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Rydym yn gwybod bod ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn gallu achosi pryder 
gwirioneddol i denantiaid, eu teuluoedd 
a’u cymunedau.  Fel eich landlord, rydym 
yn cymryd pob adroddiad am ymddygiad 
gwrthgymdeithasol o ddifrif a byddwn yn 
ymdrin â’r rhai sy’n gyfrifol.

Mae’r daflen hon yn esbonio beth i’w 
wneud os byddwch chi’n profi ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.

Beth sydd ddim 
yn ymddygiad 
gwrthgymdeithasol?
Fel arfer, nid ydym yn ystyried bod synau byw 
bob dydd yn ymddygiad gwrthgymdeithasol.  
Gallai’r rhain fod yn:

• sŵn defnyddio’r toiled

• sŵn pobl yn cerdded drws nesaf

• sŵn sgyrsiau drws nesaf

• babanod yn crio

• plant yn chwarae yn ystod oriau dydd

• sŵn golchi dillad neu lestri drws nesaf 

• sŵn cau drysau neu gypyrddau

Pryd allwn ni ymyrryd? 
Fel landlord, efallai y gallwn helpu os yw ein 
tenantiaid, eu cartrefi neu eu hymwelwyr 
yn dioddef o, neu’n achosi, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.

• Cyn i ni ymyrryd, mae angen i ni feddwl am 
y canlynol:

• pa mor ddifrifol yw eich cwyn

• sut yr ydych wedi ceisio datrys y broblem

• pa mor aml y mae’r broblem yn digwydd

• p’un a oes cwynion blaenorol am yr 
unigolyn sy’n achosi’r niwsans

• p’un a oes angen cefnogaeth ychwanegol 
ar unrhyw un sy’n ymwneud â’r gŵyn gydag 
anawsterau yn eu bywyd

• p’un a oes gennym unrhyw awdurdod i 
ddatrys y broblem.  Os ddim, byddwn yn 
awgrymu pwy y gall helpu. 

Mae’n anodd i ni gymryd cam gweithredol 
am rai pethau, megis parti sydd wedi digwydd 
unwaith.  Os na allwn weithredu, byddwn ni’n 
egluro hyn i chi.

Ydych chi wedi ceisio 
siarad â’ch cymydog?
Os ydych chi’n gwybod pwy sy’n achosi’r 
broblem  ac yn teimlo ei bod yn ddiogel 
gwneud hynny, ceisiwch siarad gyda nhw i 
ddechrau, gan y gall hyn ddatrys problemau 
rhwng cymdogion yn sydyn.  Efallai nad ydyn 
nhw’n sylweddol eu bod yn achosi problem, 
felly esboniwch sut mae eu gweithredoedd yn 
effeithio arnoch chi. 

Byddwch yn gyfeillgar.  Meddyliwch am sut yr 
hoffech chi iddyn nhw siarad gyda chi pe baech 
yn gwneud rhywbeth a oedd yn eu gwylltio 
nhw. 

Ond os bydd eich cymydog yn mynd yn flin, 
ceisiwch aros yn ddigynnwrf gan ymddwyn yn 
rhesymol. 

Ond dylech chi adrodd am y broblem i ni os:

• Rydych eisoes wedi ceisio siarad â nhw ond 
does dim byd wedi newid

• Dydych chi ddim yn teimlo’n gyfforddus yn 
siarad gyda nhw

• Dydych chi ddim yn siŵr pwy sydd wedi 
achosi’r broblem

Beth yw ymddygiad 
gwrthgymdeithasol?
Anti-social behaviour can vary in severity and 
can take many forms including:

Blaenoriaeth 1 - Brys

Troseddau Casineb

Trais domestig

Trais arall neu fygythiad o drais

Cynhyrchu neu ddarparu cyffuriau

Ymddygiad troseddol

Blaenoriaeth 2 - Canolig

Niwsans sŵn (cerddoriaeth uchel, gweiddi, 
ffraeo)

Defnyddio cyffuriau

Aflonyddwch neu fygythion

Cam-drin geiriol

Niwsans sy’n gysylltiedig ag alcohol

Blaenoriaeth 3 - Isel

Niwsans sŵn (yn dibynnu ar faint o uchel 
ydyw, 

amser o’r dydd a pha mor hir mae’n bara)

Niwsans cerbydau

Niwsans a achosir gan anifeiliaid

Niwsans a achosir gan blant

Gerddi a chyflwr eiddo blêr
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Dylech gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru os 
byddwch chi neu eich teulu:

• Yn cael eich bygwth

• Mewn perygl

• Yn dyst i drosedd

Dylech adrodd am ddigwyddiadau troseddol 
(e.e. Digwyddiadau Blaenoriaeth 1) i’r Heddlu 
cyn adrodd amdanynt i ni.  Yr Heddlu sy’n 
gyfrifol am ddelio gyda nhw, ond byddwn ni’n 
helpu lle gallwn ni.

