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Mae Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu

Fel Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru rwy'n

2015-2018 yn nodi fy mlaenoriaethau ar gyfer

gyfrifol am gyflawni gweithredol yr heddlu ac

sicrhau bod De Cymru yn ddiogel ac yn

rwy'n gweithio'n agos gyda Chomisiynydd yr

amlinellu ein gweledigaeth o system

Heddlu a Throseddu er mwyn cyflawni ein

cyfiawnder troseddol effeithlon lle rydym yn

cenhadaeth i Gadw De Cymru'n Ddiogel. Mae'r

cydweithio i ostwng troseddu a bod o fudd i'n

Comisiynydd a minnau yn falch o weld y

cymunedau lleol.

cynnydd sy'n cael ei wneud gan Heddlu De

Roedd ethol Comisiynwyr yr Heddlu a
Throseddu ar ddiwedd 2012 yn newid mawr yn
nhrefniadau llywodraethu ac atebolrwydd lleol
yr heddlu a chreodd un strwythur â dwy
gorfforaeth unigol (sef y Comisiynydd a'r Prif
Gwnstabl).

Cymru ac erbyn hyn mae gennym enw da yn
genedlaethol fel sefydliad sy'n gwrando ar
anghenion ein cymunedau, gan gynnwys
dioddefwyr troseddau, ac yn ymateb iddynt.
Mae Heddlu De Cymru wedi dathlu nifer o
lwyddiannau yn ddiweddar, yn enwedig yr
arolygiad mwyaf diweddar o droseddau gan

Gan fod Cynllun cyntaf yr Heddlu a Gostwng

Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, a

Troseddu wedi dod i rym ym mis Ebrill 2013,

ddaeth i'r casgliad ein bod yn “eithriadol” o ran

rydym bellach hanner ffordd ar hyd y daith hon

pa mor effeithiol ydym wrth fynd i'r afael ag

a gallwn ddangos yn glir yr hyn rydym wedi'i

ymddygiad gwrthgymdeithasol a chyfanrwydd

gyflawni hyd yma wrth i ni gychwyn ar y cam

ein prosesau cofnodi troseddau. Mae'r

nesaf, sef adeiladu ar yr uchelgeisiau a nodwyd

meysydd hyn yn flaenoriaethau i ni ac maent

yn y fersiwn gynnar o ddatblygiad y cynllun.

wrth wraidd ein cenhadaeth i gadw De

Rwy'n ffodus fy mod yn gweithio gyda'r Prif
Gwnstabl Peter Vaughan sydd wedi manteisio
ar y cyfle i weithio gyda mi er mwyn llunio'r

Cymru'n ddiogel a sicrhau ein bod yn deall
anghenion ein cymunedau ac yn ymateb
iddynt orau y gallwn.

weledigaeth gyffredin hon ac sy'n parhau i

Mae'n galonogol, er gwaethaf yr heriau

adeiladu ar y gwelliannau y mae wedi'u sicrhau

ariannol sy'n ein hwynebu ar hyn o bryd, fod

ers iddo gael ei benodi.

ein perfformiad ym mhob maes yn parhau i fod

Gyda'n gilydd rydym wedi gosod sylfaen
gadarn ar gyfer y blynyddoedd i ddod er
mwyn sicrhau gwelliannau cynaliadwy,
hirdymor er gwaethaf yr heriau mawr sy'n ein
hwynebu yn sgil lleihau ein cyllid.
Nodir rhai o'n cyflawniadau hyd yma ar yr

yn gryf. O ganlyniad, rydym yn ffodus iawn ein
bod yn byw ac yn gweithio yn un o'r ardaloedd
mwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr, lle mae'r
risg o ddioddef troseddau yn isel. Er gwaethaf
y llwyddiannau rwy'n cydnabod bod llawer o
heriau yn ein hwynebu a Chynllun yr Heddlu a
Throseddu yw'r sylfaen a fydd yn llywio ein

ychydig dudalennau nesaf ac rydym yn sicr,

hymateb ac yn sicrhau y byddwn yn parhau i

drwy barhau i gydweithio, y gallwn sicrhau bod

ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i'n

De Cymru yn fwy diogel byth.

cymunedau.

Y Gwir Anrh Alun Michael YH

Peter Vaughan QPM

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Prif Gwnstabl, Heddlu De Cymru
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Yr hyn rydym wedi'i gyflawni
De Cymru yn gosod safon
ryngwladol yn Uwchgynhadledd
NATO

Plismona:
Yr Arolygiaeth yn canmol Heddlu De
Cymru am berfformiad eithriadol

n Ar gyfer Uwchgynhadledd NATO yn 2014

n Ym mis Tachwedd 2014, cyhoeddodd

roedd angen cynnal y gweithrediad plismona

Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi

mwyaf y mae Heddlu De Cymru wedi'i weld

(ACEM) ei Hasesiad PEEL blynyddol cyntaf o

erioed, gan weithio mewn partneriaeth â

bob un o'r 43 o heddluoedd yng Nghymru a

Heddlu Gwent er mwyn croesawu arweinwyr o

Lloegr sy'n asesu effeithiolrwydd,

bedwar ban byd, yn ogystal â chyfryngau'r

effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr heddlu.

byd. Bu'r digwyddiad yn un llwyddiannus iawn

Canfu ACEM fod Heddlu De Cymru yn dda o

a chafodd natur y gwaith plismona a'r dull

ran lleihau troseddau ac atal troseddu, yn dda

plismona ar draws ardaloedd y ddau heddlu

o ran ymchwilio i droseddau ac yn eithriadol o

lawer o ganmoliaeth.

ran mynd i'r afael ag ymddygiad

Siarad yn blwmp ac yn blaen: Dull o
gofnodi troseddau a arweinir gan y
dioddefwr

gwrthgymdeithasol.
n Nododd ACEM hefyd fod Heddlu De Cymru
wedi gwneud cynnydd rhagorol o ran ymateb

n Mae mabwysiadu system lle y cofnodir

i her yr adolygiad o wariant a'i fod mewn

troseddau yn y tarddle yn newid pwysig mewn

sefyllfa dda i wynebu heriau yn y

arfer cofnodi, sy'n sicrhau dealltwriaeth well

dyfodol, a rhoddodd radd da i'r

o'r lefelau o droseddau a gofnodir ac yn

heddlu am fod yn effeithlon,

darparu proses fwy tryloyw

gradd da am gymryd

i'r cyhoedd. Mae Arolygiaeth

camau i sicrhau sefyllfa

Cwnstabliaeth Ei

ariannol gadarn a

Mawrhydi wedi

gradd eithriadol
am blismona

cydnabod bod y dull

mewn ffordd

gweithredu ymhlith y gorau

fforddiadwy.

yn y wlad, a'i fod yn fanwl gywir.

Uwchgynhadledd NATO, 2014
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Buddsoddi mewn technoleg arloesol

Cyfathrebu ac ymgysylltu â
chymunedau lleol

n Bydd Cyfuno Rhaglenni yn galluogi Heddlu

n Rydym wedi datblygu un system o ymgysylltu

De Cymru, a'i bartneriaid, i wneud y gorau o'r
dechnoleg ddiweddaraf megis defnyddio data

ac ymgynghori
n Mae tîm cyfathrebu wedi'i sefydlu er mwyn

symudol drwy ddatblygu systemau
integredig, gan adeiladu ar y ffaith bod

helpu i ddatblygu ein dull o wrando ar ein

Arolygydd Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi wedi

cymunedau, eu deall ac ymateb iddynt.

cydnabod bod Heddlu De Cymru yn heddlu
sy'n defnyddio technoleg mewn ffordd

n Mae gwefan integredig wedi'i datblygu

arloesol er mwyn gwella'r modd y darperir

n Rydym yn cynnal ymgyrchoedd ac yn cynnal

gwasanaethau.

gweithgarwch cyfathrebu er mwyn cefnogi
meysydd â blaenoriaeth

Mae dalfeydd
newydd yn fwy
diogel ac effeithlon
n Mae cyfleusterau
bridewell a agorwyd ym
Merthyr Tudful a Pheny-bont ar Ogwr yn
ymuno â'r cyfleusterau
sy'n bodoli eisoes yn
Abertawe a Chaerdydd i
gwblhau'r broses o
sicrhau bod
gwasanaethau dalfa yn
fwy effeithiol a darparu
cyfleusterau o'r radd
flaenaf ar gyfer
swyddogion yr heddlu a
staff ledled ardal Heddlu
De Cymru. Mae'r
adeiladau hyn yn rhan
o'r strategaeth
gyffredinol i sicrhau bod
yr ystâd yn effeithlon,
yn effeithiol ac yn addas
at y diben.

Cyfleusterau dalfa o'r radd flaenaf ledled ardal Heddlu De Cymru
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n Rydym yn paratoi ar gyfer datganoli

Partneriaeth:

cyfrifoldebau comisiynu lleol am ddioddefwyr

Rhoi dioddefwyr yn gyntaf

i Gomisiynwyr Heddluoedd ym mis Ebrill eleni.

n Rydym wedi cynnal ymarfer i fapio

n Mae'r heddlu ymhlith y 10 uchaf o ran

dioddefwyr ac ymgynghori â hwy er mwyn

boddhad dioddefwyr, gan gynnwys pa mor

meithrin dealltwriaeth gydlynol o'r

hawdd ydyw i gysylltu â'r heddlu a'r ffordd y

gwasanaethau a ddarperir ar gyfer

caiff dioddefwyr eu trin..

dioddefwyr ac anghenion dioddefwyr yn Ne

Cefnogi dioddefwyr a gostwng
cyfraddau aildroseddu drwy
ddulliau adferol

Cymru.
n Rydym yn helpu i sefydlu a datblygu prosiect

n Cynhaliwyd ymarfer mapio er mwyn nodi

adferol cydweithredol peilot i gefnogi
teuluoedd sy'n profi trais yn y cartref.

darparwyr ledled De Cymru fel rhan o'r

n Rydym yn gweithio ochr yn ochr â

uchelgais i greu cyfres o egwyddorion cyson a

gwasanaethau dioddefwyr er mwyn nodi

chydlynol ar gyfer cyflawni cyfiawnder adferol

themâu gwaith cyffredin a chynllunio ar y cyd

sy'n canolbwyntio ar y dioddefwr, a

ar gyfer darparu gwasanaethau yn y dyfodol.

chynhaliwyd Cynhadledd ar Gyfiawnder
Adferol ym mis Hydref 2014
er mwyn dod â darparwyr
lleol ynghyd a rhannu
arfer gorau.

Ymgyrch Gwybod y Sgôr #YfwchLaiMwynhewchFwy
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Dull partneriaeth o fynd i'r afael ag
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol:

Gwella gwasanaethau i roi terfyn
ar Drais yn Erbyn Menywod

n Cynhaliwyd digwyddiad amlasiantaeth er

n Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i

mwyn amlinellu'r dull o fynd i'r afael ag

gyflawni'r ymrwymiadau yng Nghynllun

ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Ne Cymru

Gweithredu Heddlu De Cymru ar gyfer

ac ymgynghori ar y ffordd orau o ddatblygu

Mynd i'r Afael â Thrais yn Erbyn Menywod a

dull cydgysylltiedig a chyson o roi'r Sbardun

Merched, a lansiwyd y llynedd ac mae'n

Cymunedol a'r Camau Unioni Cymunedol ar

darparu cynllun clir ar gyfer gweithio mewn

waith.

partneriaeth yn y dyfodol.

n Mae proses tendro ar y cyd yn cael ei

n Lansiwyd y prosiect Adnabod ac Atgyfeirio

datblygu gyda'r Gwasanaeth Rheoli

i Wella Diogelwch (IRIS). Mae'r prosiect

Integredig Troseddwyr er mwyn nodi system

hyfforddi, cefnogi ac atgyfeirio hwn sy'n

rheoli achosion addas i wella gwasanaethau i

cael ei gynnal mewn practisau cyffredinol

ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol

yw'r cyntaf o'i fath yng Nghymru sy'n
darparu llwybrau gofal i ddioddefwyr trais

a rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau.
n Rydym wedi cefnogi trefniadau cydweithredu

yn y cartref. Mae IRIS yn cael ei gyflawni
gan asiantaethau gofal sylfaenol ac

mwy effeithiol ledled De Cymru drwy sefydlu

asiantaethau yn y trydydd sector sy'n

bwrdd strategol.

gweithio mewn partneriaeth i nodi

n Rydym yn rhoi cynllun peilot ar waith i safoni'r

achosion o drais yn y cartref a'u
hatgyfeirio.

broses asesu risg ar gyfer achosion o

n Mae gweithwyr iechyd proffesiynol wedi'u

ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan wella
boddhad dioddefwyr a lleihau nifer yr

recriwtio ym mhob ardal bwrdd iechyd er

achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

mwyn gwella'r broses o nodi achosion a'u

Lleihau troseddau treisgar: sicrhau
bod ein trefi a'n dinasoedd yn fwy
diogel

hatgyfeirio ym mhob rhan o'r gwasanaeth
iechyd.
n Mae hyfforddiant ym maes Trais ar Sail

n Mae data ymosodiadau yn cael eu rhannu'n

Anrhydedd yn cael ei
d

fwy effeithiol â phob un o'n Byrddau Iechyd

darparu i
Swyddogion yr

a'r gwasanaeth Ambiwlans.

Heddlu ledled

n Rydym yn datblygu dull o ddadansoddi a

Cymru.

gwella data ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus
Cymru.
n Sefydlu “Man Cymorth” amlasiantaeth yn
Abertawe, sydd wedi cynorthwyo mwy na
400 o bobl sy'n agored i niwed yn yr
economi liw nos yn ystod y tri mis cyntaf y
mae wedi bod yn weithredol, ac mae'n
lleihau'r galw ar yr heddlu, y gwasanaeth
ambiwlans ac Adrannau Damweiniau ac
Achosion Brys.
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n Rydym yn darparu hyfforddiant

Sicrhau bod ein cymunedau wedi'u
cynrychioli

ymwybyddiaeth o fregusrwydd i staff drws

n Mae adolygiad thematig ar y cyd o faes

a swyddogion yr heddlu er mwyn gwella
ymyriadau cynnar ac atal trais, yn benodol

recriwtio, dyrchafu a chadw Pobl Dduon ac

trais rhywiol.

unigolion o Leiafrifoedd Ethnig wedi'i

n Mae ymgyrch Gwybod y Sgôr

gwblhau.
n Cynhaliwyd ymgyrchoedd llwyddiannus i godi

#YfwchLaiMwynhewchFwy yn mynd i'r afael
ag agweddau at alcohol ac yn atgoffa pobl i

ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r angen i roi

beidio â gwerthu diodydd i bobl feddw

gwybod am Droseddau Casineb, yn enwedig

(“Serve drinks not drunks”). Mae gorfodi

yn ystod wythnos Ymwybyddiaeth o

cyfrifoldebau trwyddedigion ac yfwyr yn yr

Droseddau Casineb ym mis Hydref 2014 a

economi liw nos yn ganolbwynt allweddol i'r

nodwyd bod lefelau adrodd wedi codi ar gyfer

ymgyrch.

pob un o'r categorïau o droseddau casineb
sy'n cael eu monitro gennym (hil, anabledd,
crefydd, cyfeiriadedd rhywiol a
thrawsrywedd).
n Nod ein hymgyrchoedd recriwtio
gweithredol mewn cymunedau lleiafrifoedd
ethnig yw annog unigolion i gyflwyno
ceisiadau ar gyfer y
Gwnstabliaeth
Arbennig.

Cynrychioli'r cymunedau a wasanaethir gennym
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n Mae cydberthnasau gwaith wedi'u

Bydd Heddlu De Cymru yn cynyddu nifer y

hatgyfnerthu rhwng Heddlu De Cymru a'r

bobl sy'n cael eu recriwtio fel Cwnstabliaid
Arbennig, Swyddogion Cymorth Cymunedol

sectorau gwirfoddol a chymunedol ledled De

yr Heddlu a Swyddogion yr Heddlu o

Cymru drwy ddatblygu Cytundeb Compact, a
fydd yn canolbwyntio ein hymdrechion ar

gymunedau Lleiafrifoedd Ethnig.
n Rydym yn hyrwyddo cynllun

feysydd ymgynghori, ymgysylltu, ariannu teg
a gwirfoddoli.

“Cadw'n Ddiogel Cymru”, gan

n Mae cynlluniau 'Community Speedwatch'

ddarparu llinell ffôn benodol i bobl ag
anabledd dysgu neu gyflwr iechyd meddwl

wedi'u sefydlu mewn ardaloedd lleol ledled

gysylltu â Heddlu De Cymru.

De Cymru ac maent yn sicrhau bod
gwirfoddolwyr yn cael y cyfarpar a'r

n Rydym yn gwella opsiynau cyfathrebu i bobl

hyfforddiant i gynnal gweithrediadau monitro

fyddar sy'n cysylltu â Heddlu De Cymru.

cyflym ochr yn ochr â Swyddogion yr Heddlu

Helpu cymunedau a phobl i gymryd
rhan

a Swyddogion Cymorth Cymunedol.
n Rydym wedi rhoi ffocws newydd i

n Lluniwyd cytundeb rhwng Heddlu De Cymru a

Ymddiriedaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru,
sy'n targedu arian grant ar ardaloedd lleol

Gwarchod Cymdogaeth De Cymru, sy'n nodi
ein dull gweithredu a'u nod i nodi anghenion

penodol ledled De Cymru, lle y gall yr

lleol, deall beth sy'n gweithio a chanolbwyntio

ymddiriedaeth weithio gyda sefydliadau
gwirfoddol, pobl ifanc a chynghorwyr lleol, i

ar leihau troseddau ac ymddygiad

gefnogi pobl ifanc a gwella diogelwch yn eu

gwrthgymdeithasol, yn ogystal â meithrin

cymunedau.

hyder y cyhoedd drwy gydweithio i ddatblygu
atebion.

