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Mae angen Comisiynydd cryf, profiadol ar 
Dde Cymru, fydd yn gweithio GYDAG 
uwch swyddogion yr heddlu i leihau 
troseddu, ond hefyd eu dwyn i gyfrif. 
Mae Alun wedi gweithio ym maes plismona a 
throseddu yn Ne Cymru ers 40 mlynedd – fel 
gweithiwr ieuenctid, ynad, aelod o’r pwyllgor 
prawf, Cynghorydd, Aelod o’r Cynulliad, AS a 
Gweinidog y  Llywodraeth.  Mae’n angerddol 
am fod yn “llym ar droseddu ac yn gadarn ar 
achosion troseddu”.

Fel Gweinidog dros yr Heddlu, cyflwynodd 
Alun Ddeddf  Trosedd ac Anhrefn 1998 - a 
ddisgrifiwyd gan lawer o benaethiaid yr 
heddlu fel y  ddeddfwriaeth fwyaf  effeithiol ers 
cenhedlaeth. Sefydlodd Bartneriaethau 
Trosedd ac Anhrefn a’r Bwrdd Cyfiawnder

Ieuenctid.  Llywiodd fenter lwyddiannus 
Llafur i haneru’r amser y  mae’n ei gymryd i 
gael troseddwyr ifanc i’r llys er mwyn “lladd 
problemau yn yr egin”.

Mae’n deall y  cylch troseddu y  mae 
troseddwyr yn syrthio iddo wrth fynd i mewn 
ac allan o’r carchar yn barhaus, ac mae’n 
credu mewn cyfiawnder adferol cadarn sydd 
o fudd i gymunedau a dioddefwyr troseddu. 
Mae Alun, sydd wedi bod yn Gydweithredwr 
ar hyd ei oes, yn gwybod bod sefydliadau’n 
cyflenwi ar eu gorau wrth gydweithio.  Bydd 
yn gweithio gyda’r Heddlu,  ACau, ASau. 
Cynghorwyr, academyddion,  elusennau a 
grwpiau cymunedol er mwyn i bawb yn Ne 
Cymru allu elwa ar ymgyrch gwirioneddol 
drwyadl ac effeithiol i atal a mynd i’r afael â 
throseddu.

Hyrwyddwyd gan Mike Payne ar ran Alun Michael eu dau yn GMB, Tŷ Alexandra, Abertawe, SA1 5ED. Argraffwyd 
gan Trinity Mirror, Tidal Sidings, Ystâd Ddiwydiannol Portmanoor, Caerdydd, CF24 5HD

Dosberthir am ddim i drigolion lleol yn Ne Cymru



Perthynas pobl ifanc â’r 
heddlu a’r gymuned

Alun yn Abertawe gyda Tom Hoyles, Hannah Farrar a’r Cynghorydd Pearl Sangha

Mae Alun – a welir yma gydag arweinwyr ifanc Llafur 
yn Abertawe – eisiau gweithredu ar y cyd i gynnig 
dyfodol cadarnhaol i bobl ifanc ym mhob pentref, tref 
a dinas yn Ne Cymru yn ogystal â “lladd problemau 
yn yr egin” pan fydd ieuenctid yn dechrau cael eu 
denu i fyd troseddu. 

Mae’n cefnogi polisïau arweinyddiaeth Lafur newydd 
Cyngor Dinas Abertawe gyda’r cynllun i ddatblygu 
cymunedau cryfach, mwy diogel a phwyslais ar fynd 
i’r afael â diweithdra ymysg ieuenctid a hyrwyddo 
diogelwch cymunedol. Mae wedi cefnogi arweinydd 
Llafur newydd Caerdydd, Heather Joyce, wrth geisio 
dileu’r broblem o bobl ifanc sydd heb waith, addysg a 
hyfforddiant. “Mae gan arweinwyr Llafur ym mhob 
cyngor lleol ledled De Cymru, a’n Gweinidogion yn 
Llywodraeth Cymru, uchelgais i wneud yn well ar 
gyfer ein pobl ifanc – hyd yn oed pan mae 
llywodraeth ganolog yn gweithredu toriadau fydd yn 
brifo ac yn gwneud niwed gwirioneddol.” 

