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Mae CoPACC yn monitro safonau llywodraethiant yr heddlu, gan asesu perfformiad
SCHTh ac mae’n dyfarnu marciau am brif feysydd atebolrwydd.
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4.

Siapio’r Cynllun
Fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd mae’n ofynnol i mi gynhy
rchu Cynllun o fewn 12 mis o ddechrau yn
y swydd. Mae’r Cynllun yn nodi’r cyfeiriad strategol ar gyfer
Heddlu Gogledd Cymru ar gyfer fy nhymor fel
Comisiynydd.

Y Prif Gwnstabl sy’n gyfrifol am gyflawni’r blaenoriaethau a geir
yn y Cynllun hwn a byddaf yn sicrhau y bydd yn
atebol am wneud hynny.

Mae nifer o bobl ar draws Gogledd Cymru wedi fy helpu i ddatbl
ygu’r Cynllun hwn. Mae llawer o waith ac
ymgynghori wedi cael ei wneud ag awdurdodau lleol, ein partne
riaid statudol, y trydydd sector rhagorol yr ydym
mor ffodus o’i gael yn gweithio yma yng Ngogledd Cymru,
a’r gymuned fusnes. Mae’r holl sylwadau a
dderbyniwyd wedi fy helpu i sicrhau bod y Cynllun hwn yn bodlon
i anghenion plismona pobl Gogledd Cymru.

Asesiad Trosedd ac Anrhefn - Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cwblh
au Asesiad Strategol blynyddol

o
droseddu ac anrhefn. Drwy wneud hyn gallant werthuso’r risg a
achosir gan droseddu ac anrhefn sy’n effeithio
ar gymunedau Gogledd Cymru a chlustnodi bygythiadau newyd
d ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Arolwg Ymgynghoriad Cyhoeddus - Rhwng Hydref 2016 ac Ionawr
2017 roedd arolwg ar-lein ar gael ar fy

ngwefan oedd yn gofyn am eich safbwyntiau ynghylch beth ddylai’
r blaenoriaethau troseddu a phlismona fod.
Bu i dros 980 o bobl gwblhau’r arolwg ar-lein a bu i mi gyfarfo
d â llawer mwy o bobl pan oeddwn yn crwydro
strydoedd Gogledd Cymru. Rwyf hefyd yn defnyddio Twitter a Faceb
ook i gysylltu â’r cyhoedd ac mae’r adborth
a’r sylwadau yr wyf yn eu derbyn yn helpu i siapio fy ffordd o feddw
l.

Digwyddiad ymgysylltu â’r trydydd sector - Bob blwyddyn mae fy swydd
fa yn trefnu digwyddiad ymgysylltu
ar gyfer y trydydd sector. Roedd y digwyddiad a gynhaliwyd ym mis
Tachwedd 2016 yn fuddiol iawn a darparodd
adborth gwerthfawr ynghylch plismona yng Ngogledd Cymru a
beth ddylai fy mlaenoriaethau fod.
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Gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth
er mwyn lleihau niwed
Mae gweithio gyda’n gilydd yn effeithiol mewn partneriaeth er
mwyn lleihau niwed yn fy nghefnogi i gyflawni fy mlaenoriaethau
plismona. Mae yna gyfeiriadau lluosog at weithio’n effeithiol
mewn partneriaeth yn y Cynllun hwn er mwyn cydnabod y
pwysigrwydd a roddaf i hynny a’i rôl wrth gyflawni gwasanaeth
heddlu effeithiol ac effeithlon. Ni all yr heddlu daclo nifer o’r
meysydd yma ar ei ben ei hun.

Hefyd, mae’n bwysig cofio bod gweithio mewn partneriaeth yn
lleihau’r galw, ac felly mae hynny’n cynyddu capasiti staff rheng
flaen pob awdurdod cyfrifol.

Oherwydd bod y materion sy’n deillio a achosion sy’n ymwneud
â cham-drin domestig, ecsbloetio plant yn rhywiol,
caethwasiaeth fodern a throseddau difrifol eraill yn aml yn
llawer ehangach na phlismona yn unig, gellir ond darparu
ymateb effeithiol mewn partneriaeth.

Bydd ffocws cynyddol ar bartneriaethau effeithiol yn y Cynllun
Heddlu a Throsedd yn ei dro yn cynyddu ffocws a
phwysigrwydd y Cynllun Diogelwch Cymunedol a rôl y Bwrdd
Cymunedau Diogelach wrth sicrhau bod y partneriaethau lleol
yn atebol am gyflawni blaenoriaethau’r Cynllun Heddlu a
Throsedd. Mae’r Heddlu a fy swyddfa i yn gweithio gyda
phartneriaid er mwyn sicrhau ein bod yn cyfrannu’n llawn at yr
asesiadau poblogaeth a gyflawnir o dan Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a fydd yn hysbysu
blaenoriaethau ehangach i bartneriaethau. Mae Llywodraeth
Cymru hefyd wedi cyhoeddi papur gwyn ar ddiwygio llywodraeth
leol o’r enw “Diwygio llywodraeth leol: Cadernid ac adnewyddiad”
ac yn fy ymateb byddaf yn cymeradwyo’r cynigion all danategu
cyflawni’r Cynllun hwn a diogelu ein cymunedau yn y ffordd orau
bosibl.

Heb os, bydd y ffocws ar y troseddau mwyaf difrifol yn cynyddu
yn ystod fy nhymor fel Comisiynydd. O ganlyniad i hynny, efallai
y bydd mwy o droseddau yn cael eu cofnodi, bydd mwy o
droseddwyr yn cael eu herlyn a bydd angen eu monitro ar ôl
mynd drwy’r system cyfiawnder troseddol, ac wrth gwrs bydd
mwy o ddioddefwyr angen y gofal a’r cymorth gorau posibl.

Wrth i Heddlu Gogledd Cymru gynyddu ei ffocws a buddsoddi
mwy o adnoddau ar gyfer y mathau yma o droseddau, byddaf
yn ceisio sicrwydd gan ein partneriaid y bydd eu hymateb hwy
wrth gefnogi’r heddlu'r un mor effeithiol ac effeithlon.

Y Comisiynydd, Y Dirprwy Gomisiynydd
a’r Prif Gwnstabl

Yn ddiweddar fe’m penodwyd yn Gadeirydd Bwrdd Cyfiawnder
Troseddol Lleol Gogledd Cymru. Mae’r bwrdd wedi chwarae rôl
allweddol wrth wella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y
system cyfiawnder troseddol ac rwyf yn edrych ymlaen at
dderbyn cefnogaeth ein partneriaid ar y bwrdd hwn er mwyn
sicrhau yr ymdrinnir â dioddefwyr a thystion yn briodol ar bob
cam o’u taith drwy’r system cyfiawnder troseddol.

Mae Adran 7 Deddf Trosedd ac Anrhefn 1998 (a ddiwygiwyd gan
Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011)
yn rhoi awdurdod i mi alw am adroddiad gan unrhyw
awdurdod cyfrifol yr wyf yn ystyried nad ydynt yn cyflawni eu
cyfrifoldebau yn effeithiol. Mae’r term ‘awdurdod cyfrifol’
yn cynnwys awdurdodau lleol, y gwasanaeth tân, yr
ymddiriedolaeth gwasanaeth ambiwlans, y bwrdd iechyd a'r
gwasanaeth prawf. Byddaf yn gweithio â’r Prif Gwnstabl,
y Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol a’r Bwrdd Cymunedau
Mwy Diogel mewn perthynas â hyn a byddaf yn defnyddio’r
pwerau statudol a roddwyd i mi er mwyn sicrhau bod yr holl
awdurdodau cyfrifol yn ymgysylltu’n llawn ac yn cefnogi
cyflawni fy Nghynllun Heddlu a Throsedd.

6.

Amcanion heddlu a throsedd

Datblygwyd fy amcanion heddlu a throsedd fel ymateb i’r
meysydd o fygythiad, risg a niwed mwyaf sy’n wynebu
cymunedau Gogledd Cymru. Fe’u hysbyswyd hefyd gan y
broses ymgynghori helaeth.

Nid wyf yn cytuno â chael gormod o flaenoriaethau, yn ei hanfod
ni all popeth fod yn flaenoriaeth. Rwyf eisiau i’r Prif Gwnstabl
ganolbwyntio ar bump maes allweddol.

Rwyf wedi clustnodi pum maes blaenoriaeth ar gyfer
Heddlu
Gogledd Cymru.
• Cam-drin Domestig

• Caethwasiaeth Fodern

• Troseddu Cyfundrefnol

• Cam-drin Rhywiol (yn cynnwys ecsbloetio plant yn

• Darparu Cymdogaethau Diogelach

rhywiol)

Mae Cynllun Cyflawni’r Prif Gwnstabl yn nodi’r camau penodol fydd Heddlu Gogledd Cymru yn eu cymryd er mwyn cyflawni’r
blaenoriaethau yma. Mae gweithio mewn partneriaeth i’w taclo yn neilltuol bwysig. Mae’r holl feysydd blaenoriaeth yn cynnwys
materion y tu hwnt i blismona, a dim ond mewn partneriaeth y gellir ymateb iddynt yn effeithiol.

Gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth er mwyn lleihau niwed

Cam-drin
Domestig

Troseddu
Cyfundrefnol

Caethwasiaeth
Fodern

Lleihau
Niwed
Darparu
Cymdogaethau
Mwy Diogel

Cam-drin
Rhywiol

Er y byddaf yn monitro perfformiad yr Heddlu yn erbyn y pum blaenoriaeth yma, mae’n ofynnol hefyd wrth gwrs bod agweddau eraill
o blismona yn parhau i gael eu cyflawni’n effeithiol ac effeithlon.

Bydd angen egwyddorion sylfaenol plismona effeithiol bob amser. Bydd galwadau’n parhau i gael eu hateb a byddwn yn delio â hwy
yn briodol. Bydd swyddogion, swyddogion cynorthwyo’r heddlu a’r gymuned a chwnstabliaid arbennig yn parhau i weithio yn ein
cymdogaethau ac ymateb i ddigwyddiadau blaenoriaeth uchel. Bydd swyddogion sydd wedi’u hyfforddi’n addas yn cael eu dyrannu
ar gyfer ymchwilio i droseddau. Byddwn yn parhau i graffu ar safonau ymddygiad a byddwn yn eu dâl yn atebol.
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Cam-drin Domestig

Pam fod hyn yn bwysig?

Mae Cam-drin Domestig yn digwydd bob dydd, ym mhob rhan
o’r DU, yn cynnwys Gogledd Cymru. Bob dydd mae Heddlu
Gogledd Cymru yn cofnodi 26 o ddigwyddiadau domestig ar
gyfartaledd. Yn ystod y saith mlynedd diwethaf, lladdwyd 936
o ferched gan ddynion yng Nghymru a Lloegr.

Cam-drin Domestig yw’r risg mwyaf sy’n wynebu Heddlu
Gogledd Cymru oherwydd yr effaith eang ar y dioddefwr
(corfforol, seicolegol ac ariannol), nifer y troseddau a gofnodir
a thuedd gynyddol.

Roedd cefnogaeth y cyhoedd i flaenoriaethu Cam-drin Domestig
yn sylweddol iawn, ac rydym yn ffodus yng Ngogledd Cymru bod
gennym drydydd sector o bobl ymroddedig a phrofiadol sy’n
barod i gynorthwyo ein dioddefwyr.
Un o fy mhenderfyniadau cyntaf yn dilyn yr etholiad oedd prynu
301 o ddyfeisiadau fideo ar y corff ychwanegol. Y prif reswm
dros wneud hynny oedd effaith dyfeisiadau o’r fath ar achosion
Cam-drin Domestig o ran gwella’r dystiolaeth sydd ar gael mewn
achosion o’r fath, sy’n arwain at gynnydd yn nifer yr erlyniadau
llwyddiannus mewn perthynas â Cham-drin Domestig.

• Byddwn yn ymchwilio i bob digwyddiad o Gam-drin
Domestig. Bydd dioddefwyr a chyflawnwyr mynych yn cael
eu hadanbod a byddwn yn delio â hwy yn briodol.

• Gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i
ddarparu hyfforddiant i Feddygon Teulu ar ymwybyddiaeth
o gam-drin domestig (prosiect IRIS).

• Sicrhau bod hyfforddiant yr heddlu yn cael ei hysbysu gan
adolygiadau a phrosiectau cenedlaethol megis y Cyfrifiad
Merchladdiad.

Beth fyddwn yn ei gyflawni?

• Hyder ymysg dioddefwyr mewn riportio Cam-drin Domestig
i Heddlu Gogledd Cymru.

• Nifer priodol o swyddogion arbenigol â’r hyfforddiant priodol
er mwyn bodloni’r galw.

• Gwell profiad dioddefwyr drwy’r broses cyfiawnder
troseddol.

Bydd Gofal Dioddefwyr yn parhau i fod yn bwysig iawn i mi.
Fodd bynnag, rwy’n credu bod angen mwy o raglenni ymyrraeth
cyflawnwyr ar draws Gogledd Cymru hefyd.

Gwasanaethau a gomisiynir

Sut byddwn yn gwneud gwahaniaeth?

• Cynghorwyr Trais Domestig Annibynnol

• Gweithio gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron i fonitro effaith
Fideo ar y Corff ar erlyniadau Cam-drin Domestig.
• Sicrhau bod y lleiafrif o ddioddefwyr sydd yn ddynion yn cael
yr un cymorth.

• Gwneud mwy o ddefnydd o raglenni cyflawnwyr yng
Ngogledd Cymru er mwyn lleihau aildroseddu ac ail erlid.

• Lleihau aildroseddu drwy ddarparu cyfiawnder effeithiol a
mynd i’r afael â ffactorau all arwain at a gwaethygu
ymddygiadau troseddol.

• Sicrhau bod riportio cam-drin domestig mor syml â phosibl.

• Bydd Cynghorydd Cam-drin Domestig Annibynnol yn cael ei
gynnig fel cynorthwyydd ac eiriolwr i bob goroeswr risg
uchel.

Er mwyn helpu Heddlu Gogledd Cymru i gyflawni’r flaenoriaeth
hon byddaf yn comisiynu
• Canolfan Cymorth i Ddioddefwyr Gogledd Cymru
• Rhaglenni Ymyrraeth Cyflawnwyr

Eisiau gwybod mwy?

• Cysylltwch â’r linell gymort
h Trais Domestig
cenedlaethol drwy ffonio 080
8 2000 247
• Cysylltwch â Chanolfan Cym
orth i Ddioddefwyr
Gogledd Cymru ar 0300 30 30
159 ebostiwch
northwales.helpcentre@victi
msupport.org.uk,
neu ewch i’r wefan
www.victimhelpcentrenorthw
ales.org.uk
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Caethwasiaeth
Fodern
Pam fod hyn yn bwysig?

Mae Caethwasiaeth Fodern yn derm ambarél a ddefnyddir i
gyfeirio at ecsbloetio pobl sy’n agored i niwed drwy
weithgareddau megis masnachu mewn pobl a llafur gorfodol.
Yn aml mae’r troseddu yn cael ei guddio o olwg y cyhoedd, ac
mae’r dioddefwyr yn rheolaidd yn amharod i gysylltu â’r heddlu
oherwydd y rheolaeth sydd arnynt a’r ofn maent yn ei deimlo.
Mae dioddefwyr Caethwasiaeth Fodern yn profi lefel uchel o
niwed corfforol, seicolegol ac ariannol yn y rhan fwyaf o’r
achosion. Er ei bod yn anodd mesur ehangder Caethwasiaeth
Fodern ar hyn o bryd, asesir y bydd yn debygol y byddwn yn
gweld nifer cynyddol o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn
nesaf.

Yn aml nid yw dioddefwyr Caethwasiaeth Fodern yn ystyried eu
hunain fel dioddefwyr ac efallai eu bod yn ystyried bod eu
sefyllfa yn well na phrofiadau blaenorol. Mae angen i ni hefyd
sicrhau bod y dioddefwyr yn cael eu hystyried fel dioddefwyr,
ac nad ydynt yn cael eu diystyru’n syml fel cyflawnwyr troseddau
eraill megis mewnfudo anghyfreithlon, puteindra neu ladrata.
Mae angen i ni greu’r amgylchedd priodol i ddioddefwyr gael
hyder i gysylltu â’r heddlu gan wybod y bydd yr heddlu a’r system
cyfiawnder troseddol yn canfod gwell deilliannau iddynt. Yr her
i Heddlu Gogledd Cymru ac asiantaethau eraill fydd sicrhau bod
strategaethau ymgysylltu â dioddefwyr yn adlewyrchu hynny.
Rwyf yn cael fy nghalonogi gan waith parhaus y Gweithgor
Gwrth-Gaethwasiaeth Rhanbarthol, dan arweiniad Cyngor Sir
Ynys Môn, a bydd yr Heddlu a minnau yn parhau i gefnogi a
chyfrannu’n llawn at ddatblygu mwy ar hynny.

Sut byddwn yn gwneud gwahaniaeth?

• Mae Porthladd Caergybi yn golygu bod Gogledd Cymru yn
ardal allweddol yn y DU mewn perthynas â Chaethwasiaeth
Fodern. Bydd yr Heddlu yn asesu’r adroddiadau cuddwybodaeth ar symudiadau pobl er mwyn penderfynu ar yr
ymateb priodol.

• Byddaf yn ceisio dylanwadu ar Lywodraeth y DU er
mwyn gwarchod lefel yr adnoddau sy’n weithredol ym
Mhorthladdoedd y DU sy'n derbyn arian grant o dan
ddarpariaethau Y Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015.

• Ymgysylltu’n llawn â sefydliadau cenedlaethol yn cynnwys
y Comisiynydd Gwrth-Gaethwasiaeth er mwyn cydlynu
gweithgaredd.
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• Addysgu a hysbysu’r cyhoedd ynghylch pa arwyddion i fod
yn ymwybodol ohonynt wrth adnabod Caethwasiaeth
Fodern.
• Annog dioddefwyr i gysylltu â’r heddlu gyda hyder y byddant
yn cael eu trin yn dda gan Heddlu Gogledd Cymru.

Beth fyddwn yn ei gyflawni?
• Mwy o riportio troseddau
Chaethwasiaeth Fodern.

mewn

perthynas

â

• Darparu cynllun gweithredu amlasiantaeth effeithiol er
mwyn taclo’r troseddau yma.

