
 

 

 

 

 

Cyfarfod Cymunedol Cyhoeddus Brechfa  

mewn ymateb i’r rêf a gynhaliwyd dros benwythnos Gŵyl Banc Sulgwyn 

Neuadd Eglwys Brechfa  

Nos Iau 31 Mai 2018 am 5:30 o’r gloch  

Aelodau Panel: 

Mr Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (CHTh) 

Y Prif Gwnstabl Mark Collins, Heddlu Dyfed-Powys (PG) 

Jonathan Edwards, AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr (Cadeirydd) 

Hefyd yn Bresennol:  

Y Prif Arolygydd Clark Jones-John, y Rhingyll Elaine Roberts, y Cynghorydd Mansel 

Charles, Staff SCHTh, aelodau o gymuned Brechfa 

 

 

1. Croeso 

Croesawodd y Cadeirydd y cyhoedd i’r cyfarfod a chyflwynodd yr aelodau panel.  

 

2. Ymateb y Comisiynydd  

Diolchodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (CHTh) i’r gymuned Brechfa am y croeso ac 

am ddod i’r cyfarfod ar fyr rybudd. Pwysleisiodd ei awydd i ymateb yn brydlon i’r 

digwyddiadau ym Mrechfa dros y penwythnos. Esboniodd y CHTh ei rôl, sef gweithredu fel 

pont rhwng y gymuned a’r heddlu, a pha mor bwysig oedd y cyfle hwn i glywed gan y 

gymuned er mwyn datrys materion a chydweithio â nhw i atal digwyddiadau o’r fath yn y 

dyfodol. Soniodd y CHTh fod y Fforwm Troseddau Gwledig wedi’i gynnal yn y sir yn 

ddiweddar, lle ceir cyfleoedd i gydweithio â phartneriaid gwledig allweddol megis Cyfoeth 

Naturiol Cymru (CNC). Byddai’n bosibl i negeseuon pwysig sy’n codi yn ystod y cyfarfod 

heno ym Mrechfa gael eu trafod yn y fforwm hwn yn y dyfodol. Pwysleisiwyd bod aelodau 

etholedig yn bresennol y noson honno, a byddai unrhyw ganlyniadau’n cael eu datblygu’n 

briodol gan bob parti.  

 

3. Diweddariad Gweithredol  

Diolchodd y Prif Gwnstabl Mark Collins (PG) i’r cyhoedd am eu presenoldeb, ac 

ymddiheurodd am aflonyddwch y penwythnos. Nododd y PG ei fod newydd fod yn archwilio 

safle’r rêf gyda’r CHTh a’r Cadeirydd. Dechreuodd y PG drwy esbonio i’r cyhoedd y 

rhesymau dros yr ymateb gweithredol, sef: Ni dderbyniodd HDP gudd-wybodaeth fod y rêf 

yn mynd i gael ei gynnal; pe bai HDP wedi derbyn cudd-wybodaeth o’r fath, fe allent fod 

 



wedi ymyrryd yn gynt. Nododd fod y digwyddiad wedi ei drefnu gan grŵp o unigolion, ac 

erbyn 1 o’r gloch y bore, roedd y rhai a oedd yn cymryd rhan yn y weithred, a symudodd yn 

gyflym, wedi ymgasglu ym Mrechfa. Mewn perthynas â’r penderfyniadau a wnaed, 

pwysleisiodd y PG y byddai wedi bod yn weithredol beryglus i ymyrryd a symud pobl o’r safle 

ar yr adeg honno. O ystyried yr alcohol a oedd yn cael ei yfed, ac o bosibl cyffuriau a oedd 

yn cael eu cymryd ar y safle, roedd perygl y byddai ceisio symud y dorf oddi yno wedi 

gwaethygu’r sefyllfa a chreu mwy o broblemau. Yn ogystal, byddai’n anodd iawn lleoli nifer y 

swyddogion heddlu yr oedd eu hangen yn ystod oriau mân y bore, yn ogystal â’r offer yr 

oedd ei angen i wneud hynny, gan ei bod hi’n benwythnos gŵyl y banc, ac roedd HDP dal yn 

rheoli sefyllfaoedd eraill ar draws yr ardal heddlu. Nodwyd bod gan HDP ymgynghorydd 