“Mae’n hanfodol cydweithio i ddarparu dyfodol 
cadarnhaol i’n pobl ifanc er mwyn osgoi cylch newydd 
o anobaith sydd yn y gorffennol wedi gweithredu fel 
sarjant recriwtio ar gyfer troseddu”, meddai. 

Fel gweithiwr ieuenctid ac yna fel AS, mae Alun wedi 
gweithio’n ddiflino i ddatblygu ymddiriedaeth rhwng yr 
heddlu a phobl ifanc, yn arbennig yn ystod cyfnodau o 
ddiweithdra mawr ymysg pobl ifanc. Mae ffigurau 
diweithdra ymysg ieuenctid yn drawiadol, ac mae’n 
gywilyddus nad yw’r llywodraeth Geidwadol yn 
ystyried y materion hyn yn flaenoriaeth, meddai Pearl 
Sangha, Cadeirydd Ieuenctid Llafur Cymru, sydd 
hefyd yn Gynghorydd yn Abertawe. Mae’n ychwanegu: 
“Dylai fod yn hysbys bod diwylliant o droseddu ac 
anniddigrwydd yn dod law yn llaw â diweithdra. Mae 
angen comisiynydd yr heddlu fydd yn ymddiried mewn 
pobl ifanc yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mewn 
cyfarfodydd gyda phobl ifanc, mae Alun wedi dangos 
ei fod yn deall yr heriau a’r cyfleoedd.”

Mae ffordd well i’w chael
Wrth i ddiweithdra a thlodi 
gynyddu, mae’r perygl o 
droseddu’n cynyddu hefyd. 
Mae Llafur wedi sefydlu cynllun 
pum cam clir i greu swyddi a 
helpu teuluoedd sy’n ei chael 
hi’n anodd, a fydd, yn ei dro, yn 
helpu i leihau troseddu.

Cynllun pum cam 

1 100,000 o swyddi ar gyfer pobl ifanc.
2 Cyflwyno prosiectau buddsoddi fel 
adeiladau ysgol newydd.
3 Gwrthdroi’r cynnydd mewn TAW dros 
dro – hwb o £450 i deuluoedd â phlant.
4 Lleihau TAW ar welliannau i’r cartref i 
5% am flwyddyn.
5 Toriad treth ar gyfer pob busnes bach 
sy’n cyflogi gweithwyr ychwanegol. Mae cynllun pum cam Llafur ar 

gyfer swyddi yn rhoi dewis 
amgen gwirioneddol – am fwy o 
wybodaeth ewch i 
www.labour.org.uk/plan

Pobl yn cefnogi Alun
''Ni allaf feddwl am neb gwell nag Alun. 
Gwrthwynebodd Llafur y syniad o gomisiynwyr 
yr heddlu, ond nawr bod y ddeddfwriaeth wedi 
cael ei sefydlu, mae’n rhaid i ni ennill yr 
etholiad yn Ne Cymru gydag ymgeisydd cwbl 
ymroddedig â’r rhinweddau cywir. Mae Alun 
wedi dangos ymrwymiad angerddol ar hyd ei 
oes i faterion plismona a lleihau troseddu, a 
dyna pam yr wyf i’n ei gefnogi.''
Rhodri Morgan, Cyn-brif Weinidog Cymru

''Mae Alun wedi dangos gweledigaeth strategol 
a manwl gywirdeb tra’n cadw’r syniad o 
gymuned. Mae angen comisiynydd arnom sydd 
â’r profiad o ymdrin ag anghenion cymuned ac 
sy’n gweld y darlun cyflawn. Mae Alun yn deall 
y ddwy lefel.''
Huw Irranca-Davies, AS Ogwr

''Mae Alun yn hynod arloesol yn cyfuno ei 
brofiad o waith ieuenctid ar y stryd gyda dull 
clinigol o ddadansoddi ffeithiau a thystiolaeth 
gymhleth er mwyn trawsnewid polisi ar y lefel 
uchaf. Fel Gweinidog mae wedi arwain y 
gwaith o greu Timau Troseddwyr Ifanc a’r 
Bwrdd Cyfiawnder Troseddol sydd wedi bod yn 
llwyddiant mawr. Bydd yn troi’r rôl yn rym da yn 
Ne Cymru.''
Howard Williamson CBE, Polisi Ieuenctid 
Rhyngwladol

