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CANLLAWIAU A GWEITHDREFNAU – CRYNODEB  
Sylwer bod y ddogfen hon yn grynodeb o ganllawiau a gweithdrefnau Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol yr Heddlu. Gellir cael copïau llawn drwy gais Rhyddid 
Gwybodaeth. 

 

Teitl: Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

Maes Arfer / Busnes: Ymgysylltu a Chyfathrebu 

Yr Adran sy'n Gyfrifol: Gwasanaethau Corfforaethol 

Cyhoeddwyd Gyntaf: 27/06/2016 
 
 

Adolygwyd Ddiwethaf: 09/07/2019  

Dyddiad yr Adolygiad 
Nesaf: 

Gorffennaf 
2020 

Mae'r ddogfen hon yn gymwys i 
gyflogeion: 

Rhif Fersiwn: 06 (cryno) Prif Gwnstabl 

AMCAN GWEITHDREFN HEDDLU DE CYMRU: 

Rhaid mai ein nod yw gweithio gyda'n partneriaid i gyd i leihau ymddygiad 
gwrthgymdeithasol er mwyn cadw pobl yn ddiogel ac yn hyderus yn eu cartrefi a'u 
cymunedau.” Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru. 
 

ASESIAD RISG CYFFREDINOL: 

Mae'r Ffurflen Asesu Risg ar gael.  

GWEITHDREFN: 

 
Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ar ôl cael un alwad am ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy 999 neu 101 neu un 
achos o roi gwybod amdano ar-lein, rhaid cymhwyso'r broses 'Bygythiad, Niwed, 
Risg, Ymchwilio, Agored i Niwed, Ymgysylltu (THRIVE) yn ystod y 'Pwynt Cyswllt 
Cyntaf' er mwyn cadarnhau cynnwys yr alwad/adroddiad a phenderfynu ar yr 
opsiynau tactegol mwyaf priodol i ddatrys y digwyddiad. Rhaid i Swyddogion Derbyn 
Galwadau ddefnyddio'r Model Penderfyniadau Cenedlaethol (NDM) er mwyn iddynt 
wneud penderfyniadau priodol y gellir eu cyfiawnhau bob amser.  
 

Mae’n hanfodol bod Swyddogion Derbyn Galwadau yn nodi ‘Ffactorau Agored i 
Niwed’ ar bob pwynt cyswllt gyda’r ‘Cwsmer’. Bydd y Swyddogion Derbyn 
Galwadau'n cyflawni hyn gan ddefnyddio eu sgiliau ymchwilio a'u technegau holi, a 
chynnal y gwiriadau cudd-wybodaeth priodol sy'n ymwneud â'r Dioddefwr/Lleoliad.  
 
Os nodwyd y ceir ‘Ffactor Agored i Niwed’, mae'n rhaid i'r Swyddogion Derbyn 
Galwadau ystyried y ffactor hwnnw ynghyd â chynnwys/natur y digwyddiad y rhoddir 
gwybod amdano er mwyn penderfynu ar yr ymateb mwyaf priodol.   
 
Mae hyn yn rhoi rhyddid i'r Swyddog Derbyn Galwadau ddarparu ymateb yn seiliedig 
ar amgylchiadau gan ystyried anghenion y dioddefwr a'r sefydliad a'u diwallu. 
 
Cynllun Gweithredu ar gyfer Dioddefwyr sy'n Agored i Niwed (VVAP) – Os yw’r 
dioddefwr yn destun VVAP, yna dylai’r Swyddog Derbyn Galwadau ystyried darparu 
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‘Ymateb Brys’ i’r alwad yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, efallai y bydd achosion lle bydd 
ymateb â 'Blaenoriaeth' neu ymateb 'Wedi'i Drefnu' yn briodol. Mae'n rhaid i'r 
Swyddog Derbyn Galwadau gofnodi ei resymeg dros wneud penderfyniadau yn unol 
â hynny.  
 
Cynllun Gweithredu ar gyfer Dioddefwyr Mynych (RVAP) - Os yw’r 
dioddefwr/lleoliad yn destun RVAP, yna dylai’r Swyddog Derbyn Galwadau ystyried 
darparu ‘Ymateb Brys’ i’r alwad yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, efallai y bydd achosion 
lle bydd ymateb â 'Blaenoriaeth' neu ymateb 'Wedi'i Drefnu' yn briodol. Mae'n rhaid 
i'r Swyddog Derbyn Galwadau gofnodi ei resymeg dros wneud penderfyniadau yn 
unol â hynny. 
 