tactegol arbenigol, sy’n gyfrifol am roi cyngor yn seiliedig ar ddiogelwch swyddogion heddlu 

a’r cyhoedd, a’r cyngor a gafwyd gan yr unigolyn hwnnw oedd y dylid atal a rheoli’r dorf a 

lleihau nifer y bobl a oedd yn medru cyrraedd y digwyddiad. Gosodwyd pum rhwystr ffordd, 

ac ar ddydd Sul yn unig, trodd HDP dros 100 o gerbydau i ffwrdd a’u hatal rhag cael 

mynediad i’r safle. Sicrhaodd y PG bawb a oedd yn bresennol mai eu penderfyniad 

gweithredol oedd y ffordd fwyaf diogel o ymdrin â’r digwyddiad, er ei fod yn deall 

rhwystredigaethau’r gymuned. 

Aeth y PG yn ei flaen i ddweud bod yr heddlu wedi derbyn adroddiadau am 3 ref ym Mrechfa 

eleni, ac adleisiodd sylwadau blaenorol y CHTh fod angen gwneud Brechfa’n le 

anghroesawgar ar gyfer rêfs. Nododd y PG bod angen i HDP fod yn ddoethach ar gyfryngau 

cymdeithasol yn y dyfodol. Dywedodd hefyd eu bod nhw’n dilyn llwybrau ymholi, er mwyn i 

erlyniadau ddilyn. Gorffennodd drwy ddweud y byddai CHTh a HDP yn adrodd nôl ymhen 

deufis, a chadarnhaodd ei fod o’r farn mai’r ymateb gweithredol a gymerwyd oedd y dewis 

mwyaf diogel.   

4. Cwestiynau  

Agorodd y Cadeirydd y llawr ar gyfer cwestiynau, a holwyd sawl cwestiwn i’r panel gan 

aelodau’r cyhoedd. Roedd themâu cyffredin y sesiwn hwn fel a ganlyn:  

Cafwyd sawl cyflwyniad ynglŷn â’r oedi o ran ymateb ac anfon swyddogion heddlu i safle’r 

rêf wrth i’r digwyddiad fynd rhagddo dros nos, a mynegwyd rhwystredigaethau ynglŷn â 

diffyg presenoldeb swyddogion heddlu ar y safle. Esboniodd aelodau o’r cyhoedd sut yr 

oedd galwadau ffôn cychwynnol yn adrodd am y digwyddiad wedi’u gwneud wrth i’r ceir 

cyntaf ddechrau cyrraedd, gyda sawl galwad dilynol yn cael eu gwneud, oherwydd roedd hi’n 

ymddangos fel na pe bai swyddogion heddlu’n cael eu hanfon i’r lleoliad. Nodwyd bod 

cannoedd o geir yn cyrraedd yn gyflym iawn ac yn teithio i gyfeiriad penodol. Roedd yr 

achwynyddion yn rhwystredig ac yn ddig tuag at yr ymateb araf gan yr heddlu, ac oherwydd 

y ffaith na wnaed ymdrech gan yr heddlu i symud y rêf o’r safle. Nododd rhai unigolion eu 

bod nhw’n teimlo dan fygythiad gan fod sawl partïwr wedi parcio’n agos i’w cartrefi ac yn 

ymddwyn yn amhriodol drwy yfed a phiso ar yr heol. Awgrymwyd hefyd ei bod hi’n bosibl 

nad oedd y rhwystrau ffordd a osodwyd gan yr heddlu yn y lleoliad gorau, a’u bod nhw heb 

eu gosod yn ddigon cynnar, gyda lleoliadau amgen yn cael eu hawgrymu gan y cyhoedd.   

Ymatebodd y PG drwy nodi fod HDP yn plismona materion difrifol eraill hefyd yn 

ystod oriau mân y bore dros benwythnos gŵyl y banc, ac y byddai anfon llwyth o 

swyddogion heddlu i safle’r rêf yn anodd. Roedd y PG yn deall eu rhwystredigaethau, 

ond nododd y byddai anfon mwy o swyddogion wedi bod yn amhosibl. Gofynnodd y 

Cadeirydd i’r PG esbonio Strategaeth Atal Ffyrdd yr heddlu. Esboniodd y PG y gellir 

eu symud o gwmpas, a dywedodd y byddant yn adolygu’r broses weithredol.  