''Rwyf eisiau Comisiynydd sy’n deall anghenion 
pobl sydd mewn perygl yn ein cymunedau, a 
fydd yn sicrhau bod yr heddlu’n canolbwyntio’n 
glir ar eu hanghenion.  Mae gan Alun angerdd 
am gyfiawnder cymdeithasol a syniad cadarn o 
gymuned. Dyna pam y mae ef yn berffaith ar 
gyfer y rôl.''
Gwenda Thomas, Aelod o’r Cynulliad ar gyfer 
Castell-nedd

http://www.labour.org.uk/plan
http://www.labour.org.uk/plan


Sut i gael perthynas well 
rhwng yr heddlu a’r cyhoedd

Bydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu Llafur: 
Yn sefyll o blaid cymunedau yn erbyn toriadau o 20 y cant y Torïaid ar 
blismona a’r golled o 15,000 o leiaf o swyddogion yr heddlu.

Yn cadw plismyn ar eu rhawd yn plismona’r gymdogaeth, yn hytrach 
na’i drosglwyddo i gwmnïau preifat.

Yn cefnogi ymateb cadarn a chyflym i ymddygiad gwrthgymdeithasol 
ac yn hysbysu pobl ynghylch y camau a gymerir.

Yn llym ynghylch troseddu, ac yn gadarn ar achosion troseddu.  
Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â’r heddlu, pobl leol a 
chynghorau i fynd i’r afael â throseddu a’i atal.

Yn diogelu’r heddlu rhag ymyrraeth wleidyddol.  Mae ein hymgeiswyr 
wedi llofnodi cytundeb yn ymwneud ag annibyniaeth weithredol y Prif 
Gwnstabl.

Mae’r Torïaid:
Yn rhoi diogelwch ein cymunedau mewn perygl trwy wneud 20 y cant o 
doriadau i’r heddlu fydd yn golygu y bydd o leiaf 15,000 yn llai o 
swyddogion yr heddlu.

Yn ei gwneud hi’n fwy anodd i’r heddlu ddefnyddio tystiolaeth DNA i 
ddal troseddwyr peryglus.

Yn gwanhau gweithredu ar ymddygiad gwrthgymdeithasol trwy 
ddiddymu Gorchmynion Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ac yn gwneud 
i bobl aros mwy o amser am ymateb gan yr heddlu.

Yn ei gwneud hi’n fwy anodd i gymunedau osod camerâu Teledu Cylch 
Cyfyng sy’n helpu i’w cadw’n ddiogel.

Yn agor y drws i blismona wedi ei breifateiddio.

Mae niferoedd swyddogion yr 
heddlu ar ei isaf ers 9 mlynedd, 
gyda llu De Cymru wedi ei 
gwtogi 6.2%

Dywed Alun y gall Comisiynydd yr 
Heddlu effeithiol ein helpu i ddiogelu 
ein cymunedau rhag y toriadau hyn. 
“Mae angen i ni ymdrin â’r toriadau 
hyn heb roi unigolion, teuluoedd neu 
gymunedau mewn perygl. Mae’r 
heddlu’n bwrw ymlaen â’r gwaith ond 
maent yn wynebu heriau mawr ac mae 
angen ein cefnogaeth arnynt. Mae eu 
hangen nhw arnom fel swyddogion 
‘rheng flaen’ a hefyd i ymdrin â gwaith 
‘anweledig’ gwybodaeth, canfod 

a dadansoddi’r rheiny sy’n cynllunio 
troseddau. Gallwn barhau â’r gwaith 
hwn trwy weithio gyda swyddogion yr 
heddlu, trwy Swyddogion Cymorth 
Cymunedol (PCSO) neu Gwnstabliaid 
Arbennig, neu trwy waith ein 
cynghorau lleol a’n grwpiau 
cymunedol.

“Dyma pam y mae angen i ni fod yn 
llym ynghylch troseddu ac yn gadarn 
ar achosion troseddu -ac i ymyrryd yn 
gyflymach pan fydd pethau’n mynd o 
chwith.  Os gallwn gadw pobl i ffwrdd 
o ‘gylch troseddu’, gall ein 
swyddogion prysur ganolbwyntio ar y 
pethau y mae gwir angen eu 
proffesiynoldeb arnynt.'