Y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Richard Lewis yn Pride Cymru
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chymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd

Cyfiawnder Troseddol:

Ethnig wedi'u sefydlu.
n Mae Cynllun Cymorth Llys Peilot wedi'i

System cyfiawnder troseddol fwy
effeithiol

ddatblygu ar gyfer troseddwyr sy'n agored i

n Mae Bwrdd Cyfiawnder Troseddol De Cymru a

niwed yn feddyliol.

Bwrdd Rheoli Integredig Troseddwyr De

Deall anghenion iechyd meddwl

Cymru wedi uno i greu un corff effeithiol sy'n

n Rydym yn meithrin gwell dealltwriaeth o

darparu system cyfiawnder troseddol fwy

anghenion pobl ag anghenion iechyd meddwl

effeithiol.

Cefnogi pobl ifanc

er mwyn sicrhau y cânt y cymorth sydd ei

n Rydym wedi sefydlu cynllun llwyddiannus i

angen arnynt yn hytrach na chael eu tynnu i
mewn i'r system cyfiawnder troseddol, sydd

dreialu tîm Troseddau Ieuenctid 18-21 ym

wedi arwain at lai o ddefnydd o Adran 136.

Mhen-y-bont ar Ogwr er mwyn ailgyfeirio

n Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru

pobl ifanc o'r system cyfiawnder troseddol ac
i mewn i waith, sydd wedi arwain at greu

i lunio Concordat i wella'r cymorth a roddir i'r

Gweithiwr Gostwng Troseddu 18-25 ym Mhen-

rhai sydd mewn perygl.

Arwain y gwaith o feithrin
dealltwriaeth o achosion troseddau
a mynd i'r afael â hwy

y-bont ar Ogwr.
n Mae Cynllun Gwyro Brysbennu 18-21 wedi'i
sefydlu ar gyfer Caerdydd a'r Fro, gan

n Mae arweinyddiaeth y Rhaglen Ymyriadau

gynnwys dulliau adferol a gwaith sy'n
canolbwyntio ar ddioddefwyr.

Cyffuriau wedi'i throsglwyddo'n llwyddiannus

n Mae pedwar Prosiect Datblygu Ieuenctid

o Wasanaeth Prawf Cymru i Heddlu De Cymru
ac mae gwaith yn mynd rhagddo i ddarparu

Peilot sydd wedi'u hanelu at oedolion ifanc

elfen allweddol o ran deall achosion

mewn cymunedau difreintiedig a

ymddygiad troseddol ac effeithiolrwydd

phrosiect penodol i ddiwallu

ymyriadau.

anghenion pobl dduon a

Gwrando ar ein cymunedau
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Datblygu:
Mynd i'r afael â throseddu ar-lein

Cymunedau mwy diogel i
bobl hŷn

n Mae dealltwriaeth well o effaith troseddu ar-

n Rydym yn gweithio gyda'r Comisiynydd

lein yn cael ei meithrin drwy gysylltiadau â

Pobl Hŷn a phartneriaid eraill yn Ne Cymru

phartneriaid academaidd er mwyn deall natur

er mwyn mynd i'r afael ag anghenion pobl

a lefel troseddu ar-lein a seiberdroseddu. Mae

hŷn fel y gall pobl heneiddio yn ddiogel ac

Heddlu De Cymru hefyd yn cymryd rhan

yn hyderus.

mewn cynllun peilot er mwyn helpu
Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi i
feithrin dealltwriaeth o'r ffordd y mae
technoleg ddigidol wedi effeithio ar blismona
a sut mae'r heddlu wedi ymateb iddi.

Cefnogi busnesau lleol
n Rydym yn diweddaru ein dull o ymgysylltu â
phartneriaid er mwyn deall lefel y troseddu
sy'n ymwneud â busnesau a nodi dulliau
gweithredu cyffredin i fynd i'r afael â'r
broblem hon.

Bydd yn Ddiogel Ar-lein
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Gosod y cyd-destun –
mynd i'r afael â Throseddau ac Anrhefn
ar ddioddefwyr ac yn diwallu eu hanghenion

Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu, Alun Michael, yn
amlinellu'r cynnydd sydd wedi'i
wneud yn Ne Cymru:

yn fwy effeithiol
n Rhoi llais effeithiol i ddioddefwyr a thystion yn
y system cyfiawnder troseddol
n Gweithio'n gyson i ddatblygu ffyrdd newydd

Daeth Cynllun cyntaf yr Heddlu a Gostwng

o sicrhau cyfiawnder i ddioddefwyr.

Troseddu ar gyfer De Cymru i rym ym mis Ebrill
2013 - dim ond dwy flynedd yn ôl - felly mae'r

Mae'n ymrwymiad sy'n mynd yn ôl dros 40

system newydd o lywodraethu ar gyfer yr heddlu

mlynedd am fy mod wedi chwarae rhan, fel ynad

yng Nghymru a Lloegr yn dal i fod yn newydd ac

lleol, yn y gwaith o sefydlu Cymorth i

mae'n rhy gynnar i ddweud a yw wedi bod yn

Ddioddefwyr yng Nghaerdydd, sef yr ail ddinas i

llwyddiant. Yr hyn y gallwn ei ddweud i sicrwydd

fabwysiadu'r dull gweithredu hwn (ar ôl Bryste).

yn Ne Cymru yw ein bod wedi manteisio ar y

Ond cyn i mi gael fy ethol, roedd Peter Vaughan

cyfle i ddarparu'r gwasanaeth heddlu gorau

wedi nodi bod angen gwella'r gwasanaeth i

posibl i'n cymunedau ac, ar yr un pryd, fynd i'r

ddioddefwyr pan nodwyd bod Heddlu De Cymru

afael â'r amgylchedd lle mae troseddu ac anhrefn

yn y 43ain safle allan o 43 o heddluoedd o ran

yn gallu ffynnu.

boddhad dioddefwyr.

Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu rwy'n

O ganlyniad i'r arweiniad a roddodd ar y mater

cymryd cyfrifoldeb am y cynllun hwn a'i

hwn mae Heddlu De Cymru wedi gwella'n gyson

gynnwys, yn union fel mae'r Prif Gwnstabl yn

dros amser ac mae bellach yn destun balchder

cymryd cyfrifoldeb am blismona gweithredol a

bod Heddlu De Cymru yn ymddangos yn gyson

Chynllun Cyflawni'r Prif Gwnstabl, ond mae'r

ymhlith y "deg uchaf" am foddhad dioddefwyr

ddau ohonom, o'r dechrau, wedi cydweithio er

(gweler y graff ar dudalen 35). Mewn geiriau

budd cymunedau De Cymru ac rydym yn ceisio

eraill, pan ddechreuais i yn fy swydd gwelais ein

siarad ag un llais â'r rhai sy'n gweithio i Heddlu

bod yn rhannu'r un flaenoriaeth o ran sicrhau

De Cymru a'n partneriaid..

bod anghenion dioddefwyr wrth wraidd

Plismona sy'n Canolbwyntio ar y
Dioddefwr

plismona. Rydym yn ceisio hyrwyddo
buddiannau dioddefwyr mewn nifer o ffyrdd.
Mae Peter yn gyfrifol am yr agweddau

Dylai'r gwerthoedd sy'n sail i'n cynlluniau a'n

gweithredol ar y gwaith, rwyf innau'n gyfrifol am

camau gweithredu fod yn glir i unrhyw un sy'n

rai agweddau megis ariannu a datblygu'r

darllen y ddogfen hon, ond mae un enghraifft yn

Gwasanaeth Cymorth i Ddioddefwyr ac mae

dangos pa mor ddwfn y maent wedi'u gwreiddio.

agweddau eraill sy'n gofyn i'r ddau ohonom roi

Fe'm hetholwyd ar sail ymrwymiad i sicrhau bod

arweiniad ar y cyd a gweithio gydag

dioddefwyr wrth wraidd popeth a wnawn ac

asiantaethau eraill.

ymrwymais i'r pum egwyddor a nodir gan
Un enghraifft yn unig yw hon ac mae agweddau

Cymorth i Ddioddefwyr, sef:

eraill ar berfformiad yn ymddangos drwy'r

n Bod yn agored ac yn atebol i ddioddefwyr a

Cynllun. Un o ddyletswyddau pwysig y

thystion, gan geisio eu barn a gweithredu arni.

Comisiynydd yw penodi a/neu ddiswyddo'r prif

n Sicrhau bod dioddefwyr a thystion yn cael y

gwnstabl. Mae'n gyfrifoldeb sydd wedi ennyn

cymorth a'r gefnogaeth o ansawdd uchel

cryn dipyn o ddiddordeb ymhlith y cyhoedd a'r

sydd eu hangen arnynt pan fydd eu hangen

cyfryngau mewn rhai rhannau o'r wlad. Felly,

arnynt.

roedd yn bleser gennyf ymestyn penodiad Peter

n Sicrhau bod yr heddlu yn canolbwyntio'n fwy

Vaughan tan ddiwedd 2017 a sicrhau bod
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gennym arweinyddiaeth gyson dros yr ychydig

Mae ansawdd arweinyddiaeth hefyd wedi'i

flynyddoedd anodd nesaf. Cymeradwywyd y

adlewyrchu o fewn fy nhîm fy hun. Mae'r Dirprwy

penderfyniad hwnnw yn unfrydol gan Banel yr

Gomisiynydd, Sophie Howe, bellach wedi

Heddlu a Throseddu. Penodwyd Peter Vaughan

dychwelyd i'r gwaith ar ôl absenoldeb

yn Is-gadeirydd Cyngor Cenedlaethol Prif

mamolaeth ac mae'n gwneud cyfraniad enfawr

Swyddogion yr Heddlu ym mis Ebrill 2015, ar ôl

sydd wedi'i lywio gan ei phrofiad o fewn

gwasanaethu fel Is-Lywydd a Llywydd (Dros Dro)

Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a gwaith ar

olaf Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu.

hawliau dynol. Yn ystod ei habsenoldeb

Roeddwn yn awyddus iawn i weld Peter yn

mamolaeth cyflawnwyd ei rôl gan y Comisiynydd

ymgymryd â'r rôl genedlaethol bwysig hon yn

Cynorthwyol, Jan Pickles - a oedd ar secondiad

ystod y cyfnod cyn trosglwyddo i'r corff newydd

o'r NSPCC.

ac rwy'n falch o weld ei fod yn parhau i ymwneud
Roedd Peter Vaughan a minnau wedi gofyn i'r

â Chyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Nikki Holland a Jan

Heddlu.

Pickles cynnal adolygiad hollgynhwysfawr ar y

Tîm Arwain cryf

cyd o waith plismona a gwaith partneriaeth

Rwy'n arbennig o falch o'r ffordd y mae tîm

mewn perthynas â cham-drin plant yn rhywiol yn

arwain yr heddlu wedi'i atgyfnerthu, gyda dau

sgil adroddiad Rotherham, ac roeddwn wedyn yn

Brif Gwnstabl Cynorthwyol newydd, sef Jon

falch o allu ymestyn secondiad Jan am dri mis er

Stratford a Nikki Holland, y mae eu profiad yn

mwyn iddi wneud darn pwysig o waith ar fapio'r

cynnwys rolau arwain pwysig yn yr heddlu y naill

camau y bydd angen eu cymryd mewn

ym Mryste a'r llall yn Lerpwl, yn ymuno â Matt

partneriaeth yn Ne Cymru yn y dyfodol er mwyn

Jukes fel y Dirprwy Brif Gwnstabl a Richard

delio â'r felltith hon sy'n bygwth plentyndod.

Lewis, sy'n brofiadol iawn.
Dechreuodd Dr John Rose yn swydd y
Mae cryfder arweinyddiaeth o fewn Heddlu De

Comisiynydd Cynorthwyol a gyflawnwyd gynt yn

Cymru wedi bod yn amlwg, yn gyffredinol, ar

rhagorol iawn gan David Francis ac mae wedi

adeg Uwchgynhadledd NATO ac mewn rolau

bod yn amhrisiadwy wrth brofi a datblygu gwaith

cenedlaethol eraill ond mae hefyd yn cael ei

yn Ne Cymru i ostwng troseddu ymhlith pobl

adlewyrchu'n glir yn lleol ac ar lefel cymdogaeth

ifanc a'r grŵp oedan 18-25. Dilynwyd gyrfa

fel y dangosir gan drafodaethau ble bynnag rwyf

gynnar John fel glöwr ac mewn diwydiant trwm

yn cyfarfod â chynghorwyr a chynrychiolwyr

gan brofiad unigryw mewn gwaith ieuenctid

cymunedol ledled ardal De Cymru. Mae

rheng flaen ac fel pennaeth Asiantaeth Ieuenctid

arweinyddiaeth ariannol gref wedi'i darparu gan

Cymru, gyda gyrfa gyfochrog fel academydd a

Umar Hussain a Geoff Petty, ac mae Mark Milton

hyfforddwr.

yn parhau i ddarparu datblygiadau pwysig ym
meysydd adnoddau dynol, adnoddau a

O ganlyniad i gydorchwyl arall a bennwyd gan y

hyfforddiant, tra bod ymddeoliad Gareth Madge,

Prif Gwnstabl a minnau, rydym wedi tynnu sylw

sef Pennaeth hirsefydlog a doeth ein

at gyfraniad swyddogion yr heddlu sydd wedi'u

Gwasanaethau Cyfreithiol, yn gadael esgidiau

secondio i Dimau Troseddau Ieuenctid, sydd wedi

mawr i'w llenwi. Nia Brennan yw'r Pennaeth

arwain at fireinio'r cyfraniad hwnnw yn sylweddol

Gwasanaethau Cyfreithiol bellach ac mae wedi

a meithrin cydberthnasau agosach â phob un o'r

chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddatblygu

Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid yn Ne

sail gyfreithiol gadarn ar gyfer gwaith

Cymru a'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid yng

partneriaeth.

Nghymru.
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gwneud yn ofynnol i bobl addasu a newid eu dull

Plismona Cymunedol

gweithredu wrth iddynt geisio "gwneud mwy
Adlewyrchodd Syr Robert Peel pa mor bwysig

gyda llai" yn gyffredinol. Byddwn hefyd wedi

ydyw bod yr heddlu a'r gymuned a wasanaethir

gweld mwy o leihad yn nifer staff yr heddlu pe na

ganddo yn uniaethu'n agos â'i gilydd pan

bai Llywodraeth Cymru wedi darparu 206 o

nododd, fel egwyddor, mai'r "heddlu yw'r

Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu.

cyhoedd a'r cyhoedd yw'r heddlu". Mae'n rhaid i'r
heddlu adlewyrchu'r cyhoedd a wasanaethir

Mae'r ffordd y gwnaed hyn yn Ne Cymru wedi'i

ganddo, ac mae nifer y merched sy'n cael eu

chanmol gan Arolygiaeth EM, er y byddai wedi

dyrchafu ac yn cyrraedd yr uwch rengoedd

bod yn braf pe bai wedi'i chydnabod nad yw
wedi'i gyflawni heb boen bersonol a lefel uchel o

bellach yn gyson ac yn drawiadol.

ymrwymiad unigol i wasanaethu'r cyhoedd sy'n

Rydym wedi ymrwymo i ymgyrch "50/50 erbyn

nodweddu ein gweithlu ar bob lefel. Serch hynny,

2020" Llywodraeth Cymru ond hyd at lefel y Prif

bu'r penderfyniadau i weithredu'n gynnar i

Uwch-arolygydd ac ar y lefel honno, sydd eisoes

sicrhau hyblygrwydd yn rhai doeth ac mae

yn cael ei gyflawni o fewn Heddlu De Cymru. Er

cymorth parhaus Llywodraeth Cymru drwy

gwaethaf awydd tebyg i weld swyddogion o

ddarparu 206 o Swyddogion Cymorth

gymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn

Cymunedol ychwanegol yn golygu bod

cael eu recriwtio, eu cadw a'u dyrchafu - ac mae

perfformiad a gweithgarwch ymgysylltu wedi

nifer o swyddogion, Swyddogion Cymorth

parhau i wella yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Cymunedol yr Heddlu a staff sy'n gwneud
cyfraniad gwerthfawr iawn - mae perfformiad

Mae angen i ni fanteisio i'r eithaf ar ein cyfleoedd

Heddlu De Cymru yn hyn o beth wedi bod yn

yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun tair blynedd

siomedig yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac

hwn am ei bod yn bosibl mai dyma fydd "y

nid yw'r heriau a osodwyd gennyf ddwy flynedd

gosteg cyn y storm" os bydd yr

yn ôl wedi'u hateb.

amcanestyniadau o doriadau pellach yng
nghyllid yr heddlu yn gywir. Oherwydd toriadau

Mae'r Prif Gwnstabl a minnau wedi cael ein siomi

i'r Grant Heddlu Canolog, yn ystod y flwyddyn

gan y perfformiad gwael hwn ac mae camau

ddiwethaf (2014 - 2015) bu'n rhaid i leihau nifer

wedi'u cymryd i newid y sefyllfa hon, gyda'r Prif

Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu a

Gwnstabl Cynorthwyol, Jon Stratford yn cael y

ariennir gan y Swyddfa Gartref o 300 i 200.

gorchwyl penodol o sicrhau gweithredu

Cymorth gan Lywodraeth Cymru

cyflymach a pharhaus yn y maes hwn. Roeddem
yn falch o weld yr ymateb cadarnhaol gan

Yn sgil ychwanegu 206 o Swyddogion Cymorth

gymunedau o'r fath, yn enwedig y gymuned

Cymunedol a ariennir gan Lywodraeth Cymru

Fwslimaidd, i'r ymrwymiad hwn.

mae gennym 406 o swyddogion o hyd ac rydym

Mae'r rhan o'r cynllun hwn sy'n ymdrin â chyllid

mewn sefyllfa lawer gwell na Heddluoedd yn

yn nodi'r glir faint yr her rydym yn debygol o'i

Lloegr. Y newyddion da yw na wnaethom

hwynebu yn y dyfodol ond mae'n werth treulio

wastraffu arian ar ddiswyddo pobl ac, yn lle

munud neu ddwy yn ystyried cyflwr iach

hynny, maent wedi'u recriwtio fel swyddogion yr

presennol Heddlu De Cymru. Ni allwch leihau

heddlu, gan helpu i gynyddu nifer swyddogion yr

nifer swyddogion yr heddlu o 3,400 i 2,800 -

heddlu unwaith eto tuag at 2,900 yn y dyfodol

rhywbeth sydd wedi digwydd o fewn Heddlu De

agos. Mae'r Prif Gwnstabl wedi ymrwymo i

Cymru yn ystod y pedair blynedd diwethaf - heb

sicrhau bod cymaint o gyn-Swyddogion Cymorth

rywfaint o boen: Yn ddiau mae hyn wedi ei

Cymunedol yr Heddlu â phosibl yn cael eu pennu
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i ardaloedd lle y buont yn gweithio yn y

Gweinidogion Cymru, ond mae'n ddyletswydd

gorffennol fel y bydd eu profiad cymunedol yn

arnom o hyd i weithio gydag eraill er mwyn

gwella eu gwaith fel cwnstabliaid newydd.

gwneud y defnydd gorau posibl o'r adnoddau
sydd ar gael.