• Cynyddu ymwybyddiaeth o Gaethwasiaeth Fodern yn ein
partner sefydliadau.

Gwasanaethau a gomisiynir

• Swydd Rhingyll newydd ar gyfer canolbwyntio ar gydweithio
â phartneriaid i gasglu gwybodaeth am Gaethwasiaeth
Fodern.

• Swyddog Gofal Dioddefwyr Caethwasiaeth Fodern
penodedig yng Nghanolfan Cymorth i Ddioddefwyr Gogledd
Cymru.

Eisiau gwybod mwy?

• Gallwch weld rhagor o wybod
aeth am Gaethwasiaeth
Fodern ar ein gwefan www.n
orthwales-pcc.gov.uk/
cy/Cyngor/Caethwasiaeth-M
odern.aspx

• www.antislavery.org

Cam-drin Rhywiol

Pam fod hyn yn bwysig?

Mae nifer yr achosion o dreisio ac ymosodiadau rhywiol difrifol
eraill, sy’n aml yn cael eu cyflawni gan bartneriaid neu bobl sy’n
gyfarwydd i’r dioddefwyr, a riportir i’r heddlu yn uchel. Fodd
bynnag, maent yn parhau i gael eu tanriportio ac mae angen
gwneud mwy i annog dioddefwyr i gysylltu â’r heddlu, pryd
bynnag y digwyddodd y drosedd. Bydd troseddau nad ydynt yn
rhai diweddar yn cael eu trin â’r un proffesiynoldeb a pharch â
throseddau cyfredol.

Mewn perthynas ag ecsbloetio plant yn rhywiol (CSE),
datblygwyd cynllun CSE rhanbarthol amlasiantaeth beth amser
yn ôl. Bydd y tîm Onyx a sefydlwyd gan Heddlu Gogledd Cymru
i daclo’r troseddau ffiaidd yma yn parhau i ddatblygu eu gwaith.
Byddaf yn gweithio gyda’n partneriaid er mwyn sicrhau bod
popeth a ellir ei wneud i ddiogelu’r plant yma yn cael y flaenoriaeth y mae’n ei haeddu.

Sut byddwn yn gwneud gwahaniaeth?
• Sicrhau bod riportio cam-drin rhywiol mor syml â phosibl.

• Bydd Cynghorydd Cam-drin Rhywiol Annibynnol yn cael
ei gynnig fel cynorthwyydd ac eiriolwr i bob goroeswr
risg uchel.

• Bydd dynion sydd yn dioddef o’r troseddau hyn yn derbyn
yr un cymorth, er eu bod yn y lleiafrif o’r dioddefwyr.

• Gwneud mwy o ddefnydd o raglenni cyflawnwyr yng
Ngogledd Cymru er mwyn lleihau aildroseddu ac ail erlid.

• Ymchwilir bob digwyddiad o Gam-drin Rhywiol. Bydd
dioddefwyr a chyflawnwyr mynych yn cael eu hadanbod a
byddwn yn delio â hwy yn briodol.

• Parhau i ddatblygu galluedd rhagweithiol y Tîm Ymchwilio
i Bedoffilyddion ac Ar-lein (POLIT) mewn perthynas â
chanfod rhai sy’n ecsbloetio plant yn rhywiol, yn cynnwys
rhai sy’n edrych ar ddelweddau anweddus o blant drwy’r
rhyngrwyd, a gwaith amlasiantaeth effeithiol er mwyn
amddiffyn plant sy'n wynebu risg.

Beth fyddwn yn ei gyflawni?

• Mwy o gam-drin rhywiol a domestig yn cael ei riportio sydd
yn adlewyrchu mwy o hyder ymysg dioddefwyr.

• Gwell gwasanaeth yn gyffredinol i ddioddefwyr cam-drin
domestig a rhywiol.
• Mwy o gyflawnwyr yn cael eu herlyn.

• Mwy o hyder o ran riportio cam-drin domestig a rhywiol.

Gwasanaethau a gomisiynir

• Cynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol a Chynghorwyr Trais
Rhywiol Plant a Phobl Ifanc yn gweithio yn y Ganolfan
Atgyfeirio Cam-drin Rhywiol

Eisiau gwybod mwy?

• Cysylltwch â Cerig Camu ar
01978 352 717
neu www.steppingstonesno
rthwales.co.uk
• Cysylltwch â RASASC Gogle
dd Cymru ar
01286 669267

• Cysylltwch â Chanolfan Cym
orth i Ddioddefwyr
Gogledd Cymru ar 0300 30 30
159 ebostiwch
northwales.helpcentre@victi
msupport.org.uk,
neu ewch i’r wefan
www.victimhelpcentrenorthw
ales.org.uk
• I gael mwy o wybodaeth, ew
ch i fy ngwefan
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Trosedd Cyfundrefnol

Pam fod hyn yn bwysig?

Mae’r Llywodraeth yn ystyried bod troseddu difrifol a
chyfundrefnol yn un o’r bygythiadau mwyaf i ddiogelwch
cenedlaethol y DU, ac mae’n costio mwy na £24 biliwn y
flwyddyn i’r DU. Mae’r Strategaeth Trosedd Difrifol a
Chyfundrefnol Genedlaethol wedi ei hadeiladu ar y fframwaith
a ddefnyddiwyd yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth, ac mae’n nodi
sut y byddir yn manteisio ar gyfleoedd i atal pobl rhag ymwneud
â throsedd difrifol a chyfundrefnol, atgyfnerthu gwarchodaeth
rhagddo ac ymatebion iddo, ac yn bwysicaf oll, mynd ar ôl y
troseddwyr sydd y tu ôl i hyn, eu herlyn ac amharu ar eu
gweithgareddau.

Amcangyfrifir mai cost Grwpiau Troseddau Cyfundrefnol (OCG)
ar draws mathau amrywiol o droseddau yw: cyflenwi cyffuriau
(£10.7 biliwn), twyll cyfundrefnol (£8.9 biliwn) a throseddau
mewnfudo cyfundrefnol (£1.0 biliwn).

Mae asesiadau bygythiad, risg a niwed wedi amlygu mai
Troseddu Cyfundrefnol Haen Uwch a chyflenwi cyffuriau sy’n
achosi’r niwed mwyaf i’n cymunedau. Mae cynllunio effeithiol
yn cael ei wneud er mwyn taclo Defnydd Troseddol o Arfau
Tanio, Cyflenwi a Meddu ar Gyffuriau, Cam-drin ac Ecsbloetio
Plant yn Rhywiol, Terfysgaeth ac Eithafiaeth Ddomestig.

Sut byddwn yn gwneud gwahaniaeth?

• Byddwn yn canolbwyntio ein hadnoddau ar flaenoriaethau'r
Asesiad Strategol Cenedlaethol ac Asesiad Strategol yr
Heddlu.

• Bydd gennym berthynas waith agos â Titan, yr Uned
Troseddu Cyfundrefnol Ranbarthol a’r Asiantaeth Droseddu
Genedlaethol.

• Byddwn yn ceisio perswadio Llywodraeth y DU i gynnal
lefelau staffio presennol ym Mhorthladd Caergybi.

• Byddwn yn ceisio dylanwadu ar Lu’r Ffiniau a Gorfodaeth
Mewnfudo i gynyddu eu gwiriadau ym Mhorthladd Caergybi.

• Byddwn yn parhau i fapio OGCau yng Ngogledd Cymru a
sicrhau cyfnewid gwybodaeth effeithiol rhwng partneriaid.

• Gweithio mewn partneriaeth er mwyn amharu ar
weithgareddau ar lefel leol - targedu lleoliadau problemus
a gweithgareddau sy’n deillio o Droseddu Cyfundrefnol.
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• Mynd ar ôl troseddwyr yn ddiflino drwy ddulliau
plismona traddodiadol.

Beth fyddwn yn ei gyflawni?

• Asesiad llawn o’r OCGau sy’n gweithredu yn ein hardal ac
ymateb aml haenog er mwyn amharu ar y grwpiau hyn, yn
arbennig y rhai hynny sy’n achosi’r risg/niwed mwyaf.
• Cyhoeddi ein llwyddiannau drwy Operation Scorpion, a
thrwy hynny cynyddu ymwybyddiaeth o'r math hwn o
droseddu yng Ngogledd Cymru.
• Defnyddio tactegau amharu effeithiol.

• Ymyrraeth ieuenctid effeithiol pan fo’n hysbys bod pobl
ifanc yn gysylltiedig ag OCGau.
• Gwell llwybrau i ddefnyddwyr cyffuriau geisio triniaeth.

Eisiau gwybod mwy?
• Ewch i wefan Titan www.titan

rocu.org.uk

• Ewch i wefan yr Asiantaeth
Troseddu Cenedlaethol
www.nationalcrimeagency.go
v.uk

Darparu Cymdogaethau
Mwy Diogel
Mae presenoldeb gweledol yr heddlu yn atal troseddu mewn
mannau cyhoeddus, mae’n rhoi sicrwydd i’r rhan fwyaf o’r
cyhoedd ac mae’n atgyfnerthu cysylltiad y cymdogaethau â’r
heddlu.

