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1 Ymddygiad gwrthgymdeithasol a bod yn gymydog da

Ymddygiad gwrthgymdeithasol 

Rydym yn gwybod fod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gallu achosi pryder gwirioneddol i drigolion,  
eu teuluoedd a’u cymunedau. 
Rydym yn cymryd pob achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol ASB o ddifrif ac yn ceisio gweithio  
gyda’n trigolion i ddatrys problemau, wrth gynorthwyo a chefnogi’r rhai sy’n profi’r problemau hyn.  
Mae gennym dîm ymroddedig i ddelio gydag achosion o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. 

Ni fyddwn yn goddef unrhyw achosion o niwsans, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, aflonyddu hiliol, trosedd casineb, trais neu cham-drin 

domestig, defnyddio, cyflenwi neu gynhyrchu cyffuriau.

Mae’r ffordd o ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn dibynnu ar ei ddifrifoldeb. Dyma restr  
o ymddygiad gwrthgymdeithasol a’r ffordd yr ydym yn delio ag o.

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Blaenoriaeth 
1

Mwyaf 
difrifol

Troseddau casineb
Trais domestig
Trais arall neu fygythiad o drais
Cynhyrchu neu ddarparu cyffuriau
Ymddygiad troseddol
Puteindra

Blaenoriaeth 
2  

Difrifol

Niwsans sŵn (cerddoriaeth uchel,
gweiddi, ffraeo)
Defnyddio cyffuriau
Aflonyddu neu frawychu
Cam-drin geiriol
Niwsans sy’n gysylltiedig ag alcohol

Blaenoriaeth 
3  

Llai difrifol

Niwsans sŵn (yn dibynnu ar ba mor 
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

Sŵn cyffredinol dydd i ddydd

Nid ydym fel arfer 
yn ystyried sŵn 
bywyd bob dydd 
fel ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, 
megis sŵn:

Eich cymdogion yn  
cerdded o gwmpas
Cau drysau neu gypyrddau
Sgyrsiau drws nesaf
Babanod yn crio
Plant yn chwarae yn ystod  
oriau dydd
Defnyddio’r toiled
Golchi dillad neu lestri
Gwaith DIY yn ystod y dydd
Hwfro yn ystod y dydd
Teledu a radio ar lefel isel

Beth i’w wneud cyn cysylltu â ni
Siaradwch â’ch cymydog - efallai nad ydyn 
nhw’n sylweddoli eu bod yn achosi problem, 
felly esboniwch sut mae eu gweithredoedd yn 
effeithio arnoch chi. Byddwch yn gyfeillgar gan 
ystyried y ffordd yr hoffech iddyn nhw siarad 
gyda chi. Os ydynt yn gwylltio, arhoswch yn 
dawel a gweithredwch yn rhesymol. 
Os ydych wedi ceisio siarad â nhw, a does dim 
wedi newid, os nad ydych yn teimlo’n  
gyfforddus yn siarad â nhw, neu os nad ydych  
yn sicr pwy sy’n achosi’r broblem, cysylltwch  
â ni.
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Pryd fyddwn ni’n 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 ystyried y canlynol:
• Pa mor ddifrifol yw eich cwyn
• Sut yr ydych wedi ceisio datrys y broblem
• Pa mor aml mae’r broblem wedi 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 ar rai 
pethau, megis parti sydd wedi digwydd unwaith. 
Os ni allwn weithredu, byddwn ni’n egluro pam.

Adrodd am ymddygiad 
gwrthgymdeithasol
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. 
I adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol
• Ffoniwch 0300 124 0040
• Llenwch ein ffurflen ar-lein
• Dywedwch wrth eich Cydlynydd 

Cymdogaeth neu
• Ymwelwch ag un o’n swyddfeydd

Gobeithiwn siarad â chi ar unwaith, ond os 
nad oes unrhyw un ar gael, byddwn yn cysylltu 
â chi o fewn 5 diwrnod gwaith. Cofiwch, os 
ydych chi’n teimlo eich bod mewn perygl, 
cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru.

Casglu tystiolaeth 
Helpwch ni trwy gasglu tystiolaeth. Gallwch ofyn i’n 
Tîm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol am daflenni log 
neu gwnewch nodyn o:
• Dyddiad ac amser
• Ble
• Manylion byr, gan gynnwys hyd yr amser
• Enwau pobl
• Unrhyw dystion
• Rhif digwyddiad yr heddlu os rhoddwyd gwybod 

iddynt
• Unrhyw wybodaeth ddefnyddiol arall
Gallwch e-bostio’r wybodaeth at: ...
Gallwch hefyd lawrlwytho ap symudol am ddim 
sy’n hawdd ei ddefnyddio o’r enw The Noise App. 
Mae hyn yn caniatáu ichi gofnodi a dal tystiolaeth 
o niwsans sŵn i’w hanfon yn uniongyrchol atom. 
Lawrlwythwch yr ap hwn o www.thenoiseapp.com 
neu trwy chwilio am The Noise App RHE yn Google 
Play neu’r Apple App Store.

