
                    

 

 

 

 

 

Annwyl Drigolyn          Dyddiad 

Gwarchod Cymdogol yn symud i’r 21 Ganrif! 

 Mae Gwarchod Cymdogol Sir y Fflint a Wrecsam erbyn hyn yn defnyddio GwAL (OWL – On Line Watch) i anfon negeseuon a 

rhybuddion i gydlynwyr a’u haelodau.   

 Beth yw ‘GwAL? Dim ond ffordd haws o roi gwybodaeth i chi yw GwAL, a hynny ynghynt nag erioed o'r blaen.  Dolen ryngweithiol 

Gwarchod Ar Lein yw 'GwAL' sydd wedi'i datblygu mewn amryw o rannau o Gymru a Lloegr yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 

Mae'n gweithredu drwy helpu cymunedau i atal a chanfod trosedd, cefnogi'i gilydd a bod yn fwy ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd yn 

eu cymunedau. Yn fyr, mae'n cydweddu â'r hyn rydych wedi'i wneud erioed fel aelod o 'Gwarchod', ond gan ddefnyddio technoleg 

a chysylltiadau modern i wneud bywyd yn haws ac yn symlach i bawb. Mae hefyd yn rhyngweithiol gan eich galluogi chi i anfon 

negeseuon yn ôl yr un mor hawdd.  

 Dywedodd rhai sydd wedi cael profiad o weithredu GwAL ei fod wedi gwneud iddyn nhw deimlo'n ddiogelach yn eu cartrefi. Rydym 

hefyd o'r farn y gallai helpu i wneud ein cymunedau'n gryfach ac yn fwy hyderus gan wybod fod aelodau o Bartneriaeth Diogelwch 

Cymunedol megis yr Heddlu a'r awdurdod lleol yn gweithio gyda'r cyhoedd trwy grwpiau gwirfoddol megis 'Cynlluniau Gwarchod' 

(Watchschemes) i wella ansawdd bywyd pawb sy'n byw neu'n gweithio yn ardaloedd Sir y Fflint a Wrecsam. Mae rhybuddion am 

drosedd a negeseuon Diogelwch Cymunedol yn cael eu hanfon at gynlluniau gwarchod Cydlynwyr Stryd, Busnesau, Siopau, 

Tafarndai a Blaengyrtiau trwy rwydwaith o aelodau sydd wedi'u cofrestru ar y system.  

 Os byddwch yn cofrestru fel Cydlynydd Gwarchod Cymdogol byddwch chi, a’ch aelodau’n derbyn negeseuon defnyddiol 

a phrydlon i’ch cadw un cam ar y blaen i’r dihirod dichellgar  

Ni fydd yn costio dim i chi gan fod y cynllun yn derbyn cefnogaeth ariannol oddi wrth Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol 

Wrecsam, Justice Seen Justice Done, Community Payback trwy System Cyfiawnder Troseddol Gogledd Cymru  

 Rydym yn gobeithio mai dyma sut y cyfathrebir ac yr anfonir negeseuon Gwarchod yn Wrecsam a Sir y Fflint cyn bo hir  

 Anfonir negeseuon, gan gynnwys rhybuddion trosedd a chyngor atal trosedd prydlon, gan Weinyddwr GwAL i aelodau Gwarchod 

yn sydyn iawn, weithiau o fewn hanner awr o gyflawni'r drosedd. Mae'r system yn galluogi anfon negeseuon dros y ffôn, ffacs, e-

bost, ffôn symudol, taflenni neu lythyr fel nad yw pobl heb y rhyngrwyd o dan anfantais gyda GwAL. Mae'n ffordd eithriadol o 

effeithiol ac effeithlon o ledaenu gwybodaeth bwysig.  

 Bydd eich data'n cael ei gadw ar fasdata diogel mewn gorsaf heddlu ac ni fydd ar gael i unrhyw barti arall. Bu Gwarchod Cymdogol 

Sir y Fflint yn defnyddio GwAL ers sawl blwyddyn bellach.  O fis Ionawr 2010, byddwn yn gallu dechrau anfon negeseuon drwy 

system GwAL i aelodau presennol a newydd Gwarchod Cymdogol yn Wrecsam. Fodd bynnag, er mwyn i chi dderbyn yr 

wybodaeth, rydym yn gofyn i chi ddewis eich manylion cyswllt (e-bost yw'r dewis gorau gan mai dyma'r dewis cyflymaf i ni a'r 

mwyaf cost effeithiol, ond mae gennych hefyd y dewisiadau sydd wedi'u hamlinellu uchod). Cwblhewch y ffurflen ynghlwm a'i 

dychwelyd i'r cyfeiriad a ddangosir.   

 Manylion GwAL Sir y Fflint                Manylion GwAL Wrecsam 

 Gweinyddwyr Cofrestru GwAL Sir y Fflint  Gweinyddwyr Cofrestru GwAL Wrecsam 
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