Mae trais domestig yn argyfwng cudd i dros 
filiwn o fenywod. Bydd Alun yn gweithio 
gyda’r heddlu, sefydliadau gwirfoddol a 
Gweinidogion Llywodraeth Cymru – y mae’n 
cymeradwyo eu menter newydd – i fynd i’r 
afael â thrais yn erbyn menywod a phlant.

Mae Alun wedi cefnogi’r fenter i leihau trais, o dan 
arweiniad yr Athro Jon Shepherd o Brifysgol Caerdydd, 
sydd wedi lleihau troseddu yn gyffredinol yn y 
brifddinas. Ond cred fod angen gwneud llawer mwy 
ledled De Cymru i fynd i’r afael ag ‘argyfwng cudd’ trais 
domestig.

Mae arolwg diweddar gan y Blaid Lafur wedi dangos y 
gallai fod cymaint ag un ym mhob pump o alwadau 999 
yn gysylltiedig â thrais domestig a bod dros filiwn o 
fenywod yng Nghymru a Lloegr yn cael eu heffeithio. Y 
llynedd, roedd cyfradd trais domestig ddwywaith 
cymaint â’r gyfradd fwrgleriaeth. Ond mewn dros 90 
cant o ddigwyddiadau, nid oes llawer o weithredu, os o 
gwbl, yn erbyn y cyflawnydd ac nid oes llawer yn cael 
ei wneud i atal aildroseddu. 

Yng Nghymru, mae Llywodraeth Llafur Cymru wedi 
diogelu’r gyllideb ar gyfer trais domestig a bydd yn 
cyflwyno’r Bil Cam-drin Domestig sy’n ymrwymo i ddod 
â thrais yn erbyn menywod a merched i ben. Byddant 
yn gwneud 10,000 o fywydau’n fwy diogel trwy sefydlu 
hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol rheng flaen 
(fel gweithwyr iechyd a gweithwyr cymdeithasol) er 
mwyn gallu adnabod arwyddion cam-drin domestig 
mor gynnar â phosibl, ac i gefnogi dioddefwyr er mwyn 
iddynt allu ffoi rhag cael eu cam-drin. Dywedodd Carl 
Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a 
Chymunedau, “mewn gwrthgyferbyniad i’r hyn y mae’r 
Llywodraeth Glymblaid yn ei wneud yn San Steffan, 
mae mynd i’r afael â cham-drin domestig yn dal yn un 
o’m prif flaenoriaethau. Bydd y bil y byddaf yn ei 
gyflwyno’n fuan yn un arloesol a bydd Cymru’n arwain 
y ffordd yn mynd i’r afael â’r drosedd erchyll hon. Mae 
angen Alun arnom fel Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu ar gyfer De Cymru er mwyn sicrhau bod 
hyn yn dal yn flaenoriaeth i’r heddlu hefyd.”

Dywedodd Alun Michael: “Mae ymchwil leol wedi 
dangos bod llawer o fenywod yn mynd i’r ysbyty i gael 
triniaeth frys wyth neu naw o weithiau cyn hysbysu’r 
heddlu ynghylch y trais. Mae hyn yn gwneud ymyrryd 
yn gynnar yn anodd, ac mae angen i ni weithio gyda 
sefydliadau gwirfoddol a gweithwyr iechyd proffesiynol 
yn ogystal â’r heddlu i fynd i’r afael â’r broblem.

“Mewn cyfnod anodd yn economaidd, mae’n fwy na 
thebyg yn bwysicach i gael ymyrraeth gynnar ac mae 
mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a phlant yn 
gorfod bod yn flaenoriaeth yn y cynllun troseddu a 
phlismona.”



Diogelu	  Cymunedau,	  
Brwydro	  yn	  erbyn	  

Troseddu

Ar Ddydd Iau, 15 Tachwedd 2012, byddwch yn gallu 
pleidleisio mewn etholiadau ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu. Dyma eich cyfle i fynegi bod y  Llywodraeth o dan 
arweiniad y  Torïaid wedi colli gafael a’u bod yn methu cefnogi ein 
cymunedau yn ymwneud â throseddu.  Bydd Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu Llafur yn diogelu ein cymunedau ac yn 
brwydro yn erbyn troseddu.