Fodd bynnag, fel yr wyf wedi ei nodi yn y Cynllun hwn, erbyn hyn
mae mwy o droseddau yn cael eu cyflawni ar-lein nag ar y
strydoedd. Yn unol â hynny, mae’n rhaid i ni ganolbwyntio’n
hadnoddau sy’n prinhau ar y meysydd hynny sy’n achosi’r
bygythiad, risg neu niwed mwyaf.

Sut byddwn yn gwneud gwahaniaeth?

Fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd, mae hon yn her fawr i mi.
Rwyf yn benderfynol y bydd raid i’n hadnoddau sy’n prinhau
ganolbwyntio ar feysydd o droseddu difrifol a bregusder, ond
eto mae ein cymunedau yn dweud wrtha i dro ar ôl tro eu bod
eisiau heddlu gweledol.

Mae Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011
yn ei gwneud yn ofynnol i mi sicrhau bod y Prif Gwnstabl yn
atebol am effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd ein hymgysylltu â
phobl leol (Adran 1, (8) (e)).

Yn ôl archwiliad effeithiolrwydd HMIC yn ddiweddar, mae
Heddlu Gogledd Cymru yn dda am ymgysylltu â’r cyhoedd.
Mae’n rheolaidd yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i fesur barn,
ac mae hynny yn hysbysu sut mae’n blaenoriaethu ei
weithgareddau plismona. Mae gan bobl leol gyfle i gyfrannu at
bennu blaenoriaethau plismona ar lefel cymdogaethol a
chynorthwyo gyda chanfod yr atebion priodol.

Sefydlu digwyddiad datrys problemau amlasiantaeth er mwyn
rhannu arferion da a datblygu mwy ar yr athroniaeth datrys
problemau rhwng yr heddlu a’i bartneriaid.

Mae darparu gwelededd yn eithriadol o heriol oherwydd y
rhesymau a amlinellir uchod ac yn y Cynllun hwn drwyddo draw.
Mae’n rhaid i ni wahaniaethu rhwng bod yn weledol a bod yn
hygyrch.

Mae Tîmau Cymdogaethau Mwy Diogel (TCDau) wedi eu sefydlu
ar draws holl ardaloedd yr heddlu, a dylai pobl leol allu cael
mynediad at eu gwasanaethau plismona drwy gyfrwng pwyntiau
cyswllt cyfarwydd a enwir. Mae yna bwyslais cryf ar Swyddogion
Cefnogi Cymuned yr Heddlu (SCCH) yn dod i adnabod eu hardal
leol drwy gyfrwng patrolau gweledol ar droed, cyfarfodydd
wyneb yn wyneb a digwyddiadau cymunedol. Defnyddir
swyddfeydd heddlu ‘pop-up’ mewn ardaloedd ble ceir materion
penodol sy'n achosi pryder, megis Y Rhyl, ble cafwyd problem
gydag yfed ar y stryd. Cyflwynwyd cynlluniau ymgysylltu â'r
gymuned a chynlluniau rheoli ardal er mwyn cyflwyno sut mae’r
heddlu yn bwriadu cyfathrebu â’r cymunedau.

Mae yna hefyd gyfle i Heddlu Gogledd Cymru barhau i ddatblygu
ei bresenoldeb digidol ac ar-lein fel ffordd effeithiol o ymgysylltu.
Bydd y cyfryngau cynyddol boblogaidd yma yn parhau i ategu
dulliau plismona traddodiadol a swyddogion ar y strydoedd a bydd hynny'n sicrhau y bydd yr heddlu yn fwy hygyrch drwy
we-sgwrs, cyfryngau cymdeithasol, a phresenoldeb arall ar-lein.

Er mwyn sicrhau bod y Prif Gwnstabl yn atebol byddaf yn craffu
ar gynlluniau ymgysylltu cymunedol yr Heddlu yn chwarterol er
mwyn sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu, ac yn bwysicach
fyth, er mwyn sicrhau y gweithredir ar y materion a fynegir gan
y cymunedau ac yr adroddir yn ôl arnynt yn briodol.

Beth fyddwn yn ei gyflawni?

• Cymdogaethau mwy diogel fydd yn teimlo’n fwy diogel.
Bydd lefelau hyder a bodlonrwydd yn parhau i gael eu
monitro drwy'r Bwrdd Gweithredol Strategol.

Bydd canfyddiadau fy nghraffu ar y cynlluniau ymgysylltu
cymunedol yn cael eu hadrodd i'r Panel Heddlu a Throsedd.

Eisiau gwybod mwy?

• Darganfyddwch eich tîm plis
mona lleol ar
www.north-wales.police.uk/y
our-neighbourhood
• Darganfyddwch mwy am rôl
Swyddogion
Cefnogi Cymuned yr Heddlu
www.northwales-pcc.gov.uk
/en/Advice/PCSO
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Gwarchod Pobl sy’n Agored i Niwed

Fel y nodwyd yn gynharach, rwyf wedi dewis Troseddu
Cyfundrefnol, Trais Domestig, Cam-drin Rhywiol a
Chaethwasiaeth Fodern fel blaenoriaethau yn bennaf oherwydd
yr asesiad o fygythiad, risg a niwed.

Fodd bynnag, mae bregusder dioddefwyr y troseddau ffiaidd
yma yn bwysig iawn i mi. Mae amddiffyn y cyhoedd yn un o
agweddau pwysicaf plismona a fy rôl benodol i. Mae gan yr
heddlu, ynghyd â phartneriaid eraill, ddyletswydd i ddiogelu’r rhai
sy'n llai abl i amddiffyn eu hunain, oherwydd ymysg pethau eraill,
mae pobl sy'n agored i niwed yn wynebu mwy o risg o ddioddef
troseddau.

Yn genedlaethol mae’r gwasanaeth heddlu yn ehangu ei
ddealltwriaeth o freguster ac mae Heddlu Gogledd Cymru yn
parhau i gadw llygaid ar y darlun esblygiadol hwn ac mae'n rhaid
iddo barhau i wneud hynny. Bydd angen i'r Heddlu weithio mewn
partneriaeth ag asiantaethau eraill er mwyn amddiffyn pobl cyn
i droseddau gael eu cyflawni.

Ni all yr heddlu ar ei ben ei hun daclo’r meysydd a restrir isod.
Am y rheswm hwnnw ni fydd y Prif Gwnstabl yn atebol am
gyflawni'r meysydd blaenoriaethol yma.

Er enghraifft, efallai nad yw salwch meddwl yn gysylltiedig ag
unrhyw droseddu o gwbl, ond eto mae'n achosi galw mawr am
wasanaeth yr heddlu. Yn hytrach na sicrhau bod y Prif Gwnstabl
yn atebol, byddaf yn gweithio gyda’n partneriaid statudol er
mwyn sicrhau ymateb effeithiol mewn partneriaeth i bob un o’r
meysydd yma a bydd hynny'n rhan o'r Cynllun Diogelwch
Cymunedol Rhanbarthol.

Iechyd
Meddwl

Troseddau
Casineb

Gwarchod
Pobl sy’n
Agored i
Niwed
Cyffuriau

13.

Plant,
pobl ifanc a
phobl hŷn

Iechyd Meddwl

Pam fod hyn yn bwysig?

Mae’n amlwg nad yw dioddef â phroblemau salwch meddwl yn
drosedd. Ond er gwaetha'r ffaith elfennol honno, mae’n parhau
i achosi galw mawr ar wasanaethau'r heddlu.

Mae yna angen brys i gydnabod y nifer cynyddol o bobl sydd â
phroblemau salwch meddwl sy'n cyflwyno’u hunain i
asiantaethau cyfiawnder troseddol fel pobl sy'n agored i niwed.
Yn ei hanfod, mae’n fater sy'n gysylltiedig ag iechyd. Ni ddylai
pobl sy’n profi salwch meddwl gael eu cadw yn y ddalfa, a bydd
y prif gwnstabl a minnau yn gweithio â’r Bwrdd Iechyd i sicrhau
bod darpariaeth ar gael yn y gwasanaeth iechyd er mwyn
sicrhau nad yw neb yn cael ei gadw yn y ddalfa o ganlyniad i
ddiffyg darpariaeth addas iddynt.

Mae Arferion Proffesiynol Awdurdodedig newydd, sef
canllawiau cenedlaethol i'r heddlu, wedi cael ei gyhoeddi'n
ddiweddar gan y Coleg Plismona, er mwyn rhoi’r wybodaeth
sydd ei angen ar swyddogion yr heddlu i ddatrys sefyllfaoedd
sy'n ymwneud ag iechyd meddwl a sicrhau bod y cyhoedd yn
cael y gwasanaeth mwyaf priodol.

Am y to cyntaf bydd hyfforddiant a chanllawiau i’r heddlu yn
cynnwys gwybodaeth i gynorthwyo swyddogion pan fyddant yn
ymateb i alwadau sy'n gysylltiedig â hunanladdiad a
phrofedigaethau. Mae hefyd yn cynnwys digwyddiadau sy’n
gysylltiedig â pobl sy'n feddyliol wael, sy’n feddyliol fregus a rhai
ag anawsterau dysgu. Dylai'r canllawiau gynorthwyo ein
swyddogion i ddarparu ymateb sy’n gyson i'r cyhoedd.

Er gwaetha'r gwelliant hwn i hyfforddiant yr heddlu, rwyf yn
bendant nad yr heddlu yw'r rhai a ddylai ymateb i bobl sy’n
dioddef â phroblemau iechyd meddwl, er gwaetha gwell
ymwybyddiaeth a hyfforddiant mewn perthynas â materion
o’r fath.