Rydym yn hollol benderfynol o gadw ffydd â
Gweinidogion Cymru sydd wedi ariannu'r 206 o

Er enghraifft, ni ellir amau gwerth Teledu Cylch

Swyddogion Cymorth Cymunedol ychwanegol

Cyfyng fel adnodd i helpu i reoli ardaloedd yng

drwy wneud y defnydd gorau o'u hamser a'u

nghanol trefi a dinasoedd a darparu tystiolaeth a

talentau a'u hymrwymiad diamau er budd

all gyflawni canlyniadau cyflym yn y system

cymunedau lleol. Mae'r amser y maent yn ei

cyfiawnder troseddol. Ond ni ellir amau'r pwysau

dreulio y tu allan i orsaf yr heddlu wedi cynyddu

sydd ar bob awdurdod lleol o ran unrhyw

tua 40% i fwy nag 80% a bydd adolygiad ar y

wasanaethau nad ydynt yn rhan o "gyllideb a

cyd a gomisiynwyd gan y Prif Gwnstabl a minnau

ddiogelir". Felly bu toriadau o ran monitro

yn ystyried sut y gallwn wella effeithiolrwydd a

systemau teledu cylch cyfyng a gwyddom fod

phroffesiynoldeb y tîm hwn a gwella eu

rhai cynghorau yn rhagweld y bydd angen dileu'r

cymhelliant a'u cymwyseddau.

ddarpariaeth ei hun, y gosodiadau a'r

Crebachu at Ein Gilydd,
nid Oddi Wrth Ein Gilydd

cysylltiadau sy'n darparu mynediad.
Rwy'n falch bod ein cynghorau partner wedi

Mae hyn ond yn un rhan o'n hymrwymiad i

cytuno i gynnal ymarfer ar y cyd i weld, yn yr

"Crebachu at Ein Gilydd, Nid Oddi Wrth Ein

achos hwn, a allwn ddod o hyd i ffyrdd o "wneud

Gilydd" - mantra sy'n adlewyrchu egwyddor

mwy gyda llai" yn hytrach na "gwneud dim gyda

bwysig ynglŷn â sut y dylem weithio yn ystod y

llai" a thalu pris uchel, o bosibl, o ran anhrefn a

cyfnod hwn o gynildeb ymosodol a hirfaith. Yn yr

methiant i erlyn. Mae'r gwaith hwnnw yn cael ei

1980au - fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol a

gydgysylltu gan fy Nhrysorydd, Geoff Petty, sydd

hefyd fel cynghorydd dinas a oedd yn ymwneud

â phrofiad ariannol a phrofiad o reoli mewn

yn uniongyrchol â thoriadau llym - gwelais

llywodraeth leol yng Nghymru.

asiantaeth ar ôl asiantaeth yn defnyddio

Mae'n debyg mai'r bygythiad mwyaf yw'r perygl

"swyddogaethau craidd", gan amharu'n

y gallai toriadau i wasanaethau ieuenctid a

uniongyrchol ar wasanaethau cyhoeddus a oedd

gwasanaethau hamdden a chymunedol olygu

yn dibynnu ar gydweithredu agos er mwyn

bod gan bobl ifanc ddwylo segur. Pe bai hynny'n

diwallu anghenion lleol.

arwain at gynnydd yn nifer y troseddau a

Felly, rydym wedi mynd at ein partneriaid er

gyflawnir gan bobl ifanc byddai hynny yn

mwyn gofyn iddynt "Sut y gallwn wneud

dadwneud degawd o welliant sydd wedi sicrhau

pethau'n well gyda'n gilydd?" Dyma oedd

bod ein cymunedau yn fwy diogel ac yn llai

thema'r cyfarfodydd chwarterol lle mae Peter

cythryblus. Mae dadl gref dros gynnwys

Vaughan a minnau wedi cyfarfod ag Arweinwyr a

gwasanaethau ieuenctid o fewn y gyllideb a

Phrif Weithredwyr ein saith awdurdod lleol.

ddiogelir ar gyfer addysg yng Nghymru, o gofio
mai dim ond naw munud ym mhob awr effro

Rydym yn mynd atynt am fod anghenion pob

person ifanc o oedran ysgol sy'n cael eu treulio

ardal yn wahanol ac rydym yn mynd i wrando a

mewn addysg ffurfiol.

dysgu yn ogystal ag esbonio ein pryderon a'u
hawgrymiadau. Nid oes gennym y pŵer i newid

Mae addysg gymdeithasol, cerddoriaeth a

penderfyniadau Llywodraeth Ganolog na

chwaraeon yn chwarae rôl bwysig o ran galluogi

phenderfyniadau ariannol canlyniadol

pobl ifanc i gyfrannu at gydlyniant cymdeithasol

13

Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu 2015-2018 n Gosod y cyd-destun

a gallai'r pris fydd i'w dalu gan gymdeithas os

oedd wedi gwirfoddoli i sgwrsio â hwy a dyna a

byddwn yn methu yn y maes hwn fod yn enfawr.

wnaethant nes i'r heddlu gyrraedd. Y canlyniad :

Nid yw'r un o'n cynghorau lleol partner am leihau

Cafodd y dyn ei arestio a'i gael yn euog, cafodd y

darpariaeth ac mae'n hanfodol ein bod yn

myfyrwyr eu canmol yn y llys a llwyddwyd i

cydweithio er mwyn "gwneud mwy gyda llai" ac

osgoi costau uchel i'r heddlu yn gysylltiedig â

osgoi caniatáu i ffabrig cymdeithas gael ei

chynnal ymchwiliadau, i'r system cyfiawnder

danseilio gan effaith uniongyrchol "Cynildeb".

troseddol a'r GIG ......... ac yn bwysicach na dim, y

Mae cydweithio yn helpu pob un
ohonom

hytrach na phrofiad trawmatig a niweidiol fel

cyfan a gafodd y ferch ifanc oedd pen mawr yn
dioddefwr. Mae'n anos mesur yr hyn sydd wedi'i

Ac mae un enghraifft o botensial gwaith a rennir

atal na mesur sut rydym yn ymateb i bethau

yn deillio o waith ar ein targed â blaenoriaeth o

drwg sy'n digwydd - ond mae'r ddau yn bwysig.

ostwng troseddu yn ein dinasoedd a'n trefi. Ym

Gwneud i'r System Cyfiawnder
Troseddol weithio i'r cyhoedd

mis Medi y llynedd darparais yr arian i agor Man
Cymorth yn Abertawe: Adeilad cludadwy ydyw a
ddefnyddiwyd ym Manceinion Fwyaf fel

Yn olaf, rydym yn arloesi wrth weithio gydag

meddygfa tra oedd eu hadeilad yn cael ei

asiantaethau yn y System Cyfiawnder Troseddol.

adnewyddu, felly daeth gwasanaethau

Mae'r Cwmni Adsefydlu Cymunedol newydd yn

perthnasol gydag ef.

ddatblygiad heb ei brofi a braidd yn rhyfedd, ond
rwyf wedi gwneud ymrwymiad cadarn i weithio

Mae'n cael ei redeg drwy bartneriaeth sy'n

gyda'r cwmni oherwydd os bydd yn methu, ein

cynnwys y Bwrdd Iechyd, Cyngor Abertawe a St

pobl a'n cymunedau a fydd yn talu'r pris. Dros y

John Cymru yn ogystal â'r heddlu lleol. Ar y

flwyddyn ddiwethaf mae ein gwaith gydag

noson gyntaf ar ôl iddo agor, yn ystod Wythnos y

asiantaethau eraill wedi cynyddu.

Glas, cafwyd 18 o achosion - roedd yn rhaid
mynd â dau ohonynt i'r Adran Ddamweiniau ac

Mae hynny wedi cynnwys Gwasanaeth y

Achosion Brys ond drwy wneud hynny arbedwyd

Llysoedd, Gwasanaeth Erlyn y Goron, Ynadon (yn

16 o deithiau ambiwlans, 16 o achlysuron lle y

arbennig drwy'r panel craffu ar waredu y tu allan

bu'n bosibl i swyddogion yr heddlu fynd yn syth

i'r llys a sefydlwyd gennyf), prosiect braenaru'r

yn ôl i'r stryd, gan helpu'r cyhoedd ac ymyrryd i

merched, ein tri charchar ac yn anad dim y

atal pethau drwg rhag digwydd, yn lle gorfod

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol. Ni yw'r cyntaf

delio ag unigolyn meddw, a oedd yn agored i

yng Nghymru a Lloegr i uno Bwrdd Cyfiawnder

niwed. Rydym oll ar ein hennill ond bydd pris

Troseddol De Cymru a Bwrdd Rheoli Troseddwyr

uchel i'w dalu gan yr holl asiantaethau a'r

De Cymru a gobeithio y bydd hyn yn gwbl

cyhoedd os na fyddwn yn bwrw ymlaen ag

weithredol yn y flwyddyn ariannol newydd.

ymyriadau ataliol o'r fath.

Mae'n rhain ond yn enghreifftiau o'r ffordd rydym

Mae'r hyfforddiant ymwybyddiaeth a ddarperir

yn mynd ati i gyflawni ein gwaith craidd.

gan ein tîm yn enghraifft arall - ac mae neges e-

Gwyddom ei bod "yn well rhwystro’r clwy na'i

bost gan un o arolygwyr yr heddlu yn Abertawe

wella" ond rydym hefyd yn gwybod bod angen y

cwta wythnos ar ôl yr hyfforddiant yn dangos pa

ddau. Mae'r Ysgrifennydd Cartref wedi

mor werthfawr ydyw. Sylwodd staff drws ar ferch

awgrymu'n anghywir fod llai o droseddu - sydd

ifanc a oedd yn cael ei hebrwng gan ddyn hŷn

i'w briodoli i waith gostwng troseddu o flwyddyn

tuag at stryd gefn dywyll. Gwnaethant ofyn i

i flwyddyn - yn ei galluogi i leihau nifer

fyfyrwyr o Brifysgol Fetropolitan Abertawe a

swyddogion yr heddlu. Nid yw hyn yn wir gan
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mai dim ond cyfran fach o'r holl alwadau ar

Fel erioed, ymateb yr heddlu fydd gwneud y

amser yr heddlu yw troseddau mewn

gorau o'r hyn sydd ar gael, a "gwneud mwy gyda

gwirionedd.

llai" - ond ni ddylid diystyru bygythiad
gostyngiadau parhaus yng nghyllid yr heddlu a

Mae angen y ddau arnom a'r her sy'n ein

llai o allu i gydweithio gyda'n partneriaid. Ni

hwynebu yw cael y cydbwysedd cywir rhwng

ddylid cymryd plismona yn ganiataol.

ymateb yr heddlu i droseddau ac anghenion

Yn adran 4 rwy'n nodi'r egwyddorion sylfaenol

cyhoeddus eraill a'r ffordd rydym yn gweithio
gyda phartneriaid i leihau problemau yn ein

a'r fethodoleg sy'n sail i'n gwaith uniongyrchol

cymunedau. Mae angen i ni allu helpu

a'n gwaith partneriaeth, tra bod adran 5 yn

Heddluoedd eraill pan fo angen - a chael

cynnwys manylion egwyddorion allweddol y Prif

cymorth pan fo angen, fel y digwyddodd yn

Gwnstabl a'r dull gweithredu y mae'n disgwyl i'w

achos Uwchgynhadledd NATO - yn ogystal ag

dîm ei fabwysiadu ar bob lefel. Mae'r ddogfen yn

ymdopi â'r heriau mawr sy'n gysylltiedig â

gyffredinol yn nodi manylion Cynllun yr Heddlu a

mathau gwahanol o eithafiaeth, grwpiau

Gostwng Troseddu ar gyfer De Cymru gyda

troseddau cyfundrefnol a heriau cynyddol y

datganiadau clir am ein blaenoriaethau ar gyfer

Rhyngrwyd.

gweithredu.
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Yr Egwyddorion Sylfaenol
Sefydlodd Deddf Diwygio'r Heddlu 2011 rolau a

enwedig llywodraeth leol ond hefyd Lywodraeth

chyfrifoldebau newydd ar gyfer plismona yng

Cymru, y GIG a sefydliadau yn y System

Nghymru a Lloegr. Yn ogystal â diddymu hen

Cyfiawnder Troseddol. Mae'n glir, yn ogystal â

Awdurdod yr Heddlu a rhoi Comisiynydd yr

wynebu heriau tebyg, ein bod yn gweithio tuag

Heddlu a Throseddu yn ei le, cyflwynodd gyfres

at yr un nodau mewn llawer o feysydd: gan

hollol newydd o ofynion, gan gynnwys Cynllun yr

ddarparu ein gwasanaethau er mwyn diwallu

Heddlu a Gostwng Troseddu. Un o'm

anghenion yr un cymunedau, gan geisio'n aml

dyletswyddau cyntaf pan dderbyniais rôl

helpu a diogelu'r un unigolion sy'n agored i

Comisiynydd yr Heddlu a Gostwng Troseddu ym

niwed. Drwy gyd-ddealltwriaeth o anghenion

mis Tachwedd 2012 oedd cyhoeddi Cynllun yr

cymunedau, dull gweithredu seiliedig ar

Heddlu a Gostwng Troseddu.

dystiolaeth a chanlyniadau cyffredin, gall
asiantaethau o bob sector gydweithio er mwyn

Pan gyhoeddais fersiwn gyntaf fy nghynllun yn

cyflawni'r nodau hyn yn effeithiol.

2013, addewais y byddai'n ddogfen fyw a gâi ei

Mae'r gwaith rydym yn ei wneud mewn

hadolygu'n flynyddol er mwyn sicrhau ei bod yn
gyfredol ac yn berthnasol. Yn yr ail fersiwn

partneriaeth hefyd yn cael ei ategu gan brif

nodais ei bod yn fwy na “dogfen arall yn unig”;

ddiben Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, sef:

nid oedd yn ymwneud â gwneud addewidion

gostwng ac atal troseddu. Mae pedwar chwartel

afrealistig er mwyn datrys problemau yn y

y cynllun wedi'u llywio gan y diben hwn ac maent

byrdymor. Yn lle hynny, canolbwyntiodd ar

wedi helpu i egluro disgwyliadau. Er mwyn

hyrwyddo gwaith partneriaeth ac ymgorffori

cynnal yr eglurder hwn a sicrhau sefydlogrwydd

atebion hirdymor a oedd yn seiliedig ar ddull

a chysondeb, nid wyf wedi ceisio newid fy

gweithredu seiliedig ar dystiolaeth.

mlaenoriaethau; yn lle hynny, byddaf yn parhau
â'r broses esblygol y dechreuais gyda hi yn

Mae fy mlaenoriaethau yn seiliedig ar

fersiwn gyntaf y cynllun.

egwyddorion y dull hwn o weithredu, wedi'u
llywio gan broses ddi-dor o amau'r dystiolaeth a

Bydd y fersiwn hon yn parhau i ganolbwyntio'n

gwaith gwerthuso cadarn i nodi'r hyn sy'n

fwy ar yr amcanion i'w cyflawni y gall y cyhoedd

gweithio. Felly, rwy'n parhau i weithio gyda

ddisgwyl eu gweld dros yr ychydig flynyddoedd

phartneriaid academaidd ac arweinwyr

nesaf. Bydd yn adeiladu ar y sylfeini cadarn

gweithredol yr heddlu er mwyn sicrhau y caiff

rydym wedi'u datblygu gyda phartneriaid, yn

dulliau presennol o ostwng ac atal troseddu eu

ogystal ag ymgorffori gwerthoedd craidd

profi gan ddefnyddio dulliau ymchwil weithredu.

cydweithredu a phartneriaeth.