Beth fyddwn yn ei wneud
Os ydych chi’n adrodd am ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, byddwn yn gofyn cwestiynau  
i gael darlun clir o’r broblem, er enghraifft;

• Pwy sy’n achosi’r broblem
• Beth, pryd a lle mae’n digwydd
• Pam yr ydych yn credu ei fod yn digwydd a sut 

mae’n effeithio arnoch
• Ydych chi wedi adrodd y mater i unrhyw un arall

Byddwn yn:
• Egluro sut allwn ni eich helpu
• Cytuno ar ganlyniad boddhaol i chi
• Cytuno ar gynllun gweithredu gyda’r camau y 

byddwn yn eu cymryd
• Dweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud

Sut rydym ni’n delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol
• Cyflwyno rhybuddion geiriol ac ysgrifenedig – 

byddwn yn ymweld neu’n ysgrifennu at yr  
unigolyn sy’n achosi’r broblem

• Gwneud atgyfeiriadau at asiantaethau cymorth 
- Gallwn ddefnyddio asiantaethau eraill i helpu 
cefnogi pobl gyda’u problemau
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• Terfynu tenantiaeth gychwynnol - Mae eich 
tenantiaeth yn denantiaeth gychwynol am y 12  
mis cyntaf. Os byddwch yn ymddwyn mewn  
modd gwrthgymdeithasol yn ystod yr amser hwn, 
gallwn derfynu eich tenantiaeth drwy roi rhybudd  
o 2 fis i chi 

• Cyfryngu - Gall gyfryngu eich helpu chi a’ch 
cymydog ddatrys anghydfod drwy siarad â’ch 
gilydd mewn ffordd adeiladol a theg a gwrando ar y 
ddwy ochr. Cynhelir hyn mewn preifatrwydd gyda’r 
nod o gyrraedd cytundeb a fydd yn gweddu pawb

• Newid eich tenantiaeth - Gallwn newid eich 
tenantiaeth yn ôl i denantiaeth gychwynnol. 
Golyga hyn y gallwn roi rhybudd o ddau fis i chi 
adael eich cartref

• Troi allan – Gallwn eich troi allan o’r tŷ os ydych  
chi, neu aelod arall o’r aelwyd neu ymwelydd wedi:
• Cael eich canfod yn euog am drosedd difrifol
• Torri gwaharddeb sifil
• Cael eich canfod yn euog o dorri  

gorchymyn ymddygiad troseddol
• Cael eich canfod yn euog o dorri hysbysiad  

atal sŵn

Os mai chi yw achos yr ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, dyma beth wnawn ni:

• Trefnu Contract Ymddygiad Derbyniol -  sef 
cytundeb ysgrifenedig gwirfoddol rhwng yr 
unigolyn/unigolion sy’n achosi’r broblem, 
Cartrefi Conwy a Heddlu Gogledd Cymru. 
Mae hyn yn rhoi cyfle i chi newid eich 
ymddygiad i osgoi i bethau fynd i’r cam nesaf. 
Gallwn ddefnyddio hwn yn y llys os fydd y 
contract yn cael ei dorri.

• Rhybudd tenantiaeth terfynol – os nad yw 
pethau’n gwella byddwn yn rhoi rhybudd 

cyfreithiol terfynol i chi a gallwch golli 
eich cartref. Mae hwn yn rhybudd difrifol, 
ac mewn rhai achosion, byddwn yn mynd 
yn syth i’r llys er mwyn eich troi allan o’ch 
cartref oherwydd eich ymddygiad.

• Gwaharddeb sifil - Gall y llys roi 
gwaharddeb yn erbyn unrhyw un 10 oed 
neu hŷn os ydynt yn cytuno eich bod 
wedi, neu’n bygwth ymddwyn mewn 
ffordd wrthgymdeithasol. Gall waharddeb 
gynnwys “pŵer i arestio” hefyd os bydd 
trais neu fygythiadau o drais. 