Dioddefwr sy'n Agored i Niwed (PVV) o bosibl  /Dioddefwr Mynych (PRV) 
posibl - os nad yw'r cynlluniau gweithredu uchod eisoes ar waith ac os nodwyd bod 
y dioddefwr naill ai'n ‘PVV’ neu'n ‘PRV’ ar ôl dilyn y broses ‘Bygythiad, Niwed, Risg, 
Ymchwilio, Agored i Niwed, Ymgysylltu’ (THRIVE), bydd y Swyddog Derbyn 
Galwadau'n sgorio'r digwyddiad. Mae'n rhaid i'r Swyddog Derbyn Galwadau gofnodi 
ei resymeg dros wneud penderfyniadau yn unol â hynny. 
 
Yr unedau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol fydd yn penderfynu ar ddioddefwyr 
mynych/sy'n agored i niwed gwirioneddol.  
 
Rôl Swyddog Ymateb yr Uned Reoli Sylfaenol  
 
Bydd Swyddogion Ymateb sy'n mynychu digwyddiadau Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol yn dilyn canllawiau Safonau Gweithredu Cychwynnol 'GET 
OUT' fel a ganlyn:  
 

G     'Go and speak to the victim/callers.' Ewch i siarad â'r dioddefwr/galwr. 
Os ydynt wedi gofyn i chi beidio ag  
ymweld â nhw, dylech gysylltu â nhw dros y ffôn. 

 
E     'Examine the scene and gather evidence.' Archwilio'r safle a chasglu 
tystiolaeth. Cadarnhau os yw'r dioddefwr yn ddioddefwr  
mynych neu'n ddioddefwr sy'n agored i niwed.  

 
T     'Take details of all victims, witnesses, offenders or suspects and  
         forward relevant community intelligence.' Nodi manylion yr holl 
ddioddefwyr, tystion, troseddwyr neu'r unigolion dan amheuaeth a'u hanfon 
i'r swyddogion cudd-wybodaeth gymunedol perthnasol.  

 
O     'Offer advice on what to do if it happens again.' Rhoi cyngor ar yr hyn 
i'w wneud os bydd yn digwydd eto. Darparu  
       cyfeirnod a'ch manylion cyswllt. 

 
U     'Update the Occurrence Enquiry Log (OEL) with the action you have 
taken.'  
Diweddaru'r Cofnod Ymchwiliad i Ddigwyddiad (OEL) i gynnwys y camau 
gweithredu rydych wedi'u cymryd.  
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T     'Take immediate action.' Gweithredu ar unwaith. Nid yw peidio â chwilio 
ardal yn opsiwn.  
Dywedwch wrth y dioddefwr/galwr am beth rydych wedi'i wneud a rhowch y 
wybodaeth  
ddiweddaraf iddo.  
 

 
Gellir cynnal asesiad risg ffurfiol, os yw'n briodol dan yr amgylchiadau. 
         
Rôl y Rhingyll Goruchwylio  
Bydd Swyddogion Goruchwylio yn archwilio pob achos o Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol er mwyn sicrhau bod staff sy'n ymateb wedi cwblhau pob llinell 
ymholi yn unol ag egwyddorion 'GET OUT' a bod y dioddefwr/galwr wedi cael cynnig 
mesurau cymorth perthnasol.  
 
Rôl yr Arolygydd Efydd 
Dylai'r goruchwyliwr gysylltu â'r arolygwyr efydd pan roddir gwybod am ddigwyddiad 
sy'n ymwneud â dioddefwr hysbys sy'n agored i niwed ac ystyrir bod angen 
gweithredu.  
 
Uned Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yr Uned Reoli Sylfaenol  
Bydd Uned Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yr Uned Reoli Sylfaenol yn nodi 
manylion y digwyddiadau a'r camau a gymerwyd y gellir eu defnyddio i weithredu yn 
y dyfodol.  
 
Rôl Uned Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Partneriaeth 
Mae Unedau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Partneriaeth yn cael adroddiadau 
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol mewn sawl ffordd: 

 Achosion o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol NICHE a nodwyd drwy 
Chwiliadau dynodedig Wedi'u Cadw 

 Cael ffurflen Atgyfeirio Ymddygiad Gwrthgymdeithasol gan y Swyddog 
Cyfrifol  

 Asiantaethau eraill, e.e. Tai, Bwrdd Iechyd ac ati. 
 