Sut byddwn yn gwneud gwahaniaeth?

• Gan weithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd Iechyd a
phartneriaid eraill, byddwn yn gwella ein dealltwriaeth o’r
anghenion a'r galw sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl er
mwyn gwella'r ymateb i bobl â phroblemau iechyd meddwl,
yn arbennig ein gallu i adnabod bregusder a thargedu

gwasanaethau a chymorth er mwyn helpu pobl mewn
argyfwng.

• Codi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl drwy
gefnogi ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol.

• Annog dioddefwyr sy'n dioddef â phroblemau iechyd
meddwl i riportio troseddau casineb.

• Monitro gweithredu'r concordat gofal argyfwng iechyd
meddwl ar draws Cymru.

Beth fyddwn yn ei gyflawni?

• Gostyngiad pellach yn nifer y bobl sy'n destun S.1362 a
gedwir yn y ddalfa

• Gan weithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd Iechyd a
phartneriaid eraill, byddwn yn gwella ein dealltwriaeth o’r
anghenion a'r galw sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl er
mwyn gwella'r ymateb i bobl â phroblemau iechyd meddwl,
yn arbennig ein gallu i leihau bregusder.
• Ail-gydbwyso’r galw er mwyn sicrhau, pan fo'n briodol, bod
hyn yn symud oddi wrth yr heddlu ac at y bwrdd iechyd, fel
bod unigolion mewn argyfwng yn derbyn y gofal gorau
posibl, a bod y gweithiwr proffesiynol priodol yn darparu’r
cymorth sydd ei angen.
• Gwell argaeledd darpariaethau addas yn hytrach na chadw
yn y ddalfa

Eisiau gwybod mwy?

• Cysylltwch â Chanolfan Cym
orth i Ddioddefwyr
Gogledd Cymru ar 0300 30 30
159 ebostiwch
northwales.helpcentre@victi
msupport.org.uk,
neu ewch i’r wefan
www.victimhelpcentrenorthw
ales.org.uk
• Ewch i wefan Mind www.m
ind.org.uk

Y Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yw'r ddeddf y gellir ei defnyddio i fynd â chi i fan diogel gan ddefnyddio adran 136 er mwyn eich asesu am salwch
meddwl. Gall yr heddlu ddefnyddio S.136 y Ddeddf i fynd â chi i fan diogel pan fyddwch mewn man cyhoeddus. Gallant wneud hynny os byddant yn
credu bod gennych salwch meddwl a’ch bod angen gofal. Gall man diogel fod yn ysbyty neu orsaf yr heddlu.
2
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Plant, pobl ifanc a phobl hŷn

Pam fod hyn yn bwysig?

Mae anghenion, hawliau a llesiant plant a phobl ifanc yn bwysig
eithriadol ym myd plismona.

Byddwn yn ymdrechu i amddiffyn plant rhag niwed, cynorthwyo
dioddefwyr a thystion ifanc ac amcanu at leihau ail erledigaeth.
Rydym yn amcanu at gadw pobl ifanc yn ddiogel a'u galluogi i
fyw bywydau iach, cyfrifol a phositif mewn hinsawdd y gallant
ffynnu ynddo.

Rydym yn amcanu at sicrhau bod gan blant a phobl ifanc lais, a
byddwn yn ymgysylltu â hwy ac yn gwrando ar eu llais wrth
siapio ein gwasanaethau.

Ystyrir bod rhai pobl hŷn yn fregus hefyd, yn arbennig mewn
perthynas â thwyll. Fel cymdeithas, rydym yn byw yn hirach,
felly mae yna fwy o bobl hŷn sy'n cael eu targedu mewn
perthynas â thwyll ar-lein yn benodol, ac mae hynny yn arwain
at alw sylweddol ar wasanaethau’r heddlu. Mae angen i bobl
hŷn deimlo’n rhan actif o'n cymunedau a pharhau i fod felly, p’un
a ydynt yn byw yn eu cartrefi eu hunain neu mewn gofal preswyl.
Rwyf eisiau i swyddogion yr heddlu fod yn weledol a
rhagweithiol wrth roi sicrwydd i'n cymunedau.

Sut byddwn yn gwneud gwahaniaeth?

Beth fyddwn yn ei gyflawni?

• Mwy o hyder gan blant a phobl ifanc yn Heddlu
Gogledd Cymru.
• Ymgysylltu rheolaidd â phobl hŷn.

• Llai o bobl ifanc yn cael eu dwyn i’r system
cyfiawnder troseddol.

• Lai o bobl ifanc yn dod yn ddioddefwyr troseddau.

• Strategaeth Plant a Phobl Ifanc newydd fydd yn nodi sut
fydd fy swyddfa a minnau yn ymgysylltu ac yn ymgynghori
â phlant a phobl ifanc.

• Bydd y strategaeth hefyd yn nodi sut y byddaf yn craffu ar
weithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori’r Heddlu mewn
perthynas â phlant a phobl ifanc. Byddwn yn edrych ar
feysydd penodol o fusnes yr heddlu megis plismona lleol
a'u dulliau cyfathrebu hefyd.
• Byddwn yn chwarae ein rhan wrth gefnogi mentrau
perthnasol Llywodraeth Cymru megis ‘Y 1000 Diwrnod
Cyntaf’ a Phrofiad Niweidiol yn Ystod Plentyndod.

• Byddwn yn adolygu ein gweithgareddau ymgysylltu ac
ymgynghori er mwyn sicrhau ein bod yn dilyn arferion
amrywiol ac effeithiol er mwyn gwrando ar lais plant, pobl
ifanc a phobl hŷn mewn perthynas â materion plismona.

• Gweithio â'r Comisiynydd Pobl Hŷn a'r trydydd sector ar
godi ymwybyddiaeth o dwyll a thwyll ar-lein yn benodol.

15.

Eisiau gwybod mwy?

• Ewch i wefan Comisiynydd
Plant Cymru
www.childcomwales.org.uk

• Ewch i wefan Comisiynydd
Pobl Hŷn Cymru
www.olderpeoplewales.com
/en/Home.aspx

• Y 1000 Diwrnod Cyntaf
www.ianphi.org/documents/p
dfs/wales.pdf
• View the Adverse Child Exp
eriences PDF
www.cph.org.uk/wp-content/
uploads/2016/01/ACEReport-FINAL-E.pdf

Cyffuriau

Pam fod hyn yn bwysig?

Mae fy safbwynt ynghylch cyffuriau wedi ei ddogfennu’n helaeth
a ffurfiodd ran o fy maniffesto pan oeddwn yn ymgeisio yn yr
etholiad. Ni ddylid anghyfreithloni pobl sy'n gaeth i gyffuriau,
maent yn agored i niwed a dylid eu trin felly. A siarad yn blaen,
collwyd y frwydr yn erbyn cyffuriau beth amser yn ôl ac mae
angen agwedd newydd. Mae gwledydd megis Portiwgal yn arwain y ffordd mewn perthynas â hyn ac yn esiampl o beth ellir
ei gyflawni gyda dull system gyfan wedi ei ategu gan arweiniad
cryf a meddwl arloesol.
Gan weithio gyda chynghorwyr yn Wrecsam, hoffwn beilota
Uwch Ganolfan Lleihau Niwed yn yr ardal, ble gall pobl sy'n
gaeth i gyffuriau chwistrellu eu hunain yn ddiogel, yn lanwaith
ac o dan oruchwyliaeth feddygol.

Rwyf hefyd o blaid cyfreithloni canabis at ddibenion meddygol.
Mae'r drafodaeth ynghylch polisi cyffuriau wedi symud yn ei
blaen yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diweddar, ond mae’r
farn y dylid cyfreithloni canabis at ddibenion meddygol nid yn
unig yn cael ei harddel gen i, ond mae’n cael ei harddel hefyd
gan nifer o Gomisiynwyr o bob gogwydd gwleidyddol.

Mae’r Grŵp Seneddol yr Holl Bleidiau ar Ddiwygio Polisi Cyffuriau 2017 wedi galw am gyfreithloni'r cyffur ar gyfer defnydd
meddygol ac mae yna ymchwil sylweddol sy'n dangos bod ei
ddefnyddio yn sylweddol fuddiol i ddioddefwyr MS a mathau
eraill o salwch a bod o leiaf 30,000 o bobl yn ei ddefnyddio’n
ddyddiol.

Gall salwch fod yn brofiad unig, yn enwedig os yw eich meddyginiaeth yn anghyfreithlon, a siawns ei bod yn annerbyniol bod
pobl sy'n ceisio lleddfu eu dioddefaint yn cael eu anghyfreithloni
am ddefnyddio canabis i drin eu salwch.

Mae ymddangosiad Sylweddau Seicoactif Newydd (NPSau) a'u
lefel cyffredinedd cymharol anhysbys a'u heffaith ar droseddau
yn parhau i fod yn achos pryder. Byddaf yn gweithio â Bwrdd
Cynllunio'r Ardal er mwyn canfod maint y broblem yn lleol a
sicrhau bod gwasanaethau cymorth effeithiol wedi eu sefydlu.