Mae hyn yn bwysig gan mai dim ond pan fyddwn

Ar ôl cael blwyddyn arall i weithio gyda'r

yn gwybod lefel wirioneddol troseddu a'r effaith

cyhoedd a phartneriaid, rwy'n fwy hyderus fyth

wirioneddol ar ddioddefwyr a'r problemau

ein bod ar y trywydd iawn i feithrin gwell

gwirioneddol o fewn cymunedau y byddwn yn

dealltwriaeth o lefel wirioneddol troseddu yn Ne

gallu canolbwyntio adnoddau cyfunol ar

Cymru. Golyga hyn mai'r heddlu a'i bartneriaid
sydd yn y sefyllfa orau i ddiwallu anghenion

ddarparu dull partneriaeth effeithiol o'u datrys.

cymunedau, p'un a yw hynny'n golygu gostwng

Mae wedi bod yn galonogol gweld bod y

ac atal troseddu, mynd i'r afael ag ymddygiad

blaenoriaethau a nodwyd yn fy nghynllun

gwrthgymdeithasol neu gynorthwyo dioddefwyr.

cychwynnol yn parhau i gyd-fynd yn agos â
blaenoriaethau asiantaethau partner – yn

Nodir yr hyn rydym wedi'i gyflawni yn y maes
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hwn yn fanylach yn y cynllun, ond mae'r prif

amlwg, er mwyn wynebu gwir natur heriau

lwyddiannau yn cynnwys y canlynol:

ariannol, fod yn rhaid i'r heddlu a'i bartneriaid

cydberthynas fwy effeithiol â'r sector iechyd

gydweithio'n agos.

drwy rannu data a'i gwneud yn bosibl i'r broses

Felly, ni fydd llwyddiant o ran cyflawni fy

rannu honno lywio ac ysgogi gweithredu, dull

mlaenoriaethau yn ymwneud â phenawdau

mwy penodol o ostwng cyfraddau troseddau ac

bachog ond â gwaith partneriaeth adeiladol,

aildroseddu yn y grŵp oedran 18-25 ac

parhaus sy'n ceisio sicrhau buddiannau hirdymor

ymrwymiad clir i fynd i'r afael â thrais yn erbyn

i'r cymunedau yn Ne Cymru. Parheir â'r fath

merched drwy'r gwaith cyflawni parhaus drwy'r

bwyslais ar bwysigrwydd dull cydgysylltiedig,

Cynllun Gweithredu ar gyfer Mynd i'r Afael â

doethach o weithio fel elfen allweddol sy'n

Thrais yn Erbyn Menywod a Merched.

rhedeg drwy'r cynllun hwn. Credaf yn gryf, ar

Cyflawni Mwy Gyda'n Gilydd

adeg pan fo'r sefyllfa ariannol yn fwyaf heriol, fod
angen i ni gydweithio er mwyn bod yn fwy

Rwy'n credu ers amser maith mai gwaith

effeithiol o ran gwella ansawdd bywyd ar gyfer

partneriaeth yw'r dull mwyaf effeithiol o ostwng

ein cymunedau a'r unigolion yn y cymunedau

ac atal troseddu ac mae'r gred honno yn cael ei

hynny.

chefnogi yn Neddf Diwygio'r Heddlu 2011. Mae'r
Ddeddf yn nodi fy nghyfrifoldebau

Yn ystod cyfnod blaenorol o doriadau llym mewn

deddfwriaethol o ran y canlynol: Heddlu De

gwariant cyhoeddus yn yr 1980au, ciliodd llawer

Cymru, systemau cyfiawnder troseddol yn lleol a

o sefydliadau i'w seilos eu hunain a thynnu'n ôl o

hyrwyddo gwaith partneriaeth ehangach a mwy

gyd-fentrau. Y tro hwn mae'n wahanol. Yn lle
hynny, mae arweinwyr yn rhan fwyaf o'r cyrff

effeithiol.

cyhoeddus rydym yn gweithio gyda hwy yn
Roeddwn yn falch iawn o gael y cyfrifoldeb

dweud “yn ystod cyfnod anodd mae angen i ni

deddfwriaethol ychwanegol hwn am ei fod yn

wneud mwy gyda'n gilydd.” Gyda'n gilydd,

parhau ag egwyddor partneriaeth a nodais yn yr

gallwn gyflawni mwy nag y gallwn ei gyflawni ar

hyn a ddaeth yn Ddeddf Trosedd ac Anhrefn

ein pen ein hunain. Mae sefydliadau ym mhob

1998 a sefydlodd Bartneriaethau Diogelwch

sector bellach yn teimlo gwyntoedd oer toriadau

Cymunedol a Thimau Troseddu Ieuenctid. Mae

o flwyddyn i flwyddyn ac mae'n dorcalonnus

hefyd wrth wraidd Cynllun yr Heddlu a Gostwng

gweld gwasanaethau rydym yn eu caru a'u

Troseddu. Fel yr eglurwyd yn adroddiad y

gwerthfawrogi yn cael eu torri am nad oes

Pwyllgor Dethol ar Gyfiawnder ar “Justice

unrhyw ffordd arall o fantoli'r cyfrifon. Os

Reinvestment”, ni all yr heddlu sicrhau

byddwn yn “crebachu”, mae'n rhaid i ni grebachu

cymunedau diogel ar ei ben ei hun; mae gan

gyda'n gilydd, gan reoli ar y cyd effaith y

amrywiaeth eang o sefydliadau – ac yn wir y

toriadau yn hytrach na gweithredu ar ein pen ein

cyhoedd – rôl i'w chwarae.

hunain.

Yng nghyd-destun cyni cyllidol lle mae'r heddlu

Un o rannau pwysicaf fy rôl yw meithrin

wedi dioddef ac yn parhau i ddioddef, bu'n rhaid

cydberthnasau ag asiantaethau partner er mwyn

gwneud penderfyniadau anodd. Bellach, rydym

nodi amcanion cyffredin a goresgyn rhwystrau i

yn wynebu'r posibilrwydd o doriadau ariannol

ddarparu gwasanaethau yn effeithiol. Mae'r

llym o fewn llywodraeth leol a allai gael effeithiau

cyfarfodydd a gaf ag awdurdodau lleol a

hynod o niweidiol, yn arbennig ar wasanaethau

phartneriaid eraill yn parhau i fod yn amhrisiadwy

cymunedol a gwasanaethau ieuenctid. Mae'n

o ran rhoi gwell dealltwriaeth i mi o gymhlethdod
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y dirwedd partneriaethau ledled De Cymru a

Thema allweddol sy'n sail i'n gallu i gydweithio

chytuno ar ffyrdd y gallwn fod yn fwy effeithiol.

yw'r angen i rannu gwybodaeth. Ynghyd â'r Prif
Gwnstabl rwyf wedi ceisio hyrwyddo ‘dull mentro

Mae Bwrdd De Cymru Diogelach a Bwrdd

rhannu’ a fydd yn galluogi ein hymarferwyr i

Cyfiawnder Troseddol De Cymru yn enghraifft

ddarparu gwasanaethau i gymunedau yn fwy

arall o waith partneriaeth, am eu bod yn dod â'r

effeithiol a gyda llai o adnoddau.

rhai sydd â rhan allweddol i'w chwarae yn yr
ardaloedd hyn at ei gilydd. Mae'r Byrddau yn

Roeddwn wir yn credu fy mod wedi delio â'r

cynnwys trafodaethau uniongyrchol â

amharodrwydd i rannu data pan fynnais gynnwys

phartneriaid, gan gynnwys pob un o'r saith

cymal yn y Ddeddf Trosedd ac Anhrefn, a

awdurdod lleol ledled Cymru, y tri Bwrdd Iechyd

nododd heb unrhyw amheuaeth fod rhannu data

Lleol a llawer o gyrff eraill, a dod i gytundeb â

er mwyn gostwng ac atal troseddu yn ddiben

hwy.

dilys. Wrth gwrs, ni ellir rhannu data yn ddiofal a
heb feddwl. Ond nid yw'n dderbyniol dweud “os

Rwyf wedi gweithio gyda Gwasanaeth y

oes gennych amheuon peidiwch â'i rhannu”. Yn

Llysoedd – er enghraifft er mwyn galluogi

hytrach, dylech ofyn “Beth galla' i ei rannu?” neu

cyfleusterau tystiolaeth teledu cylch cyfyng yng

“Sut galla' i sicrhau'r cydbwysedd cywir” rhwng

Nghastell-nedd – a'r Ynadon sy'n gwneud

rhannu gwybodaeth er mwyn atal troseddu a'r

cyfraniad mawr at y “Panel Craffu ar Waredu y Tu

angen i ddiogelu data personol.

Allan i'r Llys” a sefydlwyd gennyf.
Drwy weithio mewn partneriaeth mae ffyrdd y
Rwy'n falch bod trefniadau gwaith gwell Bwrdd

gallwn helpu ein gilydd. Er enghraifft, os bydd y

Cyfiawnder Troseddol De Cymru wedi cael

gwaith rydym yn ei wneud ar hyn o bryd gyda

ymateb cadarnhaol - yn arbennig gan y

chydweithwyr yn y GIG yn llwyddo i ostwng

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a'r tri charchar a

troseddu ledled De Cymru, sicrheir arbedion i'r

leolir yn ein hardal. Ym mis Ionawr 2015 mae'r

heddlu a'r gwasanaeth iechyd. Yn achos yr

rhaglen gydweithredol adeiladol hon wedi esgor

heddlu, bydd yn rhyddhau amser swyddogion,

ar fenter newydd fawr drwy uno Bwrdd

gan eu galluogi i fod allan yn patrolio'r strydoedd

Cyfiawnder Troseddol De Cymru a Bwrdd Rheoli

yn lle paratoi ffeil ar gyfer y llys. Yn achos y

Integredig Troseddwyr De Cymru - y credaf ei

gwasanaeth iechyd, caiff nifer y galwadau i'r

fod yn ddatblygiad arloesol yng Nghymru a

gwasanaeth ambiwlans ei lleihau, a fydd yn creu

Lloegr sy'n ein rhoi ar flaen y gad o ran datblygu

lle mewn Adrannau Damweiniau ac Achosion

partneriaeth ac atebolrwydd o fewn y System

Brys neu, o leiaf, yn atal y pwysau ar

Cyfiawnder Troseddol fel y'i rhagwelwyd yn

wasanaethau iechyd rhag gwaethygu.

Neddf Diwygio'r Heddlu 2011.
Dengys gwaith yr Athro Jonathan Shepherd y
Drwy fforymau o'r fath, rwyf wedi meithrin

gallai gwaith partneriaeth o'r fath sicrhau

dealltwriaeth o'r prosesau y mae'n rhaid i

manteision sylweddol. Mae'r gwaith

bartneriaid fynd drwyddynt yn unigol ac ar y cyd

cydweithredol sydd wedi datblygu yn Abertawe

er mwyn nodi eu blaenoriaethau a'r pwysau a

dros y flwyddyn ddiwethaf yn dangos y gall y

wynebir ganddynt wrth ddarparu gwasanaethau.

dull hwn o weithredu sicrhau manteision

Dyna pam rwyf wedi gwerthfawrogi ymgysylltu

sylweddol iawn ac rwy'n falch ein bod bellach yn

ac ymrwymiad holl arweinwyr yr awdurdodau

gweithio'n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yr

lleol a'u timau, yn ogystal ag asiantaethau

ydym wedi sefydlu protocol ar gyfer cydweithio

partner eraill drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf.

ag ef.
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Gall cydweithredu â rhannau eraill o'r system

25 oed. Ar yr un pryd mae pob awdurdod lleol yn

cyfiawnder troseddol hefyd fod o fudd i'r ddwy

Ne Cymru wedi mynegi uchelgais i leihau nifer y

ochr. Yn benodol, cefais fy siomi ar yr ochr orau

bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth

gan barodrwydd y tri charchar yn ein hardal i

na hyfforddiant (NEET) a rhoi gwell cymorth i

chwarae rôl gadarnhaol yn “beth sy'n digwydd

bobl ifanc sy'n gadael gofal. At hynny, mae

nesaf?,” gan weithio gydag amrywiaeth o

asiantaethau gwahanol yn ceisio lleihau effaith

sefydliadau, gan gynnwys Ymddiriedaeth St Giles

camddefnyddio sylweddau, alcohol, problemau

er mwyn gwneud pethau yn wahanol ac yn well.

iechyd meddwl a digartrefedd. Mae'r gwaith hwn

Rydym am ostwng cyfraddau troseddu ymhlith y

yn arafach nag yr oeddwn wedi gobeithio - ond

grŵp oedran lle y ceir y lefel uchaf o

mae'n dal i fod yn amcan hollbwysig ac rwy'n

weithgarwch troseddu - sef pobl ifanc rhwng 18 a

credu ein bod yn gwneud cynnydd.
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Rwyf hefyd yn awyddus i weithio gyda'n

Cyfnod Anodd

hynadon ledled De Cymru a dysgu o'r hyn y
Mae'n rhaid i ni gydweithio er mwyn gwneud

maent wedi'i weld a'u profiad yn y llys. A cheir

pethau'n well, yn gallach ac yn fwy effeithlon,

datblygiadau megis y cynlluniau cyfiawnder

gyda llai. Nid ydym am wneud mwy gyda llai o

adferol peilot yn Llys y Goron, Caerdydd y gallwn

swyddogion yr heddlu - y mae eu nifer wedi

ddysgu cryn dipyn ohonynt.Rydym wedi llwyddo

gostwng o 3,400 i 2,800, ond mae'n rhaid i ni

i helpu i achub prosiect Llys y Goron nad oedd

wneud hynny. Creodd y penderfyniadau cynnar a

yn gweithio o gwbl yr adeg hon y llynedd - ond

wnaed gan y Prif Gwnstabl mewn ymateb i

mae cryn dipyn o frwdfrydedd ymhlith

‘Gynildeb’ rywfaint o hyblygrwydd, a gwelir

sefydliadau gwahanol ac rydym yn adeiladu ar y

cynnydd bach yn nifer swyddogion yr heddlu

cymhwysedd i gydweithio ar y materion hyn.

mewn swydd yn 2015-2016 ond bydd yn anodd

Heb fynd yn rhy bell i dir peryglus cyffredinoli, yn

cynnal hynny yn y dyfodol os bydd y

ddiau ceir cryn dipyn o orgyffwrdd rhwng ein

gostyngiadau yng Ngrant yr Heddlu mor

grwpiau “targed”. Mae'n gwbl amlwg y gallwn

sylweddol â'r rhai a ragamcanwyd hyd yma.

wneud mwy gyda'n gilydd nag y gallwn ei wneud

Mewn cyfnod anodd mae'r ddihareb “gwell

ar ein pen ein hunain, yr arbennig yn ystod

rhwystro’r clwy na'i wella” yn synnwyr cyffredin -

cyfnodau anodd. Mae ein ceisiadau llwyddiannus

mae'n angenrheidiol yn hytrach na bod yn

am arian o Gronfa Arloesi'r Heddlu yn golygu y

ddymunol. Os yw “cynildeb” yn ein gorfodi i

gallwn fanteisio ar adnoddau newydd i helpu i

feddwl yn greadigol efallai y dylem wrando ar y

fynd i'r afael â'r meysydd canlynol: pobl ifanc

cyngor i “beidio â gwastraffu argyfwng”.

rhwng 18 a 25 oed, trais yn erbyn menywod a
Wrth lunio'r gyllideb ar gyfer y llynedd ac eleni,

merched a throseddau treisgar.

cafodd y Prif Gwnstabl a minnau drafodaethau
Dim ond rhai enghreifftiau clir yw'r rhain o

dwys ynghylch nifer y staff a chydbwysedd y

fanteision cydweithredu a gweithio mewn

gweithlu wrth i geisio mantoli'r cyfrifon. Yn fy

partneriaeth. Nid yw'n hawdd a gall fod yn

marn i, mae'r toriadau yng Nghyllideb y Swyddfa

boenus o araf yn ystod y camau cynnar, ond

Gartref a chyllid yr heddlu yn rhy lym ac maent

dyma'r dull mwyaf effeithiol o weithredu yn yr

wedi achosi cryn niwed eisoes. Fodd bynnag, ar

hirdymor. Wrth gwrs, nid ydym yn disgwyl i un o

ôl nodi hynny nid wyf yn bwriadu gwastraffu

swyddogion yr heddlu oedi cyn ymateb i

amser yn cwyno yn ei gylch. Rwy'n canmol y

ddigwyddiad treisgar, achos o ladrata o dŷ neu

ffordd mae'r Prif Gwnstabl, dros y tair blynedd

ddamwain car. Dyma rai o'r achlysuron pan

diwethaf, wedi ymdopi â'r toriadau wedi'u

fyddwn yn dibynnu ar agwedd “gallu gwneud” a

blaenlwytho yn yr Adolygiad o Wariant.

greddfau cyflym swyddog, a hir oes i hynny. Ac

Mae ef a'i dîm wedi bwrw ymlaen â'r gwaith o

eto, os bydd y dull partneriaeth yn parhau i

ostwng cyfraddau troseddu a diogelu'r cyhoedd

ostwng cyfraddau troseddau ac aildroseddu, yn

hyd yn oed yn ystod cyfnod anodd a byddaf yn

enwedig ar gyfer yr achosion mwyaf difrifol,

dilyn ei esiampl. Fodd bynnag, ni allwch

bydd yn creu rhywfaint o hyblygrwydd ar gyfer

anwybyddu'r ffaith bod nifer swyddogion yr

swyddogion yr heddlu yn ein hardal.

heddlu wedi gostwng o 3,400 i 2,800 ar hyn o

Yn ddiau mae ei angen arnynt wrth iddynt geisio

bryd, sef y nifer isaf erioed ar gyfer Heddlu De

parhau i gynyddu nifer y troseddau sy'n cael eu

Cymru. Diolch i waith rheoli da gwelir cynnydd

cosbi/darganfod.

bach yn nifer y swyddogion yn 2015-2016 - a
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bydd hynny'n rhoi hwb i bob tîm lleol - ond mae'r

O ran proffesiynoldeb gwaith plismona, rwy'n

rhagolygon hirdymor yn dal i fod yn ddiflas.

cefnogi'n gryf y weledigaeth a nodwyd gan Peter
Vaughan, pan gafodd ei benodi'n Brif Gwnstabl,

I'r ddau ohonom, colli swyddogion yr heddlu a

sef y dylai Heddlu De Cymru fod “yn broffesiynol,

staff yr heddlu yw'r dewis olaf, pan fetho popeth

yn falch ac yn gadarnhaol” a sicrhau mai ef yw'r

arall, a byddwn yn sicrhau y collir cyn lleied o

“gorau o ran deall anghenion ein cymunedau ac

staff â phosibl. Fodd bynnag, prif ased a phrif

ymateb iddynt”. Mae'r weledigaeth honno wedi

gost y gwasanaeth yw ein staff ac, felly, mae'n

llywio cyfnod o welliannau mewn perfformiad,

anochel y bydd y toriadau llym hyn gan y

lefelau uwch o foddhad dioddefwyr a mwy o

Llywodraeth yn arwain at rywfaint o ostyngiad

hyder ymhlith y cyhoedd yn ystod cyfnod o

yn nifer y staff. Hyd yn oed yn ystod y cyfnod

ostyngiadau sylweddol yn nifer swyddogion yr

hwn o doriadau mae'n rhaid i ni ymateb o hyd i

heddlu a chyllid. Manylir ar hyn mewn adran

flaenoriaethau plismona yn y gymdogaeth a

ddilynol.

chyfrifoldebau strategol yr heddlu mwyaf yng

Er enghraifft, un o'r gwelliannau pwysicaf a

Nghymru. Ni ellir osgoi'r her honno.

welwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oedd

Mae'r Prif Gwnstabl a minnau yn glir yn ein

penderfyniad Heddlu De Cymru i newid ei

meddwl nad yw'n syniad da rhoi rhagor o bwerau

brosesau cofnodi troseddau er mwyn cofnodi

i Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu

troseddau “yn y tarddle”. Golyga hyn, yn lle

oherwydd gall hynny wneud y gwahaniaeth

ymchwilio i ddigwyddiadau ac wedyn eu cofnodi

rhwng Swyddog Cymorth Cymunedol a swyddog

fel y digwyddai yn flaenorol, fod Heddlu De

gwarant yn annelwig. Rwy'n parhau i gefnogi

Cymru bellach yn cofnodi'r drosedd pan roddir

dymuniad y Prif Gwnstabl i beidio â rhoi mwy o

gwybod am y digwyddiad. Mae'r broses o wella

bwerau iddynt mewn ffyrdd a ganiateir o dan y

yn parhau ac mae'r ffigurau diweddaraf yn

ddeddfwriaeth bresennol a dyna pam rydym

dangos y lefelau uchaf o foddhad dioddefwyr y

wrthi'n adolygu rôl Swyddogion Cymorth

mae Heddlu De Cymru erioed wedi'u gweld.