Holwyd cwestiynau ynglŷn â’r ffordd yr oedd yr heddlu wedi ymdrin â chamau olaf y 

digwyddiad ar y dydd Llun ar ôl i’r prif bartïwyr adael, ac yn benodol, pam nad oedd yr 

heddlu’n medru ymdrin â’r trefnwyr bryd hynny (e.e. gorchymyn ar gyfer symud cerbydau o’r 

safle). Derbyniwyd rhwystredigaethau tebyg o ran sut yr oedd aelod o’r cyhoedd wedi mynd 



yno ar y nos Lun, lle’r oedd y seinyddion dal yn chwarae cerddoriaeth uchel. Gofynnodd yr 

unigolyn dan sylw am i’r gerddoriaeth gael ei ddiffodd, a chytunasant i hyn. Roedd y 

cyhoedd yn rhwystredig a holwyd pam nad oedd yr heddlu wedi ymyrryd yn flaenorol â 

cheisiadau fel hyn.  

Eto, dywedodd y PG fod ymchwiliad byw yn parhau a’u bod dal yn ceisio dod o hyd 

i’r trefnwyr. Nododd y Cadeirydd y byddai’n holi pa bwerau sydd ar gael i’r heddlu yn 

y Senedd yr wythnos nesaf.  

Nodwyd rhwystredigaethau gan fod arwydd yn y goedwig sy’n dweud bod gan yr heddlu 

hawl i symud ceir a chwestiynwyd pam nad oedd hyn wedi digwydd. Holwyd hefyd pam na 

chymerwyd rhifau cofrestru ceir a’u rhannu â heddluoedd eraill gan ei bod hi’n debygol y 

byddai gyrwyr yn gyrru dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol wrth adael y safle.  

Dywedodd y PG y byddai unrhyw gerbydau sydd dal ar y safle’n cael eu symud o 

fewn 7 diwrnod. Dywedodd hefyd bod ganddynt ddarnau ffilm o’r ceir a oedd yn 

gysylltiedig â’r rêf.  

Wrth edrych i’r dyfodol, gofynnwyd sut y byddai’r heddlu’n ymddwyn yn wahanol er mwyn 

atal rêfs rhag digwydd eto, a beth fyddent yn ei wneud pe baent yn derbyn arwyddion cynnar 

am bobl yn ymgasglu ar gyfer rêf. Roedd y cyhoedd yn poeni pa un ai a fyddai’r heddlu’n 

medru ymdrin â sefyllfaoedd tebyg eto oherwydd roedd hi’n ymddangos fel na pe bai digon o 

adnoddau ganddynt. Holodd aelod o’r gymuned sut y gallai’r cyhoedd gynorthwyo’r heddlu â 

thechnegau atal yn y dyfodol. Wrth drafod cydweithio â’r cyhoedd, dywedodd unigolyn ei fod 

yn poeni ei fod wedi rhoi gwybod i’r heddlu am rifau cofrestru ceir a oedd yn ymddangos yn 

amheus yn y goedwig y llynedd, a holodd pa un ai a oedd yr heddlu’n gwneud unrhyw beth â 

chudd-wybodaeth o’r fath.  

Dywedodd y PG fod angen iddynt reoli adnoddau cyfyngedig. Dim ond un car oedd 

modd ei leoli ar y pryd gan eu bod nhw’n ymdrin â galwadau 999 eraill dros 

benwythnos gŵyl y banc. Cadarnhaodd eu bod nhw’n medru gwirio cerbydau, ac y 

byddant yn gwneud hynny. Mewn perthynas â diffyg adnoddau, dywedodd y PG eu 

bod nhw wedi cynyddu eu capasiti, ond nid oes ganddynt yr adnoddau ar gyfer mynd 

i safle yn y tywyllwch gyda’r nos i ymdrin â 1500 o bobl. Dywedodd y PG y dylai’r 

cyhoedd roi gwybod i’r heddlu yn y dyfodol os ydynt yn gweld cerbydau sy’n 

ymddangos yn amheus yn yr ardal. Nododd hefyd fod angen i’r heddlu fod yn 

ddoethach ar gyfryngau cymdeithasol yn y dyfodol, a bod angen iddynt gasglu mwy o 

gudd-wybodaeth. Dywedodd fod yna ddyddiadau allweddol, a bod angen i HDP 

weithio’n agosach â phartneriaid. Dywedodd hefyd bod adolygiad yn cael ei gynnal 

yn weithredol er mwyn dysgu gwersi.  