Rwyf yn bendant y dylai’r Prif Gwnstabl orfodi cyfraith y wlad ac
na ddylai fod yn atebol am weithredu’r dull cywir, yn fy marn i, o
daclo’r broblem gyffuriau. Mae’n fater iechyd cyhoeddus a dylid
ei drin felly.

Rwyf yn credu:

• Y dylai pobl sy'n gaeth i gyffuriau gael eu trin fel cleifion
yn hytrach na throseddwyr.

• Y byddai gwell mynediad i Uwch Ganolfannau Lleihau
Niwed ac ystafelloedd triniaeth â chymorth heroin yn
lleihau troseddu meddiangar a nifer y nodwyddau a adewir
yn ein cymunedau.
• Y dylai'r rhai sydd angen canabis at ddibenion meddygol
allu cael mynediad iddo'n gyfreithlon.

Eisiau gwybod mwy?

• Ewch i fy ngwefan www.nort
hwales-pcc.gov.uk/cy/
Cyngor/Camddefnyddio-Sylwe
ddau.aspx
• Llinell Alcohol a Chyffuriau
Cymru Gyfan
0800 633 5588

• Strategaeth Camddefnyddi
o Sylweddau Llywodraeth
Cymru http://gov.wales/dsjlg
/publications/
commmunitysafety/strategy/
strategycy.pdf?lang=cy

16.

Trosedd Casineb

Pam fod hyn yn bwysig?

Mae trosedd casineb yn unrhyw drosedd sydd wedi’i ysgogi gan
elyniaeth neu ragfarn ar sail nodweddion personol y dioddefwr,
megis anabledd, hil, oedran, rhyw, crefydd neu gred,
cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth drawsrywiol y dioddefwr.

Beth bynnag fo'r rheswm, mae’n hollol annerbyniol. Gall
ddinistrio bywydau, codi ofn a difrodi gwead cymunedau. Mae'n
rhaid i ddioddefwyr troseddau casineb gael yr hyder i riportio'r
troseddau i'r heddlu, yn gwybod i sicrwydd y byddant yn cael eu
trin yn briodol a gyda chydymdeimlad gan wasanaeth yr heddlu.

Yn anffodus nid yw hynny’n wir ar hyn o bryd. Mae troseddau
casineb yn parhau i fod yn guddiedig ac nid yw'n cael eu
riportio'n ddigonol. Yn anffodus mae yna nifer o resymau pam
fod troseddau casineb yn amlwg ar hyn o bryd. Mae canlyniad
refferendwm yr UE, rhethreg genedlaethol ynghylch mewnfudo
yn ogystal â phryderon yr oedd nifer o gymunedau yn eu teimlo
eisoes yn rhai o’r pethau sydd wedi cyfuno i gynyddu ofn a
thensiwn mewn cymunedau.
Er fy mod yn croesawu cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer
Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb (sy'n cael ei
chynnal ym mis Hydref bob blwyddyn), yn syml nid yw hynny’n
ddigon a dylid gwneud mwy drwy gydol y flwyddyn er mwyn codi
ymwybyddiaeth o droseddau casineb. Nawr yw'r amser i roi
sylw i droseddau casineb ac annog riportio ymysg dioddefwyr
ac atal y rhai sy'n cyflawni'r troseddau.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi'r dyletswyddau
cydraddoldeb a roddir ar ysgwyddau cyrff y sector cyhoeddus.
Rwyf i a Heddlu Gogledd Cymru yn rhwymedig i’r ddeddfwriaeth
hon. Mae gennym gyfrifoldeb o dan y Ddeddf i gyflawni’r
dyletswyddau cyffredinol a phenodol gan ddangos ein bod yn
hyrwyddo tegwch a chydraddoldeb wrth weithredu
gwasanaethau plismona drwyddo draw yng Ngogledd Cymru.

Mae ein Cydgynllun Cydraddoldeb Strategol yn gynllun pedair
blynedd sy’n amlinellu'r heriau mewn perthynas â
chydraddoldeb wrth blismona Gogledd Cymru a sut ydym yn
bwriadu wynebu a goresgyn y rhain gyda’n gilydd. Diweddarwyd
y cynllun drwy gyhoeddi fersiwn newydd ym mis Hydref 2015.
Mae'r Cynllun yn darparu’r ffocws strategol diweddaredig ar
gyfer cydraddoldeb yn Heddlu Gogledd Cymru hyd at 2019.
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Sut byddwn yn gwneud gwahaniaeth?

• Darparu ymatebion effeithiol i droseddau casineb, a byddaf
yn gweithio â’r Prif Gwnstabl a phartneriaid er mwyn sicrhau
bod gwasanaethau cymorth priodol yn cael eu darparu i
ddioddefwyr troseddau casineb ar draws Gogledd Cymru.

• Craffu ar gwynion a gyflwynir i’r Adran Safonau Proffesiynol
mewn perthynas â dioddefwyr troseddau casineb.

• Monitro ac asesu ein hymagwedd at y Ddeddf
Cydraddoldeb ar draws pob maes busnes gan sicrhau
cydraddoldeb a thegwch yn y sefydliad drwyddo draw ac ar
draws ein blaenoriaethau plismona.

• Sicrhau ein bod yn ymgysylltu a chyfathrebu â phobl
Gogledd Cymru a’n bod yn gwneud hynny mewn ffordd
hygyrch a chynhwysol.

• Gwella hyder aelodau’r gymuned mewn perthynas â riportio
troseddau casineb.

Beth fyddwn yn ei gyflawni?

• Mwy o droseddau casineb yn cael eu riportio

• Mecanweithiau cymorth priodol i ddioddefwyr pob trosedd
casineb, beth bynnag fo'u nodweddion.
• Gwelliant pellach yn ystadegau ansawdd gwasanaeth yn
achos dioddefwyr troseddau casineb.
• Adnoddau cymorth penodedig parhaus yn y Ganolfan
Cymorth i Ddioddefwyr.

Eisiau gwybod mwy?

• Cysylltwch â Chanolfan Cym
orth i Ddioddefwyr
Gogledd Cymru ar 0300 30 30
159 ebostiwch
northwales.helpcentre@victi
msupport.org.uk,
neu ewch i’r wefan
www.victimhelpcentrenorthw
ales.org.uk

• Gofal Dioddefwyr www.victi
msupport.org.uk/helpand-support/get-help/support
-near-you/wales
• Ewch i fy ngwefan
www.northwales-pcc.gov.uk
/cy/Cyngor/TroseddCasineb.aspx

Gofynion Plismona Strategol

Mae yna rai agweddau o blismona sy’n gofyn am ymateb
cenedlaethol, gan gydbwyso gofynion lleol a chenedlaethol. Mae
Gofynion Plismona Strategol (SPR) yn nodi'r bygythiadau
cenedlaethol a’r galluoedd plismona cenedlaethol priodol sydd
eu hangen i oresgyn y bygythiadau hynny. Mae'n ofynnol bod y
comisiynwyr heddlu a throsedd a'r prif gwnstabliaid yn rhoi sylw
dyledus i’r SPR.
Yn ddiweddar mae’r Ysgrifennydd Cartref wedi cyflwyno
deddfwriaeth yr oedd ei wir angen fydd yn rhoi i'r DU rair o'r
pwerau grymusaf yn y byd i daclo bygythiad cynyddol
terfysgaeth ryngwladol ac eithafiaeth ddomestig. Bydd hyn yn
atgyfnerthu pwerau oedd yn bodoli i amharu ar allu pobl i deithio
dramor i ymladd, lleihau’r risg maent yn ei achosi pan maent yn
dychwelyd, a brwydro yn erbyn yr ideoleg danategol sy'n bwydo,
ategu ac yn sancsiynu terfysgaeth.

Yn ychwanegol at wrthderfysgaeth, mae rhai risgiau newydd allweddol yn cynnwys:
• Deall bregusder unigolion a grwpiau sy'n eu cymell i
ymwneud â Therfysgaeth ac Eithafiaeth Ddomestig.

• Anhrefn cyhoeddus na chynllunnir.

• Parhad busnes - risgiau yn ymwneud â’r hinsawdd megis
llifogydd, colli pŵer, digwyddiadau seiber etc.

Ystadau a Chyfleusterau

Mae'r buddsoddiad sylweddol yn ystadau’r heddlu yn parhau yn
dilyn llofnodi contract gwaith adeiladu yn ddiweddar ar gyfer y
Cyfleuster Rheoli a Chystodaeth Dwyreiniol yn Llai, fydd yn
costio £21.5 miliwn ac a fydd yn agor ym mis Awst 2018. Yn
ychwanegol at y cyfleuster newydd yn Llai bydd gorsaf heddlu
newydd yn cael ei sefydlu yng nghanol tref Wrecsam yn yr hen
adeilad Oriel ger neuadd y dref er mwyn sicrhau bod plismona
gweledol yn cael ei gynnal. Bydd y ddau brosiect yma yn darparu
cyfleusterau modern yn ardal ddwyreiniol yr Heddlu yn lle’r hen
orsaf heddlu ym Modhyfryd, Wrecsam. Hefyd, mae’r orsaf
heddlu newydd yn Llandudno yn cael ei hadeiladu a bydd yn agor
ym mis Tachwedd 2017.