Cymunedol a'r ffordd y'u defnyddir yn Ne Cymru

Rydym yn cael budd o weithgarwch ymgysylltu

ar hyn o bryd.

cadarnhaol â'r Arolygiaeth Cwnstabliaeth a

Mae hyn yn cael ei wneud gyda'r nod o gytuno ar

Chomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu. Bu

yr hyn a ddylai newid a'r hyn na ddylai newid a

Peter Vaughan, fel ei ddau ragflaenydd, yn

chytuno ar ddull gweithredu cadarn cyn i unrhyw

ddiysgog ac yn dra egwyddorol wrth “ddilyn y

ymgynghoriad cenedlaethol ddechrau

dystiolaeth i ble bynnag y mae'n arwain” er

dylanwadu ar y penderfyniadau a wnawn. Mae

mwyn ymdrin â phroblemau o'r gorffennol. A lle

gennym fan dechrau cadarn ar gyfer y gwaith

y ceir beirniadaeth ddilys dylid ymateb iddi drwy

hwn: drwy ymweld â phob un o'r grwpiau

unioni pethau yn gyflym ac yn broffesiynol.

gwahanol o gynghorwyr ledled ein saith

Rwy'n dal i amau dull gweithredu'r Arolygiaeth yr

awdurdod lleol yn Ne Cymru sydd wedi esgor ar
lawer o drafodaethau heriol ond, yn gyffredinol,

ymddengys ei bod yn enwi'r Heddlu neu'r

roeddent yn gwerthfawrogi'r tîm plismona lleol

Heddluoedd wrth ganmol ond yn ymatal rhag eu

ac yn cefnogi'r gwaith sy'n cael ei wneud gan

henwi wrth feirniadu. Dylai'r Arolygiaeth,

Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn y

Gweinidogion ac unrhyw un arall enwi'r Heddlu

gymuned leol. Mae hyder yn llawer uwch nag

neu'r Heddluoedd wrth feirniadu oherwydd

rwyf wedi'i weld unrhyw bryd mewn mwy na 45

ymddengys fod beirniadaeth ddienw yn maeddu

o flynyddoedd o wasanaeth cyhoeddus.

enw da pob un o'r 43 o Heddluoedd. Os bydd
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Heddlu De Cymru yn haeddu cael ei feirniadu

chyffredinoli sy'n nodweddu sylwadau'r

rydym am iddi fod yn benodol er mwyn i ni allu

Cyfryngau a'r cyhoedd ar yr heddlu. Roedd

mynd i'r afael â'r broblem yn uniongyrchol. Nid

“Plebgate” yn ddigwyddiad yn Llundain a

yw anhysbysrwydd na chyffredinoli yn iach. Rwyf

ddenodd lawer o sylw ac, yn gywir ddigon, bu'n

wedi cael trafodaethau cadarnhaol â'n

destun craffu manwl – ond nid oes a wnelo ddim

Harolygydd Rhanbarthol, Dru Sharpling, ar y

â Heddlu De Cymru.

materion hyn ac rwy'n gobeithio y bydd pethau'n

Rwy'n gwerthfawrogi'r trafodaethau rydym

newid - ond mae'r datganiadau i'r wasg gan yr

wedi'u cael gyda'r Arolygiaeth dros y flwyddyn

Arolygiaeth yn parhau i ddangos yr un diffygion

ddiwethaf - lle y mynegwyd cefnogaeth benodol

ar hyn o bryd.

i'r ffordd rydym wedi mynd ati i leihau nifer y

Ar ddiwedd mis Chwefror 2015 cyhoeddodd yr

Troseddau yn erbyn Menywod a Merched ac y

Arolygiaeth ddatganiad i'r wasg a oedd yn nodi

cyfeiriwyd at effeithlonrwydd y gwasanaeth a

bod defnyddio gynau Taser ar blant yn broblem

ddarperir gan Heddlu De Cymru - ond mae

fawr. Roedd y niferoedd yn amrywio o Heddlu i

problem yn gysylltiedig â'r ffordd y mae

Heddlu ac yn Ne Cymru nid oedd yr un unigolyn

adnoddau wedi'u cymryd o Grant yr Heddlu i

o dan 16 oed wedi'i saethu â gwn taser yn 2013

ariannu gwaith arolygu ychwanegol.

na 2014. Yn wir, nid oedd yr un gwn taser wedi'i

Mae arolygiadau yn llyncu cryn dipyn o amser

saethu at unigolyn o dan 18 oed yn Ne Cymru.

swyddogion gweithredol ac weithiau maent yn

Felly, o ran adroddiad yr Arolygiaeth ei hun,

mynd yn groes i flaenoriaethau lleol. Ymddengys

roedd y datganiad i'r wasg a'r cyhoeddusrwydd a

fod yr arolygiad sy'n gysylltiedig â “Stopio a

deillio ohono wedi gwneud cam â Heddlu De

Chwilio” yn debygol o arwain at sylwadau

Cymru.

cadarnhaol ar gyfer De Cymru ond mae'r rhai a

Fodd bynnag, mae fy mhrif feirniadaeth yn mynd

gymerodd ran yn yr arolygiad wedi cydnabod, er

yn ddyfnach na hynny. Y cwestiwn y dylid ei ofyn

bod problemau mewn rhai rhannau o Gymru a

mewn gwirionedd yw a yw'r budd yn drech na'r

Lloegr, nad ydynt wedi canfod problemau

peryglon: rwy'n argyhoeddedig y bydd

penodol yn ein hardal ni.

defnyddio gwn Taser - er enghraifft i saethu

Sefydlodd Deddf Diwygio'r Heddlu 2011 y dylai

unigolyn sy'n dal cyllell neu drosol - yn aml yn

polisïau ac arferion pob heddlu lleol gael eu

peri llai o risg a/neu'n achosi llai o niwed

llywio gan Cynllun yr Heddlu a Gostwng

gwirioneddol na defnyddio baton neu fath arall o

Troseddu - ac eto, nid yw'r Arolygiaeth yn mesur

ddull atal corfforol......i'r troseddwr yn ogystal â'r

yr Heddlu yn erbyn y graddau y mae'n cyflawni

cyhoedd a swyddogion yr heddlu.

Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu. Mae'n

Gallaf ddychmygu amgylchiadau lle y byddwn yn

parhau i arolygu yn erbyn meini prawf y

canmol swyddogion am ddefnyddio gwn Taser i

penderfynwyd arnynt yn ganolog mewn ffordd

saethu person ifanc - gan ddibynnu ar yr

sy'n mynd yn groes i nod datganedig y

amgylchiadau. Mae defnyddio ystadegau heb

Llywodraeth i greu system o atebolrwydd lleol.

ddadansoddi'r cynnwys a'r risgiau mewn ffordd

Felly, mae'r system yn cynyddu'r baich gwaith

gyson yn hollol amhriodol ac yn anghyson â dull

heb sicrhau manteision lleol clir ac er bod ei

o lunio polisi sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

dadansoddiad yn dangos ei fod yn Heddlu sy'n

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ni fu unrhyw

perfformio'n dda, mae'r system yn flinderus ac yn

leihad yn yr arfer o beidio â nodi enwau a

llafurus. Unwaith eto, rwy'n falch bod
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trafodaethau â'r Arolygiaeth wedi dangos ei bod

n Fodd bynnag, ni all yr heddlu ostwng

yn deall ein pryderon ac ni allwn ond gobeithio y

troseddu ar ei ben ei hun. Dangosodd

gwelir gwelliannau yn y dyfodol.

adroddiad y Pwyllgor Dethol ar Gyfiawnder
(2010) nad yw'r rhan fwyaf o'r ffactorau

Mae pryderon hefyd ynghylch gwaith Comisiwn

sbarduno sy'n effeithio ar lefelau troseddau

Cwynion Annibynnol yr Heddlu. Unwaith eto,

yn dod o fewn cylch gwaith yr heddlu nac,

mae cydberthynas adeiladol a chadarn â'r

ychwaith, y system cyfiawnder troseddol.

Comisiynydd, Jan Williams, ond mae'r Comisiwn
wedi cael arian ychwanegol drwy frigdoriad o

Felly, yr heddlu mwyaf effeithiol fydd yr un sy'n

Grant yr Heddlu ac mae'r ffaith y caiff cyfran lai o

perfformio orau o ran gweithgarwch plismona

ymchwiliadau eu goruchwylio gan Gomisiynwyr

uniongyrchol a datblygu cynghreiriau strategol a

yn peri pryder i mi.

thactegol ag amrywiaeth o gyrff cyhoeddus a
chyrff eraill; er mwyn gostwng troseddu a

Ymddengys nad oes gan rai o staff y Comisiwn

sicrhau bod ein cymunedau yn ddiogel ac yn

fawr ddim dealltwriaeth o'r newidiadau a wnaed

hyderus. Bydd yn rhoi gwerth ar ymrwymiad

gan Ddeddf Diwygio'r Heddlu 2011 ac

personol, gallu ac arweinyddiaeth yng nghyd-

ymddengys fod nifer yr ymchwilwyr â lefel is o

destun cydweithredu a phartneriaeth.

hyfforddiant a phrofiad wedi cynyddu. Roeddwn
ymhlith y rhai a ymgyrchodd o blaid creu

Mae gwaith gwasanaeth yr heddlu yn gymhleth

comisiwn cwynion annibynnol ar gyfer yr heddlu

iawn ac yn cyffwrdd â llawer o agweddau

ac, felly, rwy'n llwyr gefnogi'r rôl y mae'r corff

annisgwyl ar weithgarwch dynol. Yn aml yr

hwn yn bodoli i'w gyflawni ond rwy'n pryderu

heddlu yw'r gwasanaeth y mae aelodau o'r

ynghylch y newidiadau y mae Gweinidogion wedi

cyhoedd na allant gael cymorth yn unman arall

penderfynu arnynt yn ystod y ddwy flynedd

yn troi ato olaf. At hynny, mae cylch gwaith eang

diwethaf yr ymddengys eu bod yn annhebygol o

fy rôl - a nodir yn Neddf 2011 a Llw'r Swydd - yn

sicrhau'r manteision a fwriadwyd.

rhoi darlun strategol o'r dirwedd hon i mi, gan fy

Ychwanegu Gwerth

ngalluogi i nodi'r cysylltiadau rydym yn eu
rhannu. Mae'n ffaith mai'r bobl rydym yn ceisio

Mae'r drafodaeth gyhoeddus ynghylch plismona

eu helpu yw'r un bobl yn yr un cymunedau yn

wedi'i gorsymleiddio'n ddirfawr yn ystod y

aml; mae angen i fanteisio ar y cyfleoedd i

blynyddoedd diwethaf a dyna'r broblem. Credaf

ddefnyddio'r cysylltiadau hyn yn fwy effeithiol.

ei bod yn beryglus mabwysiadu dull rhy syml o
ddiffinio'r hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gan yr

Hyd yn oed os bydd yn arwain at gynnydd

heddlu.

ymddangosiadol yn nifer y troseddau, rydym am

n Mae'n rhaid i swyddogion yr heddlu ymateb i

yn gyflym ac yn hyderus. Yn arbennig mewn

annog unigolion i roi gwybod am ddigwyddiadau

amrywiaeth enfawr o sefyllfaoedd, yn aml fel

perthynas â chamfanteisio’n rhywiol ar blant,

y gwasanaeth y mae pobl yn troi ato olaf neu

trais yn y cartref, troseddau casineb a

wrth ddelio â phroblemau y dylai

throseddau yn erbyn hen bobl; yn ogystal â

gwasanaethau eraill ddelio â hwy

throseddau “cudd” megis trais “ar sail

n Ond prif ddiben yr heddlu, fel y'i nodwyd gan

anrhydedd”, fel y'i gelwir, ac anffurfio organau
cenhedlu benywod. Mae masnachu pobl a

Syr Robert Peel ac y'i hailddatganwyd yn
ddiweddar gan yr Ysgrifennydd Cartref

mathau gwahanol o gamfanteisio yn dod yn

presennol, Gweinidog yr Heddlu a minnau, yw

fwyfwy amlwg mewn cymdeithas; mae'n bwysig

gostwng cyfraddau troseddu ac aildroseddu.

annog y cyhoedd i roi gwybod am eu hamheuon
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a bod yr heddlu yn cymryd camau mewn ymateb

Credaf ein bod yn gwneud y penderfyniadau

iddynt.

cywir ynghylch sut i adlewyrchu Deddf Diwygio'r
Heddlu 2011 yn y ffordd y mae Heddlu De Cymru

Un maes lle y gallaf ychwanegu gwerth yw drwy

yn gweithredu. Un sefydliad â dwy “Gorfforaeth

fy ngallu i ariannu mentrau partneriaeth, megis y

Unigol”, a ddiffinnir yn y Ddeddf fel y

Gronfa Gostwng Troseddu (y Gronfa Diogelwch

Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl, ydyw. Eleni,

Cymunedol gynt). Gwyddom fod cyfanswm yr

roeddem yn wynebu'r penderfyniad eithaf

arian sydd ar gael yn cael ei dorri ac rydym yn

rhyfedd ynghylch pwy fyddai'r cyflogwr ar gyfer

ofni y bydd toriadau pellach. Felly, byddwn yn

pob aelod o staff; gwnaethom gytuno yn fuan na

wynebu penderfyniadau anodd ond byddaf yn

ddylai hyn fod yn broblem. Felly, y Prif Gwnstabl

gwneud fy ngorau glas i ddiogelu'r arian hwn

fydd cyflogwr pob cyflogai ac eithrio fy nhîm

hyd y gellir ac yn gweithio i sicrhau ei fod yn

cymorth uniongyrchol.

cael ei anelu at gyflawni fy mlaenoriaethau.