Llun:	  Alun	  gyda	  Martyn	  Jones,	  Cyn-‐
dditec>f	  Uwch-‐arolygydd	  

Fel uwch swyddog yr heddlu hyd at y llynedd, 
mae Martyn Jones yn gwybod beth yw’r heriau 
sy’n wynebu’r heddlu ledled De Cymru. Mae’n 
gwbl hyderus mai Alun Michael yw’r person 
sydd ei angen arnom fel Comisiynydd yr 
Heddlu.

“Wrth guro ar ddrysau yn Betws yn ystod yr Haf 
eleni gydag Alun, roeddwn yn gallu gweld ein 
bod yn rhannu’r un angerdd am wasanaethu’r 
gymuned a gwneud y gymuned yn fwy diogel. 
Mae ganddo’r awdurdod a ddaw o fod wedi bod 
yn Weinidog dros yr Heddlu ac o fod yn y 
Cabinet, ond mae ganddo’r hygrededd a’r 
ymarferoldeb cymunedol sydd ei angen arnom.”

Alun	  yw	  eich	  ymgeisydd	  Llafur	  lleol	  i	  fod	  yn	  Gomisiynydd

Yn fodern ac mewn cysylltiad

Mae’r Rhyngrwyd yn rhoi ffyrdd 
newydd i ladron ddwyn arian ac mae 
Alun wedi arwain ymdrechion i fynd 
i’r afael â throseddu ar-lein. Yn 
ddiweddar, cymedrolodd seminar ar 
‘Reol y Gyfraith Ar-lein’ a 
chyhoeddodd ymchwil ar y ffordd i’n 
gwneud yn ddiogel ar-lein. Mae’n 
gweithio gyda busnes, yr heddlu a’r 
gymuned i drechu’r lladron.

Mwy	  o	  ardys>adau	  ar	  gyfer	  Alun	  fel	  Comisiynydd

Huw Lewis, AC ar gyfer Merthyr a Rhymni Yr Athro Jon Shepherd, Grŵp Atal Trais Jenny Rathbone, AC Canol Caerdydd

''Mae Alun yn deall y 
cysylltiad rhwng 
troseddu ac amodau 
cymdeithasol; 
pwysigrwydd addysg 
a sgiliau, a’r angen i 
roi cyfleoedd i bobl 
ifanc. Bydd yn 
brwydro i atal 
troseddu yn 
gyfannol.''

''Alun oedd y 
Gweinidog dros yr 
Heddlu a lywiodd y 
Ddeddf Trosedd ac 
Anhrefn – mae’n deall 
ac rwy’n siŵr y bydd 
yn hyrwyddo’r 
bartneriaeth hanfodol 
a’r dull gwyddonol o 
fynd i’r afael â 
throseddu.''

''Mae angen rhywun 
arnom sydd yn deall 
sut mae’r heddlu’n 
gweithredu, ac mae 
gan Alun brofiad 
sylweddol o hyn ac 
mae’n deall yr hyn 
sydd angen ei newid.  
Bydd yn gweithio 
gyda ni i gyd i wneud 
i bethau ddigwydd.''

Cysylltwch ag Alun Michael

Llenwch y ffurflen hon a’i dychwelyd i: GMB, Tŷ Alexandra, Abertawe, SA1 5ED
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Côd Post

Byddaf yn pleidleisio dros Lafur.
Rwyf eisiau cymryd rhan mewn ymgyrchoedd lleol.
Anfonwch fanylion ataf ynglŷn â sut i bleidleisio 
drwy’r post.
Ychwanegwch fy enw fel cefnogwr y Blaid Lafur.
Anfonwch fanylion ataf ynglŷn ag ymuno â’r Blaid 
Lafur.

Ffyrdd	  o	  gysylltu

Gall y Blaid Lafur gysylltu â chi gan ddefnyddio’r manylion yr ydych wedi eu rhoi. Os byddai’n well gennych pe na fyddem yn cysylltu â chi gan 
ddefnyddio’r manylion personol penodol hyn, ysgrifennwch i’r Uned Gyfathrebu yn The Labour Party, Labour Central, Kings Manor, Newcastle 
upon Tyne NE1 6PA.
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