithredu hwn 
ynddo’i hun, heb ystyriaeth ehangach o’r holl sefydliadau a’r trefniadau llywodraethu, yn 
lleihau’r cymhlethdod presennol neu’n gwella’r modd o ddarparu gwasanaethau sy’n sicrhau 
bod pobl yn teimlo’n ddiogel yn eu cymunedau. Ein dull gweithredu, fel yr eglura’r 
adroddiad, fu canolbwyntio ar y meysydd blaenoriaeth a gafodd eu nodi yn y Rhaglenni 
Llywodraethu blaenorol a phresennol. Mae Ysgrifenyddion y Cabinet o’r farn mai dyma’r dull 
gweithredu cywir, sydd wedi ein galluogi i ganolbwyntio ar nifer lai o feysydd lle y gallwn 
sicrhau arweinyddiaeth a llywodraethu effeithiol, ynghyd â ffocws ar wella’r ffordd y caiff 
gwasanaethau cyhoeddus eu darparu; a bod canlyniadau i bobl yn cael eu gwella. 
 
Mae arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru o ran mynd i’r afael â Thrais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn enghraifft dda o ffocws o’r fath ac mae rhai  



sylwebwyr wedi nodi ei bod yn torri tir newydd. Mae’r Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Drais 
yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, sy’n cael ei gadeirio gan 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, yn dwyn ynghyd grŵp amlasiantaethol o 
bob rhan o’r sector statudol a’r trydydd sector, ynghyd ag academyddion blaenllaw. Mae’n 
darparu arweinyddiaeth strategol ynghylch gweithredu Deddf Trais yn Erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol a gweithredu’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol; a 
bydd yn goruchwylio’r gwaith o baratoi a chyflawni Strategaeth Genedlaethol newydd ar 
hyn. Pwynt hollbwysig yw bod y dull hwn hefyd yn cynnwys lleisiau’r rhai sydd wedi goroesi 
Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. 
 
Rydym yn falch bod yr adroddiad yn cydnabod y cyllid ychwanegol y mae Llywodraeth 
Cymru wedi’i ddyrannu i gyllidebau diogelwch cymunedol. Mae hyn yn adlewyrchu’r 
flaenoriaeth y mae Ysgrifenyddion y Cabinet yn ei phriodoli i’r maes hwn, a hynny i raddau 
hyd yn oed mwy o gofio’r amodau ariannol anodd iawn yr ydym yn gweithredu ynddynt. 
Gyda’r adnodd ychwanegol hwn, rydym wedi ceisio ysgogi arloesedd. Er enghraifft, rydym 
wedi gweithio’n agos gyda’r Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru ynglŷn â’i agenda 
arallgyfeirio, pan roddodd Ysgrifenyddion y Cabinet arweiniad cadarn iawn er mwyn ysgogi 
cydweithredu ar draws asiantaethau i leihau achosion o danau glaswellt bwriadol. Maent 
hefyd wedi annog arallgyfeirio’r gwasanaeth i weithio gyda phobl ifanc a chyflawnwyr er 
mwyn lleihau tanau bwriadol; i sicrhau bod yr henoed a phobl sy’n agored i niwed yn fwy 
diogel yn eu cartrefi drwy ddarparu offer diogelwch cartref, yn ogystal â gweithio gydag eraill 
i helpu i fynd i’r afael â cham-drin domestig. 
 
Er bod cryn dystiolaeth bod Llywodraeth Cymru a sefydliadau partner eraill yn chwarae rhan 
lawn mewn amryw o weithgareddau ar draws yr agenda diogelwch cymunedol, mae’r 
adroddiad yn gwneud sylw llawer mwy sylfaenol sy’n mynd y tu hwnt i drafodaeth am 
arweinyddiaeth neu strategaeth. Mae’n tynnu sylw at y modd y mae’r maes polisi wedi 
datblygu ers datganoli; yn parhau i ddatblygu’n gyflym, a sut y mae gwahanol haenau 
llywodraeth – a llywodraethu – wedi datblygu; a’r newidiadau sefydliadol niferus. Rydym yn 
cytuno bod angen mynd i’r afael â’r materion hyn ac mae ein hymateb i’r adroddiad yn rhoi 
cyfle i adolygu a diweddaru’r trefniadau ar gyfer diogelwch cymunedol yng Nghymru, gan 
ystyried nid yn unig y cyd-destun presennol ond y datblygiadau posibl y dyfodol. 
 
Awgrymwn y gallai proses ddiweddaru o’r fath ystyried yr hyn a ganlyn, ymysg pethau eraill:   
 

 yr angen am ddealltwriaeth a rennir o Ddiogelwch Cymunedol; 

 datblygiadau yn neddfwriaeth Cymru a’r DU ac a oes angen diwygio pellach, gan 
gynnwys y cyfleoedd y mae Bil Cymru yn eu cynnig;  

 datblygiadau ar lefel polisi’r DU, er enghraifft diwygio carchardai; 

 datblygiadau mewn prosesau cynllunio unigol drwy Fyrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus;  

 cydnabod cyd-ddibyniaethau rhwng gweithgareddau Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU a Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu, a’r potensial ar gyfer eu 
halinio’n well;  

 datblygu dulliau cynllunio, llywodraethu, sicrwydd, a pherfformiad symlach, mewn 
strwythur a fydd yn cynnwys pob partner ac yn cydnabod y cyfleoedd y mae ein 
diwygiadau arfaethedig ym maes llywodraeth leol yn eu cynnig; a 

 bydd y dulliau hynny’n effeithlon ac yn effeithiol, bydd meysydd atebolrwydd yn 
dryloyw, a bydd achosion o ddyblygu ymdrechion yn cael eu lleihau i’r eithaf. 

 



Ar y sail hwn, rydym yn credu mai’r ffordd orau o sicrhau ansawdd, effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd yw rhoi sylw i’r argymhellion fel rhan o’r adolygiad a diwygio ehangach i 
symud yr agenda Diogelwch Cymunedol ymlaen. Credwn fod cyfle i bwyso a mesur y 
materion y tynnwyd sylw atynt yn yr adroddiad a sicrhau ein bod yn darparu 
gwasanaethau’n effeithiol yn y meysydd blaenoriaeth hynny a fydd yn sicrhau bod ein 
cymunedau’n fwy diogel. Bydd pwyso a mesur hefyd yn caniatáu inni ymgysylltu â 
Llywodraeth y DU ar feysydd lle y gall cymhlethdod polisïau datganoledig/heb eu datganoli 
barhau i achosi heriau i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru mewn ffordd nad ydym wedi 
ymgysylltu â hi o’r blaen. 
 
Ein nod fydd sefydlu trefniadau i ategu diogelwch cymunedol yng Nghymru sy’n gadarn, yn 
berthnasol ac yn ymatebol. Rydym eisoes wedi trafod hyn â nifer o’r Comisiynwyr Heddlu a 
Throseddu ac Awdurdodau Lleol, ac mae cytundeb cyffredinol i symud ymlaen ar y sail hwn. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu gan eu bod wedi’u 
nodi yn yr argymhellion. 
 
Yn gywir 
 

 
 
Owen Evans 