Beth sy’n digwydd 
pan fydda i’n adrodd 
am ymddygiad 
gwrthgymdeithasol?
Pan fyddwch yn adrodd am ymddygiad 
gwrthgymdeithasol i ni, byddwn yn gwneud 
cofnod o’r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni.  
Os bydd y swyddog sy’n delio â’ch achos ar gael, 
bydd yn siarad â chi’n syth. Fel arall, bydd yn 
cysylltu â chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith ar gyfer 
achosion Blaenoriaeth 1, neu o fewn 5 diwrnod 
gwaith ar gyfer achosion Blaenoriaeth 2 a 3. 

Byddwn yn gofyn cwestiynau er mwyn ein 
cynorthwyo i gael darlun clir o’r broblem.  
Rydym yn delio gyda’r achosion mwyaf difrifol 
yn gyntaf, felly mae’n bwysig rhoi cymaint 
o wybodaeth â phosib i ni.  Mae’r mathau o 
bethau y gallwn ni eu gofyn i chi’n cynnwys:

• Pwy sy’n achosi’r niwsans?

• Beth sy’n digwydd?

• Pryd a lle mae’n digwydd?

• Pam ydych chi’n meddwl ei fod yn digwydd?

• Sut mae’n effeithio arnoch chi?

• Ydych chi wedi adrodd amdano wrth 
unrhyw un arall, megis yr heddlu?

Byddwn yn esbonio sut y gallwn eich helpu, 
gan gynnwys yr hyn y gallwn ei wneud a’r hyn 
na allwn ei wneud.  Yna, byddwn yn cytuno:

• Beth fyddai’n ganlyniad boddhaol i chi

• Cynllun gweithredu gyda’r camau y byddwn 
ni’n dau’n eu cymryd i ddatrys y broblem 

• Beth yw eich cyfrifoldebau 

Os na allwn ni helpu, byddwn ni’n rhoi rheswm 
i chi. 

Y pethau y bydd angen  
i chi eu gwneud
Er mwyn ein helpu i ddatrys eich problem, 
bydd angen eich ymrwymiad llawn arnom ni.  
Efallai y bydd angen i chi gwblhau taflenni 
dyddiadur digwyddiadau am bythefnos lawn o 
leiaf.    Mewn achosion mwy cymhleth, efallai 
y byddwn yn gofyn i chi gwblhau taflenni 
dyddiadur am gyfnod hwy na hyn.  Byddwn 
yn edrych ar eich taflenni dyddiadur ac yn 
gweithio allan beth yw’r camau nesaf i’w 
cymryd. 

Efallai y byddwn yn siarad â phawb sy’n rhan 
o’r digwyddiad, gan gynnwys tystion.  Efallai y 
bydd angen i ni edrych i mewn i wrth-honiadau.  
Mae hyn yn golygu y gall yr unigolyn yr ydych 
wedi cwyno amdano eich cyhuddo chi o wneud 
rhywbeth ar ôl i chi adrodd am yr ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.  Felly mae’n bwysig 
iawn eich bod yn cefnogi eich honiadau gyda 
thystiolaeth. 

Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth 
gydag asiantaethau eraill wrth ymchwilio i 
adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol, 
gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru a Conwy 
Ddiogelach. 

Sut rydym ni’n 
delio ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol
• Rhybuddion llafar ac ysgrifenedig

• Atgyfeiriad at asiantaethau cymorth

• Dull adferol/cyfryngu

• Contract Ymddygiad Derbyniol

• Rhybudd tenantiaeth terfynol

• Tenantiaethau cychwynnol estynnol 

• Gwaharddeb sifil 

• Achosion Torri - Traddodeb

• Hysbysiad yn ceisio meddiant 

• Dymchwel

• Troi allan

Canoli
Gall canoli eich helpu chi a’ch cymydog i 
ddatrys anghydfod megis:

• Niwsans Sŵn

• Problemau gydag anifeiliaid anwes

• Problemau parcio

• Mynediad a rennir i ardaloedd cymunedol

Mae’n rhoi cyfle i chi siarad â’ch cymydog 
mewn ffordd adeiladol a theg, fel y gallwch 
leisio eich barn a chlywed beth sydd ganddyn 
nhw i’w ddweud. 

