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Subject: Re: Materion yn ymwneud a'r heddlu a pharcio preifat yng Ngheredigion.
From: "LAKE, Ben" <ben.lake.mp@parliament.uk>
Date: 30/07/2017 08:19 PM
To: "gwilym@tbs-mail.co.uk" <gwilym@tbs-mail.co.uk>

Annwyl Gwilym,
Gobeithio eich bod yn cadw'n iawn, ac yn mwynhau'r haf hyd yn hyn.
Diolch yn fawr am eich e-bost, ac am dynnu fy sylw at eich cyfraniad diweddar i log Jac o the North
- a hoffem yn gyntaf eich llongyfarch ar ysgrifennu darn difyr, er bod y materion a thraddodwyd yn
ddigon i roi'r falen ichi.
Rydych yn gywir i nodi bod gennyf gysylltiadau teuluol gyda'r heddlu; nid yn unig trwy fy Nhad-cu
(heddwas yn ardal Tregaron am lynyddoedd mawr), ond hefyd fy Nhad (heddwas yn ardal Llambed
a Chaerfyrddin). Mae'r ddau ohonynt, wrth gwrs, yn rhugl yn y Gymraeg; ac oherwydd bod fy
mhro iad i gyda'r heddlu wedi ei ddylanwadu'n llwyr ganddynt, rwyf efallai wedi cymryd hi'n
ganiataol y byddai cael eich 'prosesu' trwy'r Gymraeg gan heddlu yng Ngheredigion yn fater digon
syml.
Cefais siom felly i ddarllen am eich pro iad annerbyniol nol yn 2007 wrth i chi ymarfer eich hawliau
sylfaenol o gael eich trin trwy'r Gymraeg, ac yn enwedig o ddarllen y trafferthion cafodd Dyfed
Powys i ddod o hyd i heddweision oedd yn medru'r Gymraeg. Mae'n destun pryder i mi fod yr
heddlu wedi pro i'r fath trafferthion nol yn 2007, oherwydd o ystyried canlyniadau cyfri iad 2011
mae'n debygol bod y sefyllfa wedi gwaethygu erbyn heddiw. Rwyf felly am ofyn i Dafydd Llywelyn
beth yw'r sefyllfa cyfredol o ran allu heddweision Dyfed Powys i weithredu trwy'r Gymraeg;
gwybodaeth fydd yn helpu i mi benderfynu beth yw'r cam nesaf i'w cymryd.
Diolch hefyd am drafod gweithgareddau ParkingEye yn Aberystwyth. Fel mae'n digwydd rwyf wedi
derbyn cwynion gan etholwyr yr wythnos hon am y ffordd maent yn cael eu cosbi'n hallt iawn am
fod ond rhyw cwpwl o funudau'n hwyr yn gadael y maes parcio. Ydw i wedi deall eich darn yn iawn does gan y cwmni ddim hawl cyfreithiol i godi'r fath dirwy?
Roeddwn yn barod am edrych ymhellach i mewn i weithgareddau ParkingEye - mae gen i bryderon
mawr ynghylch eu gallu i ddefnyddio cofnodion a bas-data'r DVLA - ond mae eich darn wedi fy
atgoffa am y ffaith roeddent yn destun ymchwiliad o'r blaen gan Safonau Masnach, a bod gwerth
mynnu copi o gasgliadau'r ymchwiliad o'r Cyngor. Rwy'n cwrdd â hen gwpwl sydd wedi cael cryn
dipyn o sioc o dderbyn llythyr o'r cwmni hyn yfory, ac mae'n ymddangos o'r e-byst rwy'n eu derbyn
bod y cwmni a'i dirywion yn achosi pryder i nifer o bobl ar draws y sir (yn enwedig rhai hŷ n).
Diolch unwaith eto am gysylltu, a diolch am godi cwestiynau heriol yn eich darn.
Co ion gorau,
Ben
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Subject: Materion yn ymwneud a'r heddlu a pharcio preifat yng Ngheredigion.
From: Gwilym ab Ioan <gwilym@tbs-mail.co.uk>
Date: 17/07/2017 03:01 PM
To: "Ben Lake A.S. Ceredigion)" <ben.lake.mp@parliament.uk>
CC: Cyng Ellen ap Gwynn <ellenag@ceredigion.gov.uk>, "Dafydd Llywelyn (Comisiynydd Heddlu Dyfed Powys)" <opcc@dyfedpowys.pnn.police.uk>, "Arfon Jones Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru)" <OPCC@nthwales.pnn.police.uk>