Byddwn yn cau eich achos os:
• Caiff y gŵyn ei datrys
• Ar ôl ymchwilio, ni ellir profi’r gŵyn gan 

dystiolaeth ddigon cryf
• Ni allwn gymryd unrhyw gamau pellach
• Nid ydych wedi cymryd y camau y 

cytunwyd arnynt, sy’n ei gwneud yn anodd 
i ni fynd ymhellach

Polisi anifeiliaid anwes

Os hoffech gadw anifail anwes yn eich  
cartref, rhaid i chi ofyn i ni yn gyntaf.

Sawl anifail anwes caf i gadw?

• Tŷ – 2 gi neu 2 gath
• Fflat – 1 ci neu 1 gath

Dyma fyddwn yn ei ystyried:
• Y math o dŷ yr ydych yn byw ynddo
• A oes gan fflat ei fynedfa ei hun a 

mynediad at ardal allanol
• Maint yr ardd
• Rhywogaeth, maint a nifer yr anifeiliaid 

anwes 
• Eich cefndir y tenant o gadw anifail anwes

I wneud cais, lawrlwythwch ein  
ffurflen cais am anifail anwes o’n gwefan  
www.cartreficonwy.org neu cysylltwch â ni  
ar 0300 124 0040.

Gall gamau cyfreithiol gymryd 
amser hir. Bydd cyfle gwell i’r achos 

lwyddo yn y llys os oes gennym 
ddigon o dystiolaeth o safon uchel. 

Gallwch ein helpu ni drwy gasglu 
tystiolaeth, a byddwn ni’n rhoi ein 

cefnogaeth lawn i chi.
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Ystyried eich cymdogion
 

Mae gan bawb yr hawl i fwynhau eu cartrefi 
mewn heddwch. Trwy ddilyn y camau hyn, 
gallwch helpu i wneud i hyn ddigwydd.

Mae pawb yn wahanol a gall yr hyn na fydd yn 
eich pryderu chi, bryderu rhywun arall. Felly 
mae’n bwysig ystyried sut mae eich arferion  
byw bob dydd yn effeithio eraill.

Fflatiau
Os ydych yn byw mewn fflat, gall sŵn gario 
trwy’r bloc, felly dyma rai pethau i’w hystyried:

• Cau drysau’n glep – Gall hyn wneud sŵn 
uchel a all gael ei glywed drwy’r bloc

• Lloriau – nid ydym yn caniatáu llawr 
laminedig na llawr pren mewn fflatiau, 
oherwydd gall hyn fod yn swnllyd i bawb arall 
sy’n byw yn y bloc. Os nad oes carpedi yn y 
fflat pan fyddwch yn symud i mewn, rhaid i 
chi osod rhai cyn gynted ag y gallwch chi

• Teledu/Cerddoriaeth – Gall wylio’r teledu yn 
rhy uchel neu chwarae cerddoriaeth ar lefel 
uchel effeithio eich cymdogion

• Partïon - os ydych yn bwriadu cynnal parti, 
rhowch wybod i’ch cymdogion a chytunwch 
ar amser i’r parti orffen

• DIY – os ydych chi’n bwriadu cwblhau 
unrhyw waith DIY, rhowch wybod i’ch 
cymdogion

• Cerdded drwy ardaloedd cymunedol – 
ystyriwch bobl eraill wrth gerdded drwy 
ardaloedd cymunedol, yn arbennig yn  
gynnar yn y bore neu’n hwyr yn y nos

Tŷ
Mae mwy o sŵn yn gallu cario drwy eiddo nac 
a feddyliwch, felly mae’n bwysig eich bod yn 
ystyried eich cymdogion. Gall yr un materion 
sydd yn y rhestr uchod effeithio cymdogion 
drws nesaf os ydych chi’n byw mewn tŷ hefyd.

Gerddi
Os ydych chi’n bwriadu cynnal parti yn eich 
gardd, ystyriwch ymddygiad eich gwesteion 
a’r iaith a ddefnyddiwch. Siaradwch â’ch 
cymdogion cyn y parti a chytunwch ar amser 
i’r parti ddod i ben, a sicrhewch eich bod 
yn glanhau ar ôl y parti. Gallwch hyd yn oed 
wahodd eich cymdogion i’r parti!

Trampolinau

Os oes gennych chi drampolîn, gall wyntoedd 
cryfion ei chwythu i ffwrdd, felly sicrhewch 
eich bod yn ei angori i’r llawr. Os na fyddwch 
yn gwneud hyn, gall fod yn beryglus ac achosi 
difrod i chi a’ch cymdogion.

Bydd raid i chi dalu am unrhyw ddifrod a 
achoswyd gan eich trampolîn.

Peidiwch â rhoi trampolinau mewn ardaloedd 
cymunedol.