Mae canoli yn gyfrinachol ac yn anffurfiol – y 
nod yw dod i gytundeb sy’n gweithio i bawb. 

Contract Ymddygiad 
Derbyniol
Cytundeb ysgrifenedig gwirfoddol rhwng yr 
unigolyn/unigolion sy’n achosi’r broblem, 
Cartrefi Conwy a Heddlu Gogledd Cymru 
yw Contract Ymddygiad Derbyniol.  Bydd 
y Contract yn cynnwys rhestr o amodau, 
a thrwy lofnodi’r Contract, byddan nhw’n 
cytuno na fyddant yn gweithredu mewn modd 
gwrthgymdeithasol yn y dyfodol.  Mae’r 
Contract yn para 6 mis fel arfer, fodd bynnag 
gellir ei estyn os caiff ei dorri. 

Er nad yw’n ddogfen gyfreithiol, gellir 
defnyddio’r Contract fel tystiolaeth ategol yn y 
Llys os bydd yn  
rhaid mynd ymlaen gyda Gwaharddeb Sifil neu  
Feddiant Eiddo. 

Dylid gweld y Contract Ymddygiad Derbyniol 
fel cyfle i’r unigolyn sy’n achosi’r problemau i 
adolygu ei ymddygiad ei hun. 
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Rhybudd Tenantiaeth 
Terfynol
Rhybudd statudol (cyfreithiol) a gyhoeddir 
i denantiaid sydd wedi torri eu hamodau 
tenantiaeth drwy ymddwyn mewn ffordd 
wrthgymdeithasol yw Rhybudd Tenantiaeth 
Terfynol. 

Mae cael Rhybudd Tenantiaeth Terfynol yn 
fater difrifol a allai arwain at achos cymryd 
meddiant (i droi’r tenant allan).

Ei fwriad yw stopio ymddygiad 
gwrthgymdeithasol pellach. Fodd bynnag, 
mewn achosion difrifol, gallwn osgoi’r broses 
hon a mynd yn uniongyrchol at y Llys i feddu 
eiddo. 

Tenantiaethau Cychwynnol
Mae tenantiaeth gychwynnol yn cwmpasu 12 
mis cyntaf eich tenantiaeth.  Os byddwch yn 
ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol 
yn ystod yr amser hwn, gallwn wasanaethu 
Hysbysiad Adran 21, sy’n ein galluogi i 
ddiweddu’r denantiaeth gychwynnol drwy roi 
rhybudd o 2 fis i chi.   

Gwaharddeb Sifil 
Gall y llys roi gwaharddeb yn erbyn unigolyn 10 
oed neu hŷn os:

• bydd yn cytuno bod yr unigolyn 
wedi / neu wedi bygwth ymddwyn yn 
wrthgymdeithasol; ac

• ei bod yn deg rhoi’r waharddeb i stopio’r 
unigolyn rhag ymddwyn mewn modd 
gwrthgymdeithasol.

Gall gwaharddeb gynnwys ‘pŵer i arestio’ 
hefyd os bydd trais neu fygythiadau o drais. 

Meddiant
Gallwn feddu eiddo os bydd y tenant, aelod o’r 
cartref neu ymwelydd â’r cartref wedi gwneud 
unrhyw un o’r canlynol:

• cael ei gyhuddo o drosedd ddifrifol, gan 
gynnwys cynhyrchu neu ddarparu cyffuriau

• bydd y llys yn canfod Gwaharddeb Sifil 
doredig 

• cael ei gyhuddo o dorri Gorchymyn 
Ymddygiad Troseddol

• cael ei gyhuddo o dorri hysbysiad atal sŵn

Gall camau cyfreithiol  gymryd amser hir.  Fel 
arfer, mae angen tystiolaeth o ansawdd uchel 
cyn y bydd llys yn troi rhywun allan.  Fel arfer, 
mae gan achos y cyfle gorau i lwyddo pan fydd 
pobl yn barod i roi tystiolaeth yn y llys, felly 
efallai y byddwn yn gofyn i chi wneud hyn.  Os 
byddwn ni, fe gewch chi ein llwyr gefnogaeth. 