Mae'r gorsafoedd tân a heddlu ar y cyd yn Nefyn a Thywyn yn
adlewyrchu’r gweithio mewn partneriaeth rhwng y
gwasanaethau brys a bydd yr ystâd yn parhau i gael ei hadolygu
yn ystod 2017 er mwyn canfod mwy o gyfleoedd i gyd-leoli
gorsafoedd heb effeithio ar y gwasanaeth plismona a ddarperir
mewn cymunedau.
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Cyllid ac Adnoddau

Er mwyn dangos y berthynas bwysig rhwng yr heddlu a'r
amcanion troseddu a nodir yn y Cynllun hwn, a’r adnoddau sydd
eu hangen i gyflawni'r amcanion hynny, mae crynodeb o’r
sefyllfa ariannol yn dilyn.

O’r holl gyllid o £143.271m sydd gennyf yn 2017/18, byddaf yn
dyrannu cyllideb net o £141.162m i’r Prif Gwnstabl ar gyfer
cyflawni gwaith plismona yng Ngogledd Cymru.

Dyraniad Cyllideb y Comisiynydd
yn 2017/18

Yn 2017/18 bydd grantiau’r llywodraeth yn cyllido 50.08% o fy
nghyllid, a bydd y gweddill, sef 49.92%, yn dod o dreth y cyngor.

Ar hyn o bryd mae Fformiwla Cyllido'r Heddlu, sy'n penderfynu
faint yr ydym yn ei dderbyn mewn grantiau gan y llywodraeth yn
cael ei adolygu, ac mae hynny yn creu ansicrwydd sylweddol o
2018/19 ymlaen.
Mae manylion llawn am gyllideb 2017/18 a’r tybiaethau
gweithredol ar gyfer blynyddoedd diweddarach i'w cael yn y
Cynllun Ariannol Tymor Canolig.

Ar beth mae'r arian yn cael ei wario

Mae'r Cynllun Heddlu a Throsedd hwn yn cynyddu’r ffocws ar
droseddau ffiaidd megis trais domestig, trais rhywiol a
chaethwasiaeth fodern. Fodd bynnag, mae'n rhaid cydbwyso
hynny gyda'r angen i barhau gwasanaethau plismona lleol; ac
er mwyn sicrhau bod gan yr holl unigolion sy'n gweithio yn y
rheng flaen ddigon o gymorth y swyddfa gefn er mwyn gwneud
y mwyaf o'r amser maent yn gallu ei dreulio yn cyflawni
gwasanaethau’r heddlu.

Dyraniad Cyllideb Heddlu
Gogledd Cymru
Yr Heddlu - 98.57%

Cronfa Diogelwch Cymunedol - 0.88%

8.34%
14.08%

Fy Swyddfa - 0.55%

Mae'r Heddlu yn parhau i wynebu heriau ariannol sylweddol. Yn
ychwanegol at yr arbedion blynyddol o £26.939m a grëwyd ers
2010/11, bydd £2.686m arall yn cael ei arbed yn 2017/18, ac
mae yna gynlluniau ar droed i arbed £2.238 arall erbyn 2021/22.

9.17%

22.08%

46.33%

Cyllido Heddlu Gogledd Cymru

Rwyf yn derbyn cyllid o ddwy brif ffynhonnell er mwyn cyllido
Heddlu Gogledd Cymru, fy Nghronfa Diogelwch Cymunedol a fy
swyddfa.
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Delio gyda’r Cyhoedd
Plismona Lleol
Ymchwiliadau

Cyfiawnder Troseddol

Ymgyrchoedd Arbenigol

Cyllid ac Adnoddau

Er mwyn sicrhau bod adnoddau yn cael eu defnyddio yn y ffordd
fwyaf effeithiol, byddaf yn cadw at yr egwyddorion canlynol:

• Byddaf yn targedu adnoddau er mwyn cyflawni fy
nyletswyddau statudol a chyflawni fy amcanion heddlu a
throsedd;
• Byddaf yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn sicrhau bod
gwasanaethau yn cael eu darparu yn y ffordd fwyaf
effeithiol;
• Byddaf yn sicrhau bod gan swyddogion a staff yr adnoddau
priodol a bod ganddynt wasanaethau cymorth digonol er
mwyn gwneud y mwyaf o'r amser sydd ar gael iddynt i
ddarparu gwasanaethau plismona.

Er mwyn sicrhau bod adnoddau yn cael eu defnyddio’n briodol,
byddaf yn monitro incwm a gwariant drwy gydol oes y Cynllun
Heddlu a Throsedd hwn. Bydd proffiliau gwerth am arian HMIC
yn fy nghynorthwyo gyda'r gwaith hwn, drwy fy ngalluogi i
gymharu Heddlu Gogledd Cymru a heddluoedd eraill.

Buddsoddiad Cyfalaf

Er mwyn gwireddu fy addewidion yn y Cynllun Heddlu a
Throsedd hwn, mae’n hanfodol buddsoddi mewn adeiladau, cerbydau ac offer sy’n galluogi swyddogion i blismona’n
effeithiol.

Ers dod yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd, rwyf wedi prynu
301 o gitiau fideo ar y corff ychwanegol, sydd nawr yn galluogi
i bob swyddog a PCSO ddefnyddio'r dyfeisiadau hyn tra’u bod
ar ddyletswydd. Profwyd bod y dyfeisiadau yma yn arbennig o
ddefnyddiol yn dilyn digwyddiadau o drais domestig.

Y prosiect mwyaf arwyddocaol a gynllunnir ar gyfer y dyfodol
agos yw ail-leoli’r orsaf heddlu yn Wrecsam, ac adeiladu
cyfleusterau swyddfa a chystodaeth newydd yn Llai.

Cronfa wrth gefn a chydnerthedd

Fel un o’r gwasanaethau brys, ar brydiau gall yr heddlu’n
ddirybudd wynebu un neu ragor o weithgareddau graddfa fawr
sy’n arwain at faich ariannol sylweddol. Er mwyn delio â'r risg
honno a lleihau effaith digwyddiadau o’r fath ar blismona o
ddydd i ddydd, mae angen cadw arian sylweddol wrth gefn. Mae
hynny'n sicrhau y gellir pennu ymatebion argyfwng yn ôl
anghenion plismona yn hytrach na fforddiadwyedd.
Hefyd, gellir defnyddio arian wrth gefn ar sail un-tro er mwyn
lliniaru’n rhannol effeithiau unrhyw newidiadau yn y dyfodol i
grantiau’r llywodraeth.

Mae'r Gronfa Wrth Gefn Gyffredinol (£5.189m) yn cael ei
defnyddio i ariannu anghenion llif arian dydd i ddydd ac er mwyn
darparu cydnerthedd rheng flaen. Mae'r Cynllun Ariannol Tymor
Canolig yn rhoi manylion llawn am fy nghronfa wrth gefn y gellir
ei defnyddio, ac unrhyw ddefnydd a gynllunnir.
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Craffu a safonau

Fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd, mae craffu ar berfformiad
yr Heddlu yn un o fy nyletswyddau pwysicaf. Fy nyletswydd
trosfwaol yw darparu heddlu effeithiol ac effeithlon, sy'n darparu
gwerth am arian ac sy’n lleihau troseddu. Er mwyn cyflawni’r
ddyletswydd honno mae gennyf system dryloyw ar gyfer craffu
a sicrhau bod y Prif Gwnstabl yn atebol am ddarparu
gwasanaethau plismona yng Ngogledd Cymru.

Rwyf yn craffu ar gyflawni'r Cynllun hwn drwy'r Bwrdd
Gweithredol Strategol. Drwy’r Bwrdd Gweithredol Strategol (y
Bwrdd) rwyf yn craffu ar berfformiad yr Heddlu yn erbyn y
Cynllun Heddlu a Throsedd, yn monitro perfformiad plismona
a’r gyllideb blismona. Y Bwrdd yw fy mhrif fforwm ar gyfer
gwneud penderfyniadau, ac mae pob papur perthnasol a
gynhyrchir a phob penderfyniad arwyddocaol a wneir yn cael eu
cyhoeddi ar fy ngwefan.
Rwyf yn parhau i dderbyn adroddiadau annibynnol gan
Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC). Mae’r gofynion
a roddir ar ysgwyddau'r Heddlu gan HMIC yn achos pryder
gwirioneddol i mi. Tra bod cyllidebau heddluoedd wedi cael eu
torri, mae'r HMIC wedi cael mwy o gyllid. Mae’r Swyddfa Gartref
yn sgimio holl gyllidebau heddluoedd er mwyn ariannu meysydd
megis HMIC a'r Comisiwn Cwynion Heddlu Annibynnol.
Rwy’n credu y byddai cymunedau Gogledd Cymru yn cael braw
o wybod am yr amser, ymdrech ac adnoddau sylweddol iawn y
mae'n rhaid i Heddlu Gogledd Cymru ei fuddsoddi er mwyn
paratoi ar gyfer arolygon HMIC ac ymateb iddynt.