Rhedeg Busnes

Os hoffech redeg busnes o’ch cartref, bydd 
raid i chi ofyn i ni gyntaf. Byddwn yn ystyried 
y math o fusnes a math o eiddo yr ydych yn 
byw ynddo ac yn rhoi gwybod i chi os gallwn 
ganiatáu hyn.

Deallwn na fydd pawb yn gweld llygad 
yn llygad bob tro, ond drwy ystyried eich 
cymdogion, gallwch helpu i sicrhau y gall bawb 
fyw mewn heddwch.

Cynorthwyo’r rhai o’ch amgylch

Oes gennych chi bobl hŷn neu bobl 
ddiamddiffyn yn byw ar eu pennau eu hunain 
gerllaw? A fydden nhw’n gwerthfawrogi 
cymorth gan gymydog cyfeillgar? Ystyriwch 
roi cymorth iddynt pan fydd tywydd garw, 
ewch i nôl neges iddynt neu gall sgwrsio gyda 
nhw helpu i dorri ar y diwrnod.

Cofiwch fod yn wyliadwrus rhag ofn bod pobl 
eraill yn cymryd mantais ohonynt.
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Diogelu
 

Mae gan bawb yr hawl i fod yn ddiogel, waeth 
pwy ydynt neu beth yw eu hamgylchiadau.

Mae diogelu yn ymwneud ag amddiffyn plant, 
pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn rhag 
camdriniaeth neu esgeulustod. Rydym oll 
yn gyfrifol am ddiogelwch aelodau mwyaf 
diamddiffyn ein cymdeithas.

Mae nifer o wahanol fathau o gam-drin gan 
gynnwys:

• PCorfforol neu emosiynol: gan gynnwys 
taro, cicio, atal, gwthio, llosgi, bwlio

• Rhywiol: gan gynnwys treisio, fflyrtian na 
ddymunir, iaith neu ddillad amhriodol

• Seicolegol: gan gynnwys cywilyddio, cam-
drin geiriol, arwahanu, brawychu

• Ariannol a Materol: gan gynnwys dwyn, 
twyll, meddiannu neu elwa

• Gwahaniaethol: gan gynnwys 
gwahaniaethu ar sail rhyw, oedran, 
crefydd, hil, anabledd, cenedligrwydd a 
rhywioldeb

• Esgeulustod: gan gynnwys gorddefnydd 
neu ddim digon o feddyginiaeth, gwisgo’n 
amhriodol, diffyg bwyd, diod a/neu wres. 
Diffyg gofal, anwybyddu camdriniaeth 
amlwg eraill

Os ydych chi’n amau bod 
rhywun yr ydych yn ei adnabod 
yn cael eu cam-drin, dywedwch 

wrth rywun.

Gallwch ddweud wrth unrhyw aelod o staff Cartrefi 
Conwy ym mha bynnag ffordd y dymunwch. 
Gallwch hefyd hysbysu’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Mae’r manylion cyswllt isod:

Cartrefi Conwy
Gallwch ddweud wrthym ni drwy:
Ffonio:  0300 124 0040
E-bost:  ymholiadau@cartreficonwy.org

Mae croeso i chi ysgrifennu atom: Cartrefi 
Conwy, Morfa Gele, Cae Eithin, Parc Busnes 
Gogledd Cymru, Abergele LL22 8LJ.

Neu gallwch ddweud wrth unrhyw aelod o staff.

Tîm Mynediad Conwy:
Gallwch ddweud wrth Dîm Mynediad Conwy drwy:

Ffonio:    0300 456 1111  
Tu allan i oriau swyddfa:  01492 515 777 
Ffacs:     01492 576330

Neu e-bost:  wellbeing@conwy.gov.uk 

Neu mae croeso i chi ysgrifennu atynt: Tîm 
Mynediad Conwy Canolfan Hamdden Colwyn, Parc 
Eirias, Ffordd Abergele, Bae Colwyn. LL29 7SP

 

Rydym eisiau rhwystro cam-
drin lle bynnag y gallwn ni, ond 

weithiau rydym angen eich 
cymorth chi.

Rhowch wybod i rywun os ydych 
chi’n ddioddefwr neu’n gwybod 

am rywun sy’n ddioddefwr.
Bydd unrhyw beth yr ydych yn ei 
ddweud wrthym ni, Tîm Mynediad 

Conwy neu Heddlu Gogledd 
Cymru yn gwbl gyfrinachol, felly 

os oes gennych unrhyw bryderon, 
waeth pa mor fach, dywedwch 

wrthym ni.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol a bod yn gymydog da
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