Bydd yn ofynnol i bob cyflogai ddarparu'r

Caiff system dryloyw ar gyfer dyrannu'r arian

gwasanaeth a'r cymorth sydd eu hangen arnom

sydd ar gael ei harwain gan fy Mhrif Swyddog

er mwyn cyflawni ein rolau; gan ddilyn yr

Cyllid a byddwn yn cynnwys partneriaid yn llawn

egwyddorion rydym wedi cytuno arnynt ac a

yn y broses honno. Bydd y meini prawf ar gyfer y

nodir mewn “Dogfen Ddilysnodau” sydd ar gael i

gronfa yn cyd-fynd yn agos â chyflawni'r

staff. Y rhan fwyaf o'r amser ni fydd ein staff yn

blaenoriaethau a nodir yn y Cynllun hwn, sy'n

gweld unrhyw wahaniaeth yn yr hyn y mae'n

adlewyrchu problemau a phryderon ein

ofynnol iddynt ei wneud, heblaw ei fod yn dod o

cymunedau.

dan bartneriaeth arwain gydlynol a chydlynus
Rwyf wedi canolbwyntio ar y pethau y gallwn eu

gyffredinol y Prif Gwnstabl a'r Comisiynydd.

gwneud gyda'n gilydd er mwyn gostwng
Fel y nodais yn gynharach, nid yw newyddion

troseddu a chreu cymunedau mwy diogel, ond

ariannol drwg a heriau anodd yn newid ein

rwyf hefyd am dalu teyrnged i'r Prif Gwnstabl a'i

dyheadau na'n bwriadau. Rydym yn bwriadu

dîm; o brif swyddogion i lefel y stryd am y

gwneud y canlynol: adeiladu ar y sylfeini

gwasanaeth plismona o ansawdd uchel y maent

ardderchog a osodwyd eisoes, parhau i

yn ei ddarparu i'r cyhoedd yn Ne Cymru.

ddatblygu ein dull partneriaeth o atal a gostwng
Yn benodol, mae'r dystiolaeth bod boddhad

troseddu a gwella ansawdd bywyd o fewn ein

dioddefwyr wedi gwella yn bwysig iawn. Ni

cymunedau.

ddylem gymryd y gwaith a wneir o ddydd i
Rwy'n cymryd cyfrifoldeb am y ddogfen hon fel

ddydd yn ganiataol, a hynny ym mhob tywydd ac

y'i cyhoeddir ond, yn anad dim, dogfen

o dan bob math o amgylchiadau, y mae rhai

bartneriaeth ydyw. Rwy'n ddiolchgar am

ohonynt yn anodd ac yn heriol iawn. Ni ddylid

ymdrechion pob aelod o'm tîm yn ystod y

cymryd unrhyw un yn y tîm yn ganiataol ac, felly,

flwyddyn. Bu cyfranogiad Peter Vaughan yn

hoffwn gadarnhau fy mod yn bwriadu dynodi

bwysig iawn ac mae ei dîm ef a'm tîm innau wedi

Heddlu De Cymru yn gyflogwr “Cyflog Byw”.

cydweithio'n gyson a gyda brwdfrydedd a rennir

Gwneir hyn cyn gynted ag y bydd y trefniadau

i “wneud pethau'n iawn”. Dyna pam rwy'n falch

angenrheidiol wedi'u gwneud. Mae'n bwysig bod

iawn bod Peter yn gwneud cyfraniad personol at

y Prif Gwnstabl a minnau yn cael ein gweld yn

y cynllun hwn drwy gyfrannu adrannau sy'n nodi

cefnogi'r tîm sy'n cyfrannu cymaint at y gwaith o

ein bod yn rhannu ymrwymiad i wella bywydau'r

sicrhau bod De Cymru yn Ddiogel.

cymunedau yn Ne Cymru drwy ddarparu
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gwasanaethau plismona effeithiol ac effeithlon.

mai Heddlu De Cymru yw'r gorau o ran

Mae'r fersiwn hon o'r cynllun yn cyfleu ein taith

gwasanaethu'r cyhoedd a gostwng troseddu

barhaus tuag at wireddu'r ymrwymiad hwn. Mae

drwy gydweithredu ag amrywiaeth eang o

hefyd yn dangos uchelgais gyffredin Heddlu De

sefydliadau partner. Bu'r ddwy flynedd diwethaf

Cymru i fod yn un endid lle mae rolau penodol y

yn gyfnod anodd i swyddogion yr heddlu, staff yr

ddwy Gorfforaeth Unigol - sef Comisiynydd yr

heddlu ac aelodau fy nhîm. Hoffwn ddiolch

Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl - yn

iddynt am eu cyfraniad a'u hymrwymiad.

cefnogi ac yn ategu ei gilydd er mwyn sicrhau
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Plismona De Cymru
Yn yr un modd, mae nifer yr achosion o

Cefndir

ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi lleihau yn
Er ei fod yn cwmpasu ardal ddaearyddol fach ag

ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae penderfynid

arwynebedd o tua 803 o filltiroedd sgwâr, sy'n

yr Heddlu i fabwysiadu system lle y cofnodir

cyfateb i ychydig dros 10% o arwynebedd

troseddau yn y tarddle yn 2014 yn golygu ei fod

daearyddol Cymru, mae Heddlu De Cymru yn

ar flaen y gad o ran datblygu'r arfer da a nodwyd

darparu gwasanaeth plismona i 1.3 miliwn o bobl

gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi.

sy'n cyfateb i 42% o boblogaeth y wlad ac yn

Mae'r newid pwysig hwn yn arfer cofnodi yn rhoi

delio â 49% o gyfanswm y troseddau yng

gwell dealltwriaeth o'r lefelau o droseddau a

Nghymru.

gofnodwyd a phroses fwy tryloyw i'r cyhoedd.

Golyga hyn fod galw uchel am adnoddau o fewn

Mae ardal yr Heddlu a'i bedair Uned Reoli

yr Heddlu ac yn ystod y 12 mis hyd at fis Mawrth

Sylfaenol yn ymestyn dros ffiniau saith awdurdod

2015 mae'r Heddlu wedi rheoli 34,427 o

unedol, sef Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd,

arestiadau, 408,556 o ddigwyddiadau, 174,505 o

Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot,

alwadau brys 999 a 460,384 o alwadau 101 nad

Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Bro Morgannwg,

oeddent yn rhai brys.

a lleolir y Pencadlys ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae Heddlu De Cymru ymhlith y 10 heddlu

Mae'r ardal yn cynnwys 64 o'r 100 o gymunedau

prysuraf yng Nghymru a Lloegr o ran troseddau

mwyaf difreintiedig yng Nghymru ac mae'n

fesul 1000 o'r boblogaeth a'r wythfed heddlu

rhanbarth amrywiol sy'n cynnwys heriau

mwyaf effeithiol o ran darganfod troseddau.

plismona gwledig, arfordirol a threfol gan
gynnwys y ddwy ddinas fwyaf poblog yng

Mae gan Heddlu De Cymru enw da cynyddol am

Nghymru, sef Abertawe a'r brifddinas, Caerdydd.

ragoriaeth ac mae'n cael ei ystyried yn heddlu
blaengar ac arloesol. Erbyn hyn cydnabyddir ei

Mae De Cymru, sy'n enwog am ei ymdeimlad cryf

fod ymhlith yr heddluoedd sy'n perfformio orau,

o hanes, yn parhau i ehangu i feysydd busnes,

perfformiad a gyflawnwyd yn erbyn cefndir o

hamdden a thwristiaeth a dros y 30 mlynedd

heriau parhaus sy'n gysylltiedig â gostyngiadau

diwethaf mae wedi newid yn sylweddol. Mae

mewn cyllid. Mae lefelau troseddu yn ardal De

cymunedau yn fwy gwasgaredig, mae ardaloedd

Cymru wedi gostwng yn raddol dros y 30

cyflogaeth wedi symud, ac mae mwy a mwy o

mlynedd diwethaf gan gyrraedd eu lefelau isaf

bobl yn dod i Dde Cymru i

ers 1983, sy'n dangos bod cymunedau

ymgartrefu neu fel

De Cymru yn parhau i fod yn

ymwelwyr â'n prifddinas,

ddiogel.

ein harfordir a'n
safleoedd treftadaeth.
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Mae Abertawe yn ddinas fywiog lle y ceir

gyda'r rhwydwaith ffyrdd (yn arbennig yr M4 a

porthladd fferi, tîm pêl-droed sy'n chwarae yn

ffordd yr A465, Blaenau'r Cymoedd) cysylltiadau

Uwchgynghrair Lloegr a thîm rygbi'r Gweilch.

rheilffordd da a'r farchnad fawr sy'n peri risg

Mae'r ddinas hefyd yn gartref i Brifysgol

barhaus y bydd giangiau troseddau cyfundrefnol

Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

o Loegr ac Ewrop yn ymdreiddio i'r rhanbarth.

a Choleg Gŵyr Abertawe, sydd â chyfanswm o

Mae'r ffaith bod yr ardal yn weddol agos i Fryste,

tua 20,000 o fyfyrwyr llawn amser.

a dinasoedd mawr megis Llundain, Manceinion,

Mae Caerdydd yn un o'r dinasoedd sy'n tyfu

Lerpwl a Birmingham, sydd â lefelau o

gyflymaf yn Ewrop ac mae'n denu mwy na 18

droseddau'n ymwneud â gynau a thrais sy'n

miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae'r ddinas

gysylltiedig â chyffuriau nas gwelir i'r un graddau

yn gartref i Gynulliad Cenedlaethol Cymru,

yn Ne Cymru, yn ein hatgoffa'n gyson pa mor

Stadiwm y Mileniwm sy'n fyd-enwog, Maes Awyr

ddifrifol yw'r bygythiad gan droseddau

Rhyngwladol Caerdydd, tîm pêl-droed Dinas

cyfundrefnol. Mae hyn yn pwysleisio nad yw

Caerdydd, tîm rygbi Gleision Caerdydd a

troseddau yn cydnabod ffiniau cenedlaethol na

stadiwm criced SWALEC lle y cynhelir gemau

ffiniau gweinyddol ac yn tanlinellu pwysigrwydd

criced Morgannwg a gemau criced rhyngwladol.

cydweithredu er mwyn mynd i'r afael â

Mae effaith y digwyddiadau hyn ar blismona a'r

throseddu.

ffaith mai Caerdydd yw prifddinas Cymru yn codi

Mae presenoldeb Llywodraeth Cymru yn gofyn

eu problemau ariannu eu hunain, nas

am uned blismona benodol sy'n gyfrifol am

cydnabyddir gan Lywodraeth San Steffan, yn

ddiogelwch ac mae Caerdydd, sy'n gartref i

wahanol i Lundain a Chaeredin, a byddaf yn

Lywodraeth Cymru, yn denu nifer gynyddol o

parhau i fynd ar ôl y mater hwn ar ran Heddlu De

wrthdystiadau yn erbyn polisi rhanbarthol a

Cymru.

chenedlaethol.

Mae gan Gaerdydd nifer o sefydliadau addysg

Mae'r Heddlu hefyd yn plismona tua 500 o

uwch pwysig, sef: Prifysgol Caerdydd, Prifysgol

ddigwyddiadau ledled ei hardal bob blwyddyn

Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru

sy'n gofyn am wahanol lefelau o ymyrraeth gan

sydd hefyd yn ymgorffori Coleg Brenhinol Cerdd

yr heddlu o ran cynllunio ac adnoddau. Mae'r

a Drama Cymru. Mae'r ddinas yn gartref i tua

rhain yn cynnwys plismona gemau pêl-droed yr

66,000 o fyfyrwyr a hefyd gymunedau mwyaf

Uwchgynghrair a gemau pêl-droed Ewropeaidd a

amrywiol Cymru.

Rhyngwladol, gemau criced a rygbi rhyngwladol

Merthyr Tudful, a saif yn rhan fwyaf gogleddol

a digwyddiadau chwaraeon eraill, cyngherddau,

ardal yr heddlu, yw'r porth i Fannau Brycheiniog

ymweliadau brenhinol, digwyddiadau Milwrol

ac, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu'n

Cyhoeddus, gwrthdystiadau a gorymdeithiau

destun rhaglen adfywio sydd wedi cynnig

protest a phlismona dyddiadau allweddol ar

cyfleoedd i fusnesau a thwristiaeth yn yr ardal.

gyfer yr economi liw nos yng Nghaerdydd ac
Abertawe ac ati.

Mae ffin arfordirol ddeheuol De Cymru yn
cwmpasu porthladdoedd y Barri, Port Talbot ac

Yn 2015 bydd yr Heddlu yn plismona

Abertawe, ynghyd â threfi glan môr megis

cynadleddau a digwyddiadau pleidiau

Penarth a Llanilltud Fawr, Arfordir Treftadaeth

gwleidyddol Cymreig sy'n gysylltiedig â'r

Morgannwg a chyrchfannau twristiaeth

Etholiad Cyffredinol, digwyddiadau chwaraeon

poblogaidd Porthcawl, y Mwmblws a Bro Gŵyr,

mawr gan gynnwys gemau twrneimant Rygbi'r

sydd wedi'i dynodi'n Ardal o Harddwch Naturiol

Chwe Gwlad a Chwpan Rygbi'r Byd a nifer o

Eithriadol. Mae De Cymru o bwys strategol mawr

ddigwyddiadau mawr eraill.
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pob cyswllt ag unrhyw aelod o Heddlu De

Yr Heddlu

Cymru yn diwallu anghenion y sawl sy'n ffonio
Mae Heddlu De Cymru yn chwarae rôl allweddol

a, lle y bo'n bosibl, yn sicrhau ei fod yn

ym mywydau pobl sy'n byw ac yn gweithio yn

teimlo'n fodlon ar y diwedd).

ardal yr heddlu ac yn ymweld â hi, ac mae'n

n Bod yn hunanfeirniadol pan fo

gwneud hyn drwy waith ymroddedig 2,812 o
swyddogion, 406 o Swyddogion Cymorth

anfodlonrwydd: gofyn a oes angen gwella

Cymunedol yr Heddlu, 1,981 o staff a 56 o

gwasanaethau (ac, os felly, gweithredu'n

gwnstabliaid arbennig.

gyflym er mwyn unioni pethau), neu a yw'n
ymateb anochel ond siomedig i'r

Mae a wnelo'r datganiad o ddiben â ‘Chadw De

penderfyniad cywir. Ac yn y naill achos neu'r

Cymru'n Ddiogel’ a chael effaith gadarnhaol ar

llall bod yn agored i adolygiadau beirniadol

gymunedau lleol.

gan gymheiriaid.
n Sicrhau bod y gwasanaeth a geir gan

“Gweledigaeth” yr heddlu yw sicrhau mai ef
yw'r “gorau o ran deall ac ymateb i anghenion

unigolion a'r gymuned o'r ansawdd uchaf,

ein cymunedau”, ac fe'i hategir gan dri gwerth

p'un a fwriedir iddo ostwng troseddu,

sefydliadol i staff, sef:

darganfod troseddau neu gefnogi dioddefwyr

n Bod yn sefydliad proffesiynol â staff sy'n

troseddau neu ymddygiad

onest, sy'n cymryd perchenogaeth ac sy'n

gwrthgymdeithasol.
n Sicrhau y caiff pob unigolyn ei drin ag urddas

dangos parch
n Bod pob aelod o staff yn ymfalchïo yn y

ac yn gyfartal, gan barchu amrywiaeth a

sefydliad, yn y cymunedau amrywiol a

hawliau dynol yr unigolyn.
n Cynnig gwerth am arian drwy sicrhau y caiff

wasanaethir ganddynt ac ynddynt hwy eu
hunain

popeth ei wneud yn y ffordd fwyaf effeithlon

n Bod yr Heddlu yn gadarnhaol, ei fod yn

ac effeithiol posibl, gan gofio'r cyd-destun

ymateb i bobl a'u pryderon a'i fod yn

ehangach yn ogystal â'r digwyddiad ei hun.

ddibynadwy ac yn ofalgar.

Blaenoriaethau Cenedlaethol a
Rhyngwladol

Dyma'r egwyddorion allweddol a'r safonau
ymddygiad y mae'r Prif Gwnstabl yn eu disgwyl

Mae Heddlu De Cymru yn brif heddlu strategol

gan ei weithlu, sy'n dangos yr ymrwymiad i

yng Nghymru a Lloegr sy'n darparu gwasanaeth

onestrwydd yn unol â Chod Moeseg y Coleg

lleol yn ogystal â rhoi cymorth am

Plismona. Rwy'n llwyr gefnogi'r dull hwn o

ddigwyddiadau cenedlaethol mawr y tu allan i

weithredu ac yn bwriadu ei atgynhyrchu gyda'm

ardal yr Heddlu.

tîm er mwyn sicrhau cysondeb o ran y dull
gweithredu a'r hyn a ddisgwylir gan y rhai sy'n

Mae'r cyfraniad sylweddol a wneir gan Heddlu De

dod i gysylltiad â Heddlu De Cymru neu

Cymru yn genedlaethol yn aml wedi bod yn

Swyddfa'r Comisiynydd.

eithriadol, er enghraifft yn ystod
Uwchgynhadledd NATO a gynhaliwyd yn

Mae'r heddlu hefyd yn ymrwymedig i ddarparu

ddiweddar, y Gemau Olympaidd a

gwasanaeth plismona lefel uchel i gymunedau De

Pharalympaidd yn 2012 ac yn 2011 pan alwyd ar

Cymru drwy wneud y canlynol:

ein swyddogion i helpu yn ystod y terfysgoedd

n Gwneud i bob cyswllt gyfrif (drwy sicrhau bod

yn Llundain. Mae ei lwyddiant wrth blismona'r
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digwyddiadau hyn a'r cymorth arbenigol y mae

adnoddau'r heddlu. Drwy gydweithredu mae'r

Heddlu De Cymru wedi'i roi i ddigwyddiadau ac

heddlu yn sicrhau bod ymatebion plismona ar

ymchwiliadau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol

draws ffiniau yn cael eu darparu'n effeithiol ac yn

wedi gwella enw da'r Heddlu yn fyd-eang.

effeithlon. Strategaeth blismona genedlaethol yw
hon ac mae'n canolbwyntio ar y meysydd hynny

Mae'r Gofyniad Plismona Strategol yn elfen

lle mae gan y llywodraeth gyfrifoldeb am sicrhau

bwysig a pharhaol o'n dull plismona ledled

y gall heddluoedd ymateb i droseddoldeb difrifol

Cymru a Lloegr. Mae'r Ysgrifennydd Cartref yn

a thrawsffiniol ac er mwyn cefnogi gwaith

gwneud datganiad blynyddol er mwyn nodi

asiantaethau cenedlaethol megis yr Asiantaeth

bygythiadau cenedlaethol allweddol y mae'n

Troseddau Genedlaethol.

rhaid i'r heddlu fynd i'r afael â hwy a'r galluoedd
plismona cenedlaethol sydd eu hangen er mwyn

Rydym yn ymrwymedig i gydweithredu ag eraill

gwrthsefyll y bygythiadau hyn.

er mwyn cynnig gwell gwerth am arian i gyhoedd
De Cymru, gan adeiladu ar yr hyn sydd wedi'i

Mae'r graddau y mae'r materion yn uchel yn

gyflawni yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac

ymwybyddiaeth y cyhoedd yn tueddu i ddibynnu

ystyried pa swyddogaethau ‘cefn swyddfa’ y

ar ddigwyddiadau uchel eu proffil a'r sylw a gânt

gellir eu cydgysylltu rhwng heddluoedd er mwyn

yn y cyfryngau, ond dyma'r materion y mae'n

darparu gwell gwasanaeth.

rhaid i ni roi sylw iddynt bob amser hyd yn oed
pan ymddengys fod pethau'n dawel. Ar hyn o