Wrth nodi achosion o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, bydd yr Uned yn gwneud y 
canlynol:   

 Gwneud gwaith archwilio er mwyn sicrhau cywirdeb y wybodaeth 

 Sicrhau bod atgyfeiriad Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn cael ei gyflwyno 
yn ôl yr angen  

 Sicrhau bod digwyddiad gweinyddol yn cael ei greu ar gyfer atgyfeiriadau 
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol na chawsant eu gwneud gan yr heddlu 

 Nodi dioddefwyr mynych/sy'n agored i niwed.  
 
Bydd yr Uned Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn defnyddio barn broffesiynol i 
bennu'r angen am Gynllun Gweithredu ar gyfer Dioddefwyr Mynych neu Asesiad 
Risg, gan ddefnyddio'r dull 3x3 (tri adroddiad Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 
mewn tri mis).  Os bydd angen cwblhau asesiad risg, bydd yr uned naill ai'n ei 
chwblhau eu hunain, neu'n rhoi'r dasg i'r Tîm Plismona yn y Gymdogaeth lleol. 
Dylai unrhyw ofyniad am asesiad risg gael ei gwblhau o fewn pum diwrnod (o'r 
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amser y derbynnir y dasg yn achos y Tîm Plismona yn y Gymdogaeth). Os bydd 
angen cwblhau asesiad risg brys, bydd yr uned Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 
hefyd yn cysylltu â'r Arolygydd Plismona Lleol neu'r dirprwy ac yn rhoi gwybod 
iddo am yr angen i wneud hynny.  
 
Dylai'r Cydlynydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol adolygu'r adroddiad digwyddiad 
yn ôl ei rinwedd ei hun, a bydd y swyddog yn gyfrifol am gofnodi'r cychwynnydd fel 
dioddefwr neu un sy'n rhoi gwybod am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.  
 
Dilynir proses “pedwar cam” i fynd i'r afael â throseddwyr Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol: 
 
Cam 1 – Llythyr Rhybudd Cyntaf/Terfynol 
Cam 2 – Ymweliad Cartref/ Cyfarfod yng Ngorsaf yr Heddlu 
Cam 3 – Contract Ymddygiad Gwrthgymdeithasol  
Cam 4 – Gorchymyn Sifil neu Rybudd/Hysbysiad Amddiffyn Cymunedol neu 
Orchymyn Ymddygiad Troseddol  
 
Mae'r model hwn yn hyblyg a gall unigolion ddechrau'r broses ar unrhyw gam yn 
dibynnu ar lefel eu troseddau a'u hymgysylltiad, ac mae'n seiliedig ar atal, ymyrryd 
yn gynnar a mesurau gorfodi.  Mae'r broses yn ceisio darparu ymateb safonedig a 
phriodol i achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddwyr o bob oedran 
drwy lefelau cynyddol o ymyrryd.   
 
Os caiff Trosedd Gasineb sy’n ymwneud ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ei 
nodi, gofynnir Swyddog Troseddau Casineb yr Uned Reoli Sylfaenol ymgymryd â'r 
achos, a bydd y swyddog hwn yn cynnal prosesau mewn perthynas â ‘Throsedd 
Gasineb’. Bydd y Swyddog Troseddau Casineb a'r Uned Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol yn cydgysylltu er mwyn sicrhau dull o ddelio â'r materion ar y 
cyd. 
 
Cynhelir Grŵp Datrys Problemau amlasiantaethol bob mis.  Os bydd achos brys 
yn codi, cynhelir fforwm Adolygu Achosion o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol fewn 
24 awr. 
 
Rôl y Tîm Plismona yn y Gymdogaeth (NPT) 
Gall staff NPT gymryd rhan mewn digwyddiadau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ar 
unrhyw gam o'r broses. Os mai'r Swyddogion NPT fydd y cyntaf i'r safle, yna dylid 
cadw at y canllawiau a nodir uchod. Yn ogystal, o dan amgylchiadau priodol, efallai 
y bydd swyddogion NPT am gynnal asesiad risg ffurfiol ar yr adeg honno.  
 

DEDDFWRIAETH A RHEOLIADAU:  

 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 – Y 
Swyddfa Gartref  

 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 – 
Crynodeb o'r Offer 
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