 

Mynegwyd pryderon mewn perthynas â gatiau coedwig. Ymddengys nad yw’r gatiau 

coedwig byth yn cael eu cau er mwyn atal cerbydau rhag cael mynediad. Yn hynny o beth, 

holwyd pa argymhellion fyddai’n cael eu cyflwyno i Gyfoeth Naturiol Cymru fel eu bod nhw’n 

medru helpu i atal cerbydau anawdurdodedig rhag cael mynediad.   

Nododd y Cadeirydd y byddai’n codi’r mater yn bersonol â Chyfoeth Naturiol Cymru. 

Dywedodd y CHTh mai dyna’r union reswm pam y sefydlwyd y Fforwm Troseddau 

Gwledig, ac y byddai’r mater hwn hefyd yn cael ei godi trwy’r fforwm newydd hwn. 

Pwysleisiodd y CHTh fod yn rhaid mabwysiadu ymagwedd bartneriaeth wrth symud 

ymlaen. Byddai’r CHTh yn adrodd yn ôl i’r cyhoedd ar ôl ymgysylltu â Chyfoeth 

Naturiol Cymru. 

Holodd aelod arall o’r cyhoedd pa un ai a fyddai gan Gyfoeth Naturiol Cymru unrhyw arian ar 

gyfer talu am fwy o gatiau pe bai angen.   



Nodwyd rhwystredigaethau gan fod unigolion yn teimlo y gallai HDP fod wedi cyfrannu at y 

dylifiad o bobl a oedd yn cyrraedd y rêf wrth i neges HDP ar gyfryngau cymdeithasol gael ei 

lledaenu a gwneud pobl yn ymwybodol o leoliad y rêf. Canmolodd y cyhoedd y swyddogion 

heddlu a anfonwyd i leoliad y rêf hefyd, gan ddweud bod eu hagwedd yn arbennig. Roedd 

un unigolyn yn teimlo bod gwahaniaeth o ran agwedd rhwng rheolwyr yr heddlu a 

swyddogion heddlu. 

Wrth symud ymlaen, dywedodd y CHTh mai holl ddiben y cyfarfod heno oedd clywed gan y 

cyhoedd a thrafod sut y gellid gwneud pethau’n wahanol, a diolchodd iddynt am eu 

cyfraniad. Esboniodd ei gefndir mewn cudd-wybodaeth heddlu a phwysigrwydd y gwaith 

hwn. Dywedodd y CHTh bod angen i ni ddysgu o wersi wrth i ni gynllunio ar gyfer plismona 

Dyfed-Powys yn y dyfodol. Dywedodd hefyd ei bod hi’n bosibl iddo lobïo Llywodraeth Cymru 

ynghylch materion ariannu, a dywedodd y byddai’n barod i ystyried defnyddio’r sianeli 

ariannu Elw Troseddau er mwyn cefnogi’r gymuned. Nododd y dylai pawb sy’n bresennol 

arwyddo’r gofrestr bresenoldeb fel ei fod yn medru cysylltu â nhw mewn perthynas â 

chynnydd pellach, a diolchodd i bawb am eu presenoldeb.  

 

5. Diweddglo a Chamau Gweithredu 

1. Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Jonathan Edwards AS yn agor 
trafodaethau gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.   

2. Dywedodd Jonathan Edwards AS y byddai’n ysgrifennu at Gyfoeth Naturiol 
Cymru ac yn holi cwestiwn yn y Senedd.  

3. Addawodd y Prif Gwnstabl y byddai’n cynnal adolygiad o brosesau, ac yn dilyn 
euogfarnau.   

4. Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn trefnu cyfarfod cyhoeddus dilynol 
ymhen tua 8 wythnos gyda diweddariadau ynglŷn â’r ymchwiliad.  
 

Daeth y cyfarfod i ben am 6:30y.h. 

 

 

  