Ymhlith y trefniadau cydweithredol sydd eisoes

bryd, rhestrir y bygythiadau fel a ganlyn::

ar waith i fynd i'r afael â throseddoldeb difrifol a

n Terfysgaeth

thrawsffiniol mae'r canlynol:
n Tarian

n Argyfyngau Sifil
n Troseddau Cyfundrefnol

Tarian yw enw Unedau Troseddau Cyfundrefnol
Rhanbarthol De Cymru a lansiwyd yn 2003 fel

n Trefn Gyhoeddus a Diogelwch y Cyhoedd

ymateb i fygythiad cynyddol cyffuriau Dosbarth

n Seiber-Ddigwyddiadau ar Raddfa Fawr

A mewn cymunedau. Yn ystod 2003, creodd
ymgyrch Tarian y Tasglu Rhanbarthol ac yn 2006

Mae'r Prif Gwnstabl yn mynd ati mewn ffordd

cyflwynwyd Uned Cudd-wybodaeth Ranbarthol

gadarn i sicrhau bod Heddlu De Cymru yn

sy'n rhoi cudd-wybodaeth a chymorth strategol a

chwarae rôl effeithiol wrth gyfrannu at heriau

thactegol i dri heddlu yn Ne Cymru.

cenedlaethol a rhyngwladol i'n diogelwch, yn
ogystal ag arwain y gwaith o sicrhau bod Cymru

Ehangwyd yr uned hon ymhellach drwy gydleoli'r

yn cael ei gwasanaethu'n dda drwy ein trefniadau

Tîm Adennill Asedau Rhanbarthol yno ym mis

cydweithredol. Byddaf yn gweithio gydag ef er

Mawrth 2004 er mwyn rhoi ymateb gorfodi'r

mwyn ystyried bygythiadau cenedlaethol yn

gyfraith mwy cydgysylltiedig i droseddoldeb a

llawn wrth adolygu'r gofynion plismona ar gyfer

gweithio'n agos â phartneriaid a mentrau'r

De Cymru a'r angen i gydweithredu â

llywodraeth er mwyn cynnwys gwasanaeth

Heddluoedd eraill yng Nghymru. Byddaf hefyd yn

adrodd 'Action Fraud'. Mae Tarian yn parhau i

parhau i herio'r Ysgrifennydd Cartref a

dyfu a dechreuodd Uned Ranbarthol Unigolion a

Gweinidog yr Heddlu ynglŷn â'r anhawster i

Ddiogelir newydd weithredu ym mis Chwefror

sicrhau gwydnwch yn dilyn toriadau yng nghyllid

2013. Mae Tarian yn cael ei staffio gan

yr heddlu a wnaed yn rhy gyflym ac a oedd yn

swyddogion o bob un o'r tri heddlu yn Ne Cymru

rhy lym. Ni allwn fforddio toriadau pellach yn

yn ogystal ag asiantaethau eraill, gan gynnwys
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Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, Gwasanaeth Erlyn y

Cymru, Dyfed Powys a Gwent er mwyn gwella

Goron, yr Asiantaeth Troseddau Cyfundrefnol

effeithlonrwydd prosesau caffael a darparu

Difrifol a Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.

canllawiau polisi clir ar ac arfer gorau. Mae

n Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru

Heddlu De Cymru hefyd yn cefnogi agenda
gydweithredu Llywodraeth Cymru drwy

This Sefydlwyd yr uned hon yn 2006 a chreodd

ymrwymo i'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

un Gangen Arbennig i Gymru gyfan.

n Fflyd

Mae trefniadau cydweithredol eraill yn cynnwys y
Mae'r Heddlu yn gweithio tuag at sefydlu dull o

canlynol:

gynnal a chadw cerbydau ar y cyd gyda Chyngor

n Uned Ymchwilio Gwyddonol ar y Cyd

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn

Mae De Cymru a Gwent wedi sefydlu Uned

darparu gwasanaeth mwy effeithlon ac effeithiol.

Ymchwilio Gwyddonol ar y Cyd, sy'n galluogi'r

n TG

ddau heddlu i ymdrin ag archwiliadau fforensig

n Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae systemau

yn fewnol, gan arbed mwy na £1miliwn.

TG yr Heddlu wedi'u cydgysylltu â rhai Gwent

n Gwasanaethau Cyfreithiol ar y Cyd

a Dyfed Powys er mwyn darparu'r dechnoleg i

Mae heddluoedd De Cymru a Gwent wedi sefydlu

ategu rhaglenni cydweithredol eraill megis yr

Gwasanaethau Cyfreithiol ar y Cyd, er mwyn

Uned Drylliau ar y Cyd a Chymorth

darparu gwell gwasanaeth i'r ddwy ardal. Y dull

Gwyddonol. Hefyd, yn sgil sefydlu rhaglen

hwn o ddarparu Gwasanaethau Cyfreithiol ar y

gydweithredol 'Niche' gyda Gwent mae gan
Dde Cymru bellach un system rheoli cofnodion

cyd oedd y cyntaf o'i fath yng Nghymru a Lloegr

ar draws y ddau heddlu sy'n rhoi mynediad

ac arweiniodd at lai o waith yn cael ei roi ar

llawn i swyddogion a staff y ddau sefydliad i

gontract, mwy o arbedion maint, gwell

wybodaeth a ddelir gan y naill a'r llall.

perfformiad, mwy o arbenigo a chyfleoedd gwell

n Drwy bartneriaeth â'r Gwasanaeth Rheoli

i staff ddatblygu.
n Cyd-gyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Integredig Troseddwyr a'r Ganolfan Ddiogelu
Amlasiantaeth rydym yn gweithio i ddatblygu

Mae De Cymru a Gwent wedi penodi

system rheoli achosion ar y cyd ar gyfer

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a rennir i

ymddygiad gwrthgymdeithasol a fydd yn

ddarparu gwasanaethau adnoddau dynol

trawsnewid ein galluoedd rhannu

strategol i'r ddau heddlu.

gwybodaeth.

n Drylliau

Caiff gweithgarwch cydweithredu yn y dyfodol ei

Sefydlwyd yr Uned Drylliau ar y Cyd er mwyn

lywio gan y potensial i sicrhau effeithlonrwydd a

darparu cronfa helaethach a mwy cadarn o

gwella gwasanaethau a chanlyniadau'r Asesiad

arbenigwyr drylliau ar draws Heddluoedd De

Strategol Rhanbarthol o fygythiadau, risgiau a

Cymru, Dyfed Powys a Gwent. Yn ogystal â

niwed i ranbarth De Cymru. Byddaf yn parhau i

chynnig arbedion posibl o ran y defnydd o ystâd,

weithio gyda'r Prif Gwnstabl i chwilio am

bydd y bartneriaeth hon hefyd yn sicrhau

gyfleoedd pellach i gydweithredu â heddluoedd

arbedion ym meysydd caffael a hyfforddiant.

eraill a'r gwasanaeth cyhoeddus ehangach yng

n Caffael

Nghymru, er mwyn helpu i wella'r gwasanaeth

Sefydlwyd Uned Caffael ar y Cyd ‘rithwir’ i Dde

Ne Cymru.

plismona a diogelwch cymunedol i'r cyhoedd yn
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ddigwyddiad, yn ogystal â'u galluogi i chwilio

Y Cyhoedd

systemau allweddol a darparu diweddariadau
Mae'n hollol hanfodol bod yr heddlu yn rhagori ar

byw.

ymateb i ddigwyddiadau a throseddau, er mwyn
ymchwilio a darganfod, ymyrryd ac arestio, ond

O ganlyniad i'r buddsoddiad hwn, mae'r Heddlu

nid dyna'r stori gyfan. Pan sefydlodd y

wedi parhau i wella ei berfformiad o ran ymdrin â

gwasanaeth heddlu cyntaf yn Llundain, nododd

galwadau sy'n dangos y canlynol:

Syr Robert Peel naw egwyddor sylfaenol, yr oedd

n Atebwyd 99.6% o alwadau 999 ar gyfer y

dwy ohonynt yr un mor hanfodol a chanolog

flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2014

bryd hynny ag y maent nawr:

o gymharu â 99.3% y flwyddyn flaenorol

n Y genhadaeth sylfaenol y mae'r heddlu yn

n Cynyddodd nifer y galwadau nad oeddent yn

bodoli i'w chyflawni yw atal trosedd ac

rhai brys i 434,158 yn ystod y 12 mis a ddaeth i

anhrefn – er mwyn gostwng cyfraddau

ben ym mis Rhagfyr 2014 o gymharu â

troseddu ac aildroseddu.

417,768 yn y flwyddyn flaenorol.

n Yr heddlu yw'r cyhoedd a'r cyhoedd yw'r

n Cynyddodd y gyfradd ateb ar gyfer galwadau

heddlu – er mwyn bod yn effeithiol mae

nad ydynt yn rhai brys o 96.80% i 98.60%

angen ymdeimlad cyffredin o gymuned ac

dros yr un cyfnod, a chynyddodd canran y

uniaethu.

galwadau a atebwyd o fewn y cyfnod targed
o 40 eiliad o 83.70% i 89.20%.

O gofio natur gwasanaeth yr heddlu mae'r
cyhoedd yn disgwyl i'r heddlu fod yno pan fydd

I grynhoi, mae gwelliannau dros y 12 mis hyd at

pethau yn mynd o chwith ar unrhyw adeg o'r

fis Rhagfyr 2014 yn cynnwys yn y canlynol:

dydd neu'r nos, ac y bydd swyddogion yr heddlu

Galwadau 999:

yn delio â phopeth a deflir atynt yn bwyllog, yn

n Y llynedd rhoddwyd y gorau i 0.7% o alwadau

ddisgybledig ac yn gadarn a gydag urddas.

999, mae'n ganran hon bellach wedi gostwng
Mae'r penderfyniad i lansio Canolfan

i 0.4%

Gwasanaethau'r Cyhoedd, sy'n siop un stop ar

n Mae'r amser aros ar gyfer galwadau 999, ar

gyfer galwadau brys 999 a galwadau 101 nad

gyfartaledd, wedi aros ar 4 eiliad.

ydynt yn rhai brys, sy'n galluogi staff i ymdrin â
galwadau yn y tarddle neu eu cyfeirio at yr

Galwadau 101:

unigolyn mwyaf priodol, wedi newid y ffordd y

n Yn flaenorol rhoddwyd y gorau i 3.2% o

mae'r cyhoedd yn gallu cael gafael ar

alwadau 101 gan y sawl a oedd yn ffonio, y

wasanaethau'r heddlu. Mae saith safle gwahanol

ganran bellach yw 1.4%.

wedi'u huno er mwyn creu un ganolfan gyswllt

n Mae'r amser aros, ar gyfartaledd, wedi haneru

o'r radd flaenaf ym Mhencadlys yr Heddlu sydd

o 26 eiliad i 13 eiliad.

wedi llwyddo i wella perfformiad yn sylweddol.
Mae Canolfan Gwasanaethau'r Cyhoedd yn

Ym mis Tachwedd 2014, cyhoeddodd

defnyddio technoleg newydd megis Ir3+ sy'n ei

Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi

gwneud yn bosibl i neilltuo adnoddau i

(ACEM) ei Hasesiad PEEL cyntaf o bob un

ddigwyddiadau yn amserol. Er mwyn cefnogi

o'r 43 o heddluoedd yng Nghymru a Lloegr.

hyn, mae'r Heddlu hefyd wedi gwella ei

PEEL yw'r rhaglen lle mae ACEM yn casglu

ddyfeisiau data symudol fel y gall swyddogion

tystiolaeth o'i harolygiadau blynyddol o'r

gael gwybodaeth fanylach wrth deithio i

holl heddluoedd at ei gilydd er mwyn asesu
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Nifer y Galwadau 999 a Chyfraddau Ateb 2009/10 - 2014/15 (Rhagamcanol)
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Nifer y Galwadau 101 a Chyfraddau Ateb 2012/13 - 2014/15 (Rhagamcanol)
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n Asesir ei effeithlonrwydd mewn perthynas â'r

effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a

ffordd mae'n sicrhau gwerth am arian.

chyfreithlondeb yr heddlu. Mae'r asesiadau

n Asesir ei gyfreithlondeb mewn perthynas â

hyn yn galluogi'r cyhoedd i farnu
perfformiad ei heddlu a phlismona yn

ph'un a yw'r heddlu yn gweithredu'n deg, yn

gyffredinol.

foesegol ac o fewn y gyfraith.

n Asesir effeithiolrwydd heddlu mewn

O ran ei effeithiolrwydd, canfu ACEM fod Heddlu

perthynas â'r ffordd mae'n cyflawni ei

De Cymru:

gyfrifoldebau gan gynnwys gostwng

n yn dda o ran gostwng ac atal troseddu

troseddu, diogelu pobl sy'n agored i niwed,
mynd i'r afael ag ymddygiad

n yn dda o ran ymchwilio i droseddau

gwrthgymdeithasol ac ymdrin ag argyfyngau

n yn eithriadol o ran mynd i'r afael ag

a galwadau eraill am wasanaeth.

ymddygiad gwrthgymdeithasol.
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n y trefniadau aeddfed ac effeithiol ar gyfer

Hefyd, canfu ACEM fod yr Heddlu yn
perfformio'n dda o wrth gyflawni ei gyfrifoldebau

Uned Gwrthderfysgaeth Cymru Gyfan, a elwir

yn effeithlon; ac mae'r Heddlu yn gweithredu i

yn WECTU, a'r rhaglen weithredol i fynd i'r

sicrhau bod y rhan fwyaf o'r arferion a

afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol, a

archwiliwyd y llynedd yn deg ac yn gyfreithlon.

elwir yn Tarian; a gallu'r Heddlu i fynd i'r afael
ag agweddau eraill ar y Gofyniad Plismona

Gwnaeth y canlynol argraff ar ACEM:

Strategol naill ai ar ei ben ei hun neu mewn

n yr arfer eithriadol a ddatblygwyd gan yr

cydweithrediad â heddluoedd eraill yn y

Heddlu wrth fynd i'r afael ag ymddygiad

rhanbarth;

gwrthgymdeithasol lle mae gwaith

n sut mae dioddefwyr wrth wraidd dull

partneriaeth yn gryf, ac mae'r ffordd y mae'r

gweithredu'r Heddlu; pwyslais cryf ar ostwng

Heddlu yn gweithio gyda chymdogaethau er

ac atal troseddu, a'r arferion sydd ar waith er

mwyn datrys problemau yn gwella ansawdd

mwyn diogelu'r rhan fwyaf o'r bobl hynny sy'n

bywyd ar gyfer cymunedau lleol;

agored i niwed a'r gwasanaethau sydd ar gael

n y cynnydd ardderchog a wnaed o ran ymateb

wrth fynd i'r afael â cham-drin domestig risg-

i ostyngiadau cyllidebol, gydag un o'r

uchel a chadw dioddefwyr yn ddiogel;

gostyngiadau lleiaf yn y gweithlu yng

n y dull o gofnodi troseddau, sy'n dda ac yn

Nghymru a Lloegr.

fanwl gywir.
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Troseddau a gofnodwyd o fewn Heddlu De Cymru: y cyd-destun
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Amcangyfrif o nifer y troseddau y rhoddwyd gwybod i HDC amdanynt
Amcangyfrif o nifer y troseddau a gyflawnwyd yn ardal HDC

Mae enw da cynyddol Heddlu De Cymru am

Troseddu Cymru a Lloegr bellach) ac effaith

ragoriaeth ei berfformiad yn cael ei sicrhau yn

trosglwyddo i system lle y cofnodir troseddau yn

erbyn cefndir yr her barhaus sy'n gysylltiedig â

y tarddle, os oedd hynny'n digwydd, yn ystod y

gostyngiadau mewn cyllid ac ymhlith y

40 mlynedd flaenorol. Mae hyn yn nodi'n glir y

gwelliannau eithriadol a welwyd yn ystod y

gostyngiad yn nifer y troseddau yn ystod y

blynyddoedd diwethaf mae'r canlynol:

blynyddoedd diwethaf ac mae'r Comisiynydd
wedi ymrwymo i gyfleu'r darlun hwn o

Cyfraddau troseddau yn gostwng i'w lefelau isaf

droseddau yn ei gyd-destun i bob cymuned a

ers 30 mlynedd:

sefydliad drwy gydol y flwyddyn.
Dengys y graff uchod lefel y troseddau a
Bu gostyngiad o 60,000 yn nifer yr achosion o

gofnodwyd o fewn Heddlu De Cymru yn ystod y

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol y Rhoddwyd

40 mlynedd diwethaf, gan nodi'r gostyngiad yng

Gwybod i Heddlu De Cymru amdanynt.

nghanfyddiad y cyhoedd o droseddau fel y
dangosir gan Arolwg Troseddu Prydain (Arolwg

Mae cyflawniadau allweddol eraill yn cynnwys y

Heddlu De Cymru Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2008/09 - 2014/15 (Rhagamcanol)
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Boddhad Dioddefwyr ar Lefel Heddlu Mai 2007 - Mawrth 2015
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canlynol:

Lleiafrifoedd Ethnig. Pan ddeellir yr heriau yn

n Mae nifer y troseddau a ddarganfuwyd wedi

iawn, mae'n glir bod angen y cyhoedd ar yr
heddlu ac mai wrth rannu amcanion clir a meddu

cyrraedd ei lefel uchaf erioed, yn arbennig ar

ar hunaniaeth gyffredin y maent ar eu gorau. Ni

gyfer byrgleriaeth a thrais yn erbyn yr

allwn lwyddo heb ein gilydd ac oni bai ein bod yn

unigolyn

ymddiried yn ein gilydd. Mae gallu'r heddlu i

n Cyfeiriwyd atom fel heddlu disglair o ran y

gyflawni ei ddyletswyddau yn dibynnu ar y

defnydd a wnawn o dechnoleg symudol, ein

cyhoedd yn cymeradwyo gweithredoedd yr

Canolfan Gwasanaethau'r Cyhoedd a'n

heddlu.

cyfleusterau dalfa o'r radd flaenaf

Partneriaid

n Fflyd o gerbydau modern ac adeiladau sy'n

Nid yw'r rhan fwyaf o'r gwasanaethau sy'n
effeithio ar lefelau troseddu ac aildroseddu yn
rhan o gylch gwaith gwasanaeth yr heddlu ac, yn
wir, maent yn gyfan gwbl y tu allan i'r system
cyfiawnder troseddol yn gyffredinol. Dyma un o
ganfyddiadau allweddol adroddiad 'Justice
Reinvestment' y Pwyllgor Dethol ar Gyfiawnder
yr oeddwn i yn un o'i awduron ac a
gymeradwywyd gan Weinidogion y Llywodraeth
newydd yn 2010.

addas at y diben
n Model cyson ar gyfer plismona cymdogaethau
n Cyfraddau presenoldeb y gweithlu yn
cyrraedd y lefel uchaf erioed
Mae'r Heddlu hefyd wedi gweld cynnydd
sylweddol yn lefelau boddhad dioddefwyr
troseddau o ran pa mor hawdd ydyw i gysylltu
ag ef yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Felly, mae'n dilyn bod yn rhaid i wasanaeth yr
heddlu fabwysiadu dull ‘gallu gwneud’
rhagweithiol ac adweithiol uniongyrchol tra'n
gweithio'n galed hefyd ar ddull partneriaeth sy'n
rhannu gwaith dadansoddi, cynllunio a
gweithredu. O gofio hyn, rwy'n cynnig yr
egwyddor ganlynol i'w hychwanegu at y naw
egwyddor a gynigir gan Syr Robert Peel er mwyn
sefydlu sail gadarn ar gyfer gweithio mewn
partneriaeth.