Cau eich achos
Byddwn yn cau eich achos os:

• caiff y gŵyn ei datrys

• ar ôl ymchwilio, ni ellir profi na chefnogi’r 
gŵyn gan dystiolaeth ddigon cryf

• ni ellir cymryd camau addas pellach – 
rydym wedi defnyddio’r holl opsiynau sydd 
ar gael i ni

• nid ydych wedi cymryd y camau y cytunwyd 
arnynt, sy’n ei gwneud yn anodd i ni fynd 
ymhellach

• dydych chi ddim yn cymryd rhan mewn 
cyfryngu.

Cam-drin Domestig
Cam-drin domestig yw pan fydd unigolyn yn 
cael ei gam-drin yn gorfforol, yn emosiynol 
neu’n feddyliol gan rywun mae’n ei adnabod 
neu’n cyd-fyw ag o/hi. Mae’n ddefnydd o bŵer 
i fynnu a chynnal rheolaeth dros unigolyn arall, 
gyda phatrwm parhaus o ymddygiad o gam-
drin neu reoli. 

Nid dim ond ymosodiadau corfforol yw trais 
domestig. 

Gall cam-drin domestig nad yw’n gorfforol 
gynnwys:

• Bygythiadau
• Bwlio
• Cam-drin Emosiynol
• Aflonyddu 
• Rheolaeth Ariannol

Byddwn yn rhoi cyngor a chymorth i bob un 
sy’n dioddef o gam-drin domestig. Ni fyddwn 
yn goddef cam-drin yn unrhyw un o’n cartrefi.

Os ydych yn profi cam-drin domestig, byddwn 
yn eich annog i gael cymorth a chefnogaeth er 
mwyn gwneud yn siŵr nad ydych mewn unrhyw 
berygl.  Nid eich bai chi yw digwyddiadau o 
gam-drin a phrin y bydd yn stopio ar ei ben 
ei hun.  Peidiwch â bod ofn siarad amdano 
a pheidiwch â dioddef ar eich pen eich hun. 
Gallwch siarad â ni’n gyfrinachol:

Tîm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol  
(Cartrefi Conwy)  
0300 1240040

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn  
0808 80 10 800

Llinell Gymorth Cam-Drin Domestig  
Cymru Gyfan    
0808 801 0800

Cymorth i Ddioddefwyr
Os ydych wedi cael eich effeithio gan drosedd, 
gall Cymorth i Ddioddefwyr roi’r gefnogaeth 
sydd ei hangen arnoch i symud ymlaen. Mae’r 
gwasanaeth yn rhad ac am ddim, ac ar gael 
i unrhyw un. Does dim ots os yw’r drosedd 
wedi cael ei hadrodd neu ba mor hir yn ôl y 
digwyddodd. 

Gallwch ffonio Llinell Cymorth  
i Ddioddefwyr ar  08 08 16 89 111

Adrodd am drosedd yn 
ddienw
Os byddai’n well gennych, gallwch gysylltu â 
Crimestoppers ar 0800 555 111 i adrodd am 
drosedd.  Does dim angen i chi roi eich enw.  
Byddan nhw’n trosglwyddo’r wybodaeth i’r 
heddlu. 

Cyfrinachedd
Ni fyddwn yn rhoi gwybodaeth rydych yn ei 
rhoi i ni i unrhyw un arall heb eich caniatâd.  
Ond efallai y bydd yn rhaid i ni wneud hynny 
os byddwn ni o’r farn y bydd trosglwyddo’r 
wybodaeth yn helpu gyda’r canlynol:

• atal marwolaeth, anaf difrifol neu risg i 
iechyd;  

• gall atal neu helpu i ganfod trosedd 

Neu os oes gennym rwymedigaeth gyfreithiol i 
ddarparu’r wybodaeth. 
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Sut i gysylltu â ni
Rhif Ffôn: 0300 124 0040

Ar-lein:   
www.cartreficonwy.org/tenants/ 
antisocial-behaviour

E-bost: antisocialbehaviour@cartreficonwy.org

Ysgrifennwch atom ni:  
Tîm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol  
Cartrefi Conwy 
Morfa Gele  
Parc Busnes Gogledd Cymru 
Cae Eithin 
Abergele 
Conwy LL22 8LJ