Annwyl Ben Lake,
Yn gyntaf, fel un o gyn is-lywyddion y Blaid, a chyn gadeirydd Plaid Cymru
Ceredigion, hoffem eich llongyfarch ar eich llwyddiant i gael eich hethol i senedd
San Steffan yn ddiweddar. Fel y gwyddoch efallai, fe adawais i'r Blaid nôl yn
nwy fil a dau, am resymau sydd yn weddol cofiadwy ymhlith yr aelodau o'r
cyfnod.
Cefais wahoddiad yn ddiweddar i ysgrifennu darn ar gyfer y blog 'Jac o' the
North'. Efallai eich bod yn gyfarwydd â'r blog hwnnw, sydd yn ymladd yn galed
i unioni llawer o'r rhwystredigaethau yma yng Nghymru. Gwn fod llawer o
Bleidwyr e.e. Neil Mc Evoy a llawer eraill yn taro i fewn yn reolaidd.
Dylai'r darn â ysgrifennais fod o ddiddordeb personol i chi Ben, gan ei fod yn
ymdrin gyda materion sy'n ymwneud gyda'r heddlu yng Ngheredigion, a thrwy
eich bod yn hannu o deulu sydd wedi bod yn gysylltiedig yn hanesyddol gyda'r
heddlu, credaf y bydd o fudd i chi ei ddarllen. Yr oeddwn yn gyfarwydd iawn
gyda phwy a dybiaf oedd yn dadcu i chi - a daliaf gyda fawr barch iddo.
Gobeithiaf fod genedau eich tadcu yn llifo'n gryf yn eich gwythiennau chwithau
hefyd!
Dylai'r pwnc a godais yn y darn yr ysgrifennais, hefyd fod o ddiddordeb i'r ddau
gomisiynydd sydd wedi eu copïo i fewn i'r neges hon. Gan mai Pleidwyr ydynt,
gyda'r awdurdod i edrych i fewn i faterion yn ymwneud a'r heddlu yn Nyfed
Powys a Gogledd Cymru.
Yn ogystal, y mae'r neges hefyd wedi ei chopïo i Ellen ap Gwynn. Fel
arweinyddes Cyngor Sir Ceredigion, fe ddylai fod ganddi hi ddiddordeb, nid yn
unig ym mater yr heddlu, on y pwnc arall yn y darn ar gyfer y blog, sef
gweithgareddau ParkingEye yn Aberystwyth. Deallaf fod y cwmni hwnnw eisoes
wedi bod o dan ymchwiliad gyda Safonnau Masnach Ceredigion o leiaf dwy
waith. Felly fe ddylai'r wybodaeth fod y cwmni sy'n cyflogi ParkingEye (drwy
gwmni rheoli arall yn Llundain) fod o bryder i'r Cyngor, oherwydd perchnogion y
tir ym Mharc Masnach Rheidol yw Downham Properties Ltd. sydd wedi eu
cofrestri ar Ynys Jersey - am resymau amlwg sy'n gysylltiedig gyda thâl treth i'r
llywodraeth.
Rhowch glic FAN HYN i ddarllen y darn ar flog Jac o' the North.
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Edrychaf ymlaen i glywed ymateb o leiaf un ohonoch yn y dyfodol agos.
Cofion gorau,

Gwilym.

--

Gwilym ab Ioan
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Gwilym ab Ioan
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