Yn 2015 arolygwyd safonau cofnodi troseddau Heddlu Gogledd
Cymru. Bu i HMIC ganfod bod Heddlu Gogledd Cymru ymysg y
5 pum heddlu sy’n perfformio orau yng Nghymru a Lloegr, gyda
chyfradd gydymffurfio o 94%. Er hynny, mae’r HMIC yn mynnu
mwy, ac mae hynny i gyd yn golygu mwy o gostau, ac mae’n
rhaid i mi ofyn i mi fy hun, pam?
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Yn 2014, cyflwynwyd Cod Moesau ar gyfer y gwasanaeth
heddlu. Mae’n nodi’r safon ymddygiad sy’n ddisgwyliedig o
swyddogion a staff sy'n gweithio i’r gwasanaeth heddlu. Rwyf
yn ystyried hynny wrth graffu ar berfformiad Heddlu Gogledd
Cymru. Fel cyn swyddog yr heddlu a chyn gynrychiolydd
Ffederasiwn yr Heddlu, rwyf yn credu bod y rhan helaeth o
swyddogion a staff yr heddlu yn cyflawni eu dyletswyddau
gydag uniondeb rhagorol ac yn unol â’r safonau uchaf.

Petai gweithredoedd ac ymddygiad swyddogion a staff yn
disgyn yn is na’r safonau hynny, mae gwiriadau a mesurau wedi
eu sefydlu yn Heddlu Gogledd Cymru sy'n sicrhau yr ymdrinnir
â’r materion hynny yn effeithiol. Mae fy Nirprwy a minnau yn
craffu ar sut mae’r Heddlu yn delio â chwynion ac yn cyfarfod
â’r Adran Safonau Proffesiynol yn rheolaidd i glustnodi meysydd
sy'n peri pryder.

Perfformiad ac Atebolrwydd

Eich profiadau

Fel y dangosais yn achos y broses ymgynghori gynhwysfawr
mewn perthynas â’r Cynllun hwn, mae gwrando ar safbwyntiau’r
cyhoedd ynghylch plismona a materion yn ymwneud â
throseddau yng Ngogledd Cymru yn hanfodol o ran fy ngalluogi
i fonitro effaith y Cynllun hwn a sicrhau bod fy mlaenoriaethau
yn adlewyrchu blaenoriaethau’r cyhoedd.

Byddaf yn ymgysylltu â'r cyhoedd, y trydydd sector, y gymuned
fusnes a’n partneriaid yn rheolaidd. Bydd yr adborth o’r
ymgysylltu hwnnw yn fy ngalluogi i gael mewnwelediad real i
berfformiad yr Heddlu a fy swyddfa. Byddaf yn ystyried
canfyddiadau’r ymgysylltu hwnnw er mwyn hysbysu sut y
byddaf yn craffu ar yr Heddlu, a byddaf yn parhau i ailymweld
â’r blaenoriaethau a nodir yn fy Nghynllun.
Rwyf wedi nodi’r ffordd y bydd y Prif Gwnstabl yn adrodd i mi ar
ddarpariaeth plismona a’r ffordd y bydd ei berfformiad yn cael
ei fesur.

Y brif ffordd o gyflawni’r amcanion hynny fydd drwy’r Bwrdd
Gweithredol Strategol (y Bwrdd), craffu gan fy Nirprwy a fy
swyddfa, ac archwiliadau mewnol ac allanol. Mae mwy o
wybodaeth am waith y Bwrdd ar gael yn fy ngwefan.

Panel Heddlu a Throsedd

Mae gan y Panel Heddlu a Throsedd awdurdod statudol i
adolygu fy Nghynllun Heddlu a Throsedd a chraffu ar fy
ngweithgareddau fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Drwy fy
Nghynllun Cyhoeddi rwyf yn amcanu at gyhoeddi gwybodaeth
fydd yn cynorthwyo'r Panel a'r cyhoedd mewn perthynas â dilyn
fy ngwaith a fy ngweithgareddau. Yn ychwanegol at ymateb i’w
geisiadau am wybodaeth a'i gwestiynau, rwyf yn darparu
adroddiadau cyfnodol ar fy ngweithgareddau fel Comisiynydd a
fy nghynnydd yn erbyn y Cynllun hwn. Fy ethos yw y bydd pob
darn o wybodaeth yn cael ei gyhoeddi oni bai fod yna reswm
pendant dros beidio â gwneud hynny.

Y Cydbwyllgor Archwilio

Mae'r Prif Gwnstabl a minnau wedi Sefydlu Cydbwyllgor
Archwilio, a’i swyddogaeth yw cynorthwyo a herio
gweithgareddau penodol a ymgymerir gan Heddlu Gogledd
Cymru a fy swyddfa, a darparu cynigion adeiladol ar gyfer
gwella. Mae mwy o wybodaeth am waith y cydbwyllgor archwilio
ar gael yn fy ngwefan.

Comisiynu

Mae Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011
yn fy ngalluogi i gomisiynu gwasanaethau yn uniongyrchol gan
ddarparwyr y tu allan i wasanaeth yr heddlu. Mae’r Ddeddf a
Chod Ymddygiad Rheolaeth Ariannol y Swyddfa Gartref yn
egluro y bydd pob grant, a chyllid a dalwyd o’r blaen i
Awdurdodau'r Heddlu, yn ogystal â ffynonellau cyllido
partneriaethau penodol, yn cael eu talu’n uniongyrchol i
gomisiynwyr heddlu a throseddu. Felly, mae’r arian o’r
ffynonellau a restrir isod nawr yn cael eu talu’n uniongyrchol i
gomisiynwyr:
• Cyllid Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau (Swyddfa Gartref)
• Grant Diogelwch Cymunedol (Swyddfa Gartref)

• Grant Troseddau Ieuenctid ac Atal Camddefnyddio
Sylweddau (Swyddfa Gartref)
• Incwm Deddf Enillion Troseddau

• Incwm Deddf Gwerthu Eiddo a Ganfyddir
• Mentrau Cynhyrchu Incwm Penodol

• Ffynonellau cyllid eraill o gronfeydd y Comisiynwyr

Gall comisiynu gwasanaethau olygu prynu gwasanaethau,
ymrwymo i gytundebau neu gontractau cydweithio, darparu
grantiau, alinio cyllidebau â phartneriaid, cronni cyllidebau a
datblygu cyllidebau cymunedol.
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Perfformiad ac Atebolrwydd

Mae comisiynu effeithiol yn dibynnu ar y cylch comisiynu craidd a ddangosir isod;

DEALL
CYNLLUNIO
GWNEUD
ADOLYGU

Gweithio gyda phartneriaid er mwyn canfod anghenion lleol ac arferion gorau tra’n
adnabod yr adnoddau sydd ar gael yn lleol ac ymdrechu i alinio gwasanaethau.

Penderfynu sut ydym ni yn unigol, ac mewn partneriaeth, yn ymdrin ag anghenion yn
effeithiol, effeithlon a theg.
Gwneud penderfyniadau er mwyn sicrhau gwell deilliannau.

Monitro sut y darperir y gwasanaeth yn erbyn deilliannau disgwyliedig.

Un o fy nghyfrifoldebau yw sicrhau bod fy nghyllidebau yn cael
eu defnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol er mwyn sicrhau bod
dioddefwyr yng Ngogledd Cymru yn derbyn y gofal gorau posibl
er mwyn eu helpu drwy eu taith bersonol fel y gallant ymdopi ag
effaith troseddau, a gwella.

Byddaf yn parhau i ddyrannu arian a chomisiynu gwasanaethau
sydd wedi’u halinio’n agos â chyflawni fy amcanion fel yr
amlinellir hynny yn y Cynllun hwn.

Ar gyfer y deuddeg mis blaenorol bu i fy rhagflaenydd
gomisiynu’r gwasanaethau canlynol
• Canolfan Cymorth i Ddioddefwyr yng Ngogledd Cymru
• Cynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol (ISVA)

• Cynghorwyr Trais Rhywiol i Blant a Phobl Ifanc (CYPSVA)

• Cynghorwyr Trais Domestig Annibynnol (IDVA)

Mae’n amlwg i mi bod y gwasanaethau yma yn darparu
gwasanaethau allweddol sy’n ategu fy mlaenoriaethau plismona
newydd a byddaf yn parhau i’w comisiynu ar gyfer 2017/18.
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Nid yw’r broses bresennol o ddyrannu cyllid i gomisiynwyr
heddlu a throsedd yn flynyddol yn hwyluso cynllunio hirdymor
yn ddigonol. Pan hysbyswyd comisiynwyr am eu grantiau ar
gyfer 2017/18, bu i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder hefyd ein
hysbysu y byddai hysbysiad 2018/19 yn cael ei ategu gan gyllid
dangosol am dair blynedd arall. Rwyf yn croesawu'r cam
blaengar hwn fydd yn gymorth mewn perthynas â chyllido
hirdymor, ac a fydd yn fy ngalluogi i, pan fyddaf yn gallu gwneud
hynny, i roi sicrwydd i’r gwasanaethau yr wyf yn eu hariannu.
Un o fy nghyfrifoldebau statudol yw dyfarnu grantiau trosedd ac
anrhefn. Ar hyn o bryd mae fy swyddfa yn darparu cyllid i’r
partneriaethau diogelwch cymunedol ar draws Gogledd Cymru.
Mae hwn yn gytundeb a etifeddais pan gefais fy ethol, ac mae’n
un nad wyf yn ei gefnogi. Nid yw un corff cyhoeddus yn rhoi
cyllid i gorff cyhoeddus arall i gomisiynau gwasanaethau yn
effeithiol nac effeithlon.
Pan fo’n bosibl byddaf yn comisiynu gwasanaethau yn
uniongyrchol, gan sicrhau bod yr holl wariant yn cael ei anelu at
gyflawni fy mlaenoriaethau plismona.