Rhoddodd y sgorau cenedlaethol mwyaf
diweddar (12 mis a ddaeth i ben ym mis Medi
2014) yr Heddlu ymhlith y 10 uchaf ar gyfer saith
o'r wyth maes lle y caiff boddhad dioddefwyr ei
fesur. Mae hyn yn cynnwys y 3ydd safle am Pa
mor Hawdd ydyw i Gysylltu, y 5ed safle am y
Ffordd y caiff Dioddefwyr eu Trin, y 5ed safle am
Brofiad Cyfan Dioddefwyr Digwyddiadau Hiliol
a'r 5ed safle am faes Dioddefwyr Duon a
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chamymddwyn. Mae ein cais llwyddiannus i

Mae'n rhaid i'r Heddlu a'i
bartneriaid feithrin
dealltwriaeth gadarn o'r
lefelau o droseddau a risg,
yn lleol ac yn genedlaethol,
a fydd yn dileu'r pwysau y
mae camganfyddiadau ac
ofnau “pobl ddiogel
bryderus” yn eu gosod
arnynt. Mae'n rhaid i'r
Heddlu herio ei
ganfyddiadau ei hun yn
gyson a gweithio gyda
phartneriaid, gan
ddefnyddio gwaith
dadansoddi cadarn a
chynnal ymchwiliadau
gofalus, er mwyn ymdrin â
realiti profiad y cyhoedd
ac nid dim ond y'i hysbysir
amdano, er mwyn creu
cymunedau diogel.

Gronfa Arloesi'r Swyddfa Gartref am gyllid i fynd
i'r afael â throseddwyr cyson rhwng 18 a 25 oed
yn rhoi cyfle gwych i ni gymhwyso'r
egwyddorion sy'n sail i dimau troseddau
ieuenctid at grŵp oedran hŷn. Mae'r dull hwn o
ostwng troseddu a gweithio'n effeithiol mewn
partneriaeth wedi'i fabwysiadu gan Heddlu De
Cymru yn ddiweddar a'm nod yw gwella a
chyflymu'r broses honno a chynnwys eraill ynddi.

Cyflawni
Mae'r Prif Gwnstabl a minnau'n rhannu'r un
ymrwymiad i gweithio mewn partneriaeth fel yr
amlinellir yn y cynllun hwn. Yn wir, mae'r
ymrwymiad a ddangosir gan swyddogion yr
heddlu ar bob lefel, Swyddogion Cymorth
Cymunedol yr Heddlu a staff eraill yr heddlu i
weithio mewn partneriaeth yn lleol er mwyn
gostwng troseddu a chreu hyder yn lleol wedi
creu argraff fawr iawn arnaf.
BYddwn yn cydweithio i sicrhau bod pawb sy'n
rhan o deulu Heddlu De Cymru - swyddogion yr
heddlu a phob aelod o staff - yn gwybod ei fod
yn gweithio i fodloni'r dyheadau a rennir gan y
Prif Gwnstabl a Chomisiynydd yr Heddlu a

❜

Throseddu. Mae gan y Prif Gwnstabl reolaeth
weithredol lawn dros yr Heddlu ac mae gen innau
gyfrifoldeb cyffredinol dros osod blaenoriaethau

Mae'r gostyngiad yn y ffigurau ar gyfer

plismona a'r gyllideb, a byddwn ill dau yn cynuno

troseddau dros fwy na degawd yn dangos

ein grymoedd a'n cyfrifoldebau i gyflawni'r

gwerth y dull partneriaeth. Hefyd, mae'r

gwasanaeth gorau posibl i bobl De Cymru.

gostyngiad mewn lefelau difrifoldeb a nifer y

Dyna pam mae dwy thema,
sef plismona effeithiol a
phartneriaeth wirioneddol, yn
rhedeg drwy ein cynlluniau ar
bob lefel, fel enw drwy ddarn
o roc.

troseddau a gyflawnir gan bobl ifanc yng
Nghymru a Lloegr yn dangos manteision
trefniadau cydweithio proffesiynol, a cheir
enghreifftiau lleol ardderchog yn Ne Cymru.
Wrth barhau i wella perfformiad byddwn yn
anelu at gymhwyso'r dulliau gweithredu hyn at
feysydd eraill o droseddoldeb, anhrefn a
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Gostwng Troseddu 2015-2018
Nid yw'r Cynllun yn ymwneud â chamau gweithredu gan yr heddlu yn
unig a dyna pam mae'n seiliedig ar bedwar chwartel o gamau gweithredu:

CAMAU GWEITHREDU AT DDIBENION PLISMONA
CAMAU GWEITHREDU GYDA PHARTNERIAID
CAMAU GWEITHREDU AR GYFER
DATBLYGU YN Y DYFODOL
CAMAU GWEITHREDU O FEWN Y
SYSTEM CYFIAWNDER TROSEDDOL
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Ein Blaenoriaethau ar gyfer y Dyfodol - Trosolwg
o'r Cynllun pedwar “Chwartel Gweithredu”
Fodd bynnag, yn fy marn i mae un
egwyddor ar goll sydd yr un mor
bwysig, sef:

❛

Bod yn llym ar droseddu ac
achosion troseddu, mynd i'r
afael â throseddu a'i atal drwy
hyrwyddo dull partneriaeth
sy'n seiliedig ar dystiolaeth er
mwyn nodi'r "hyn sy'n
gweithio" a sut y gallaf
ychwanegu gwerth.

❜

Mae'n rhaid i ni ddeall y
lefelau gwirioneddol o
droseddau, nid dim ond
yr hyn a gofnodir, a
rhannu'r wybodaeth
hon â'r cyhoedd er
mwyn lleihau ofn
troseddau.

❜

Ategir yr egwyddor hon gan nod cyffredinol naw

Roedd yr ymagwedd hon yn sail i fersiwn

egwyddor Syr Robert Peel pan sefydlodd y

gychwynnol Cynllun yr Heddlu a Gostwng

gwasanaeth plismona cyntaf ac mae'r

Troseddu a bydd yn parhau felly wrth iddo

egwyddorion hyn o gynnwys y cyhoedd yn y

ddatblygu.

gwaith o atal troseddu yr un mor bwysig ag yr

Mae model y pedwar chwartel a gyflwynwyd y

oeddent bryd hynny. Yn arbennig, rwyf am i ni

llynedd wedi bod yn hynod o lwyddiannus wrth

gadw mewn cof ddwy o'r naw egwyddor hynny,

sicrhau bod gan yr heddlu, partneriaid a'r

sef:

cyhoedd ddealltwriaeth glir o'r hyn a ddisgwylir

n Y cyhoedd yw'r heddlu a'r heddlu yw'r

o ran cyflawni ac atebolrwydd. Pwysleisiodd y
dull hwn o weithredu safbwynt hirdymor

cyhoedd (mewn geiriau eraill, er mwyn

y blaenoriaethau a'r angen i osod

gallu plismona ardal yn effeithiol
mae'n rhaid i'r naill

Cyfathrebu

gwasanaethu'r
ardal uniaethu'n
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There is a fundamental
principle underpinning
my priorities:

Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu 2015-2018 n Gweithio gyda'r Heddlu

Gweithio gyda'r Heddlu
cyhoedd i gysylltu â'r heddlu a hyrwyddo

Blaenoriaethau:

n Gostwng ac Atal Troseddu

negeseuon cadarnhaol bod De Cymru yn
ddiogel.

n Deall pryderon cymunedau ac
ymateb iddynt

Mae'r ddau ohonom hefyd yn ymrwymedig iawn i

n Canfyddiad y Cyhoedd

sicrhau cyfle cyfartal a chynyddu amrywiaeth ein

n Amrywiaeth y Gweithlu

adlewyrchu'r cymunedau a wasanaethir gennym.

cyflogeion – swyddogion yr heddlu, swyddogion

n Boddhad Dioddefwyr

cymorth cymunedol a staff yr heddlu – er mwyn
Fel y dywedodd Syr Robert Peel “yr Heddlu yw'r
Cyhoedd a'r Cyhoedd yw'r Heddlu”. Os nad yw'r
heddlu a'r cymunedau a wasanaethir ganddo yn

Yr hyn rydym am ei gyflawni:

uniaethu â'i gilydd, mae risg na fydd yn bosibl

Meithrin dealltwriaeth well o anghenion
cymunedau ac ymateb yn well iddynt

eiriau a'i weithredoedd, fod y Prif Gwnstabl yn

plismona'r cymunedau hynny'n effeithiol. Gwn, o'i
llwyr ymrwymedig i greu gweithlu sy'n

Cadw ein safle ymhlith y 10 uchaf am
berfformiad o ran boddhad dioddefwyr

adlewyrchu'r cymunedau a wasanaethir gan
Heddlu De Cymru yn briodol a byddwn yn

Mwy o hyder ymhlith y cyhoedd i roi
gwybod am droseddau

cydweithio'n ddiflino i gyflawni'r nod hwn.
Mae'r Heddlu eisoes wedi gwneud cynnydd mawr

Gwell canfyddiad y cyhoedd o'r lefel o
droseddu yn eu cymuned

o ran recriwtio ac yn weithredol bu cynnydd o
6.7% yn nifer swyddogion yr heddlu a
swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu sy'n

Sicrhau bod Heddlu De Cymru yn fwy
hygyrch i'r cyhoedd

ferched ers 2009. Tra'n cydnabod y cynnydd da
hwn, ac yn derbyn y bydd yn cymryd rhai

Integreiddio technoleg yn fwy effeithiol
er mwyn darparu adnoddau â
gwybodaeth berthnasol

blynyddoedd i sicrhau cydbwysedd gwell, mae
angen i ni hyrwyddo datblygiad swyddogion
benywaidd a recriwtio, cadw a datblygu
swyddogion a staff duon a lleiafrifoedd ethnig.
Byddaf yn gweithio'n agos â'r Prif Gwnstabl er

Mae dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif am berfformiad
Heddlu De Cymru ac, yn benodol, berfformiad o

mwyn sicrhau y caiff unrhyw fylchau eu llenwi

ran cyflawni'r blaenoriaethau a nodir yn yr adran

cyn gynted â phosibl.

hon yn gyfrifoldeb ffurfiol allweddol.

Byddwn yn gwneud hyn drwy gynnal adolygiad

Rwy'n ffodus fy mod wedi gallu meithrin

manwl o'r gweithlu, a fydd yn cynnwys

perthynas ardderchog â'r Prif Gwnstabl, i'r

canolbwyntio ar recriwtio, cadw a datblygu staff,

graddau bod y ddau dîm arwain bellach yn

ymhlith llawer o bethau eraill. Bydd yr adolygiad
helaeth hwn, a fydd yn adeiladu ar

hyn yn darparu ar gyfer ffordd fwy aeddfed o

waith asesu'r effaith ar

feithrin dealltwriaeth o'r materion gwirioneddol y

gydraddoldeb a

tu ôl i'r ffigurau ac ymdrin â materion sy'n

ddechreuodd yn 2010, yn

ymwneud â pherfformiad.

ystyried y cyfleoedd
cynrychiolaeth ac

i atgyfnerthu ei weledigaeth i sicrhau mai Heddlu

ateb yr heriau sy'n

De Cymru yw'r “gorau o ran deall anghenion ein
cymunedau ac ymateb iddynt”, gan alluogi'r
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economaidd, technolegol ac ariannol, sy'n newid

nesaf, y bydd y cyhoedd yn gweld dull

yn gyflym, lle rydym bellach yn gweithredu. Bydd

cyfathrebu mwy effeithiol i roi'r wybodaeth

yn adlewyrchu realiti amgylchedd gwasanaeth yr

ddiweddaraf i gymunedau a sicrhau eu bod

heddlu ar gyfer y dyfodol agos, gyda gweithlu llai

yn fodlon ac yn hyderus bod yr heddlu yn

o faint, a ffocws ar sicrhau effeithlonrwydd a

ymdrin â'r materion sy'n bwysig iddynt.
n Parhau i gadw llygad ar y meysydd pwysig a

gwerth am arian gan bob unigolyn. Caiff
cydraddoldeb ac amrywiaeth eu hymgorffori yn

nodir yn y gofyniad plismona strategol, sy'n

y gwaith hwn. Yn ogystal â hyn, rwy'n gweithio

ein hatgoffa bod troseddwyr bellach yn

gyda'r Prif Gwnstabl i ddatblygu cyfleoedd

gweithredu ar sail ehangach a mwy cymhleth

gwirfoddoli o fewn Heddlu De Cymru ymhellach,

a bod angen i ni fod yn ymwybodol ac yn

boed hynny drwy'r Gwnstabliaeth Arbennig neu

barod i wrthsefyll y bygythiadau hyn er mwyn

fel rhan o gynllun gwirfoddoli ieuenctid a gaiff ei

cadw ein cymunedau yn ddiogel. Mae Heddlu

sefydlu, gan gynnig llwybr i bobl ifanc i mewn i

De Cymru bob amser wedi bod ar flaen y gad

deulu'r heddlu.

yng Nghymru yn y maes hwn, oherwydd yr

Gweithgarwch penodol ar gyfer
2015-16:

asedau a'r galluoedd a geir o fewn yr Heddlu,
a gwnaeth gyfraniad sylweddol at

n Gweithio gyda'r Prif Gwnstabl er mwyn

Uwchgynhadledd NATO a gynhaliwyd yn
ddiweddar, yn ogystal ag yn Llundain ar gyfer

sicrhau bod ein prosesau cyfathrebu ac

digwyddiadau mawr megis y Gemau

ymgysylltu yn effeithiol.

Olympaidd a'r terfysgoedd yn 2011. Rwy'n
Yn aml nid yw canfyddiad aelodau o'r

gefnogol iawn i ymrwymiad y Prif Gwnstabl i

cyhoedd o'r lefel o droseddu yn eu

barhau â'r math hwnnw o gyfraniad, yn

cymdogaethau eu hunain yn adlewyrchu'r

ogystal â bod

realiti. Byddwn yn canolbwyntio ar ymgysylltu

yn effro i

â'r cyhoedd gan ddefnyddio'r dulliau mwyaf

bwysau

modern er mwyn gwrando ar y materion sydd
o'r pwys pennaf i'n cymunedau, eu deall ac
ymateb iddynt, gan sicrhau
eu bod wrth wraidd ein
syniadaeth a'n
prosesau gwneud
penderfyniadau. Golyga
hyn, dros y flwyddyn
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gwrthderfysgaeth a throseddau cyfundrefnol

recriwtio, cadw a datblygu staff a swyddogion

difrifol, a deimlir yn fwy gan Heddlu De Cymru

benywaidd. Bydd yr adolygiadau o

na heddluoedd eraill yng Nghymru, oherwydd

amrywiaeth y gweithlu yn sicrhau bod gan

ei faint, ei boblogaeth a'i leoliad.

Heddlu De Cymru weithlu sy'n falch, yn

n Gofyn i'r Prif Gwnstabl nodi cyfleoedd i

broffesiynol ac yn gadarnhaol, yn ogystal â
bod yn wirioneddol gynrychioliadol o'r

gydweithredu er mwyn sicrhau ein bod yn

cymunedau a wasanaethir ganddo.

datblygu gwasanaethau plismona effeithlon

n Cwblhau adolygiad o rôl Swyddogion

ac effeithiol. Mae Heddlu De Cymru eisoes ar
flaen y gad o ran datblygu cydberthnasau

Cymorth Cymunedol yr Heddlu gyda'r

cydweithredol â heddluoedd eraill, megis

partneriaid priodol yn yr heddlu. Mae'r

gwasanaethau cyfreithiol a hyfforddiant

adolygiad hwn wedi dechrau gydag arolwg

drylliau, a bu mentrau cydweithredol eisoes â

ymgynghori ymhlith rheolwyr unedau

phartneriaid eraill, megis rhannu cyfleusterau

gorchymyn sylfaenol er mwyn casglu barn

cynnal a chadw fflyd â Chyngor Pen-y-bont ar

swyddogion a staff yr Heddlu am y rôl.

Ogwr. Rwy'n awyddus i weld hyn yn ehangu a

n Mae ein ceisiadau llwyddiannus i'r Gronfa

hyrwyddo cyfleoedd ag awdurdodau,

Arloesi wedi'n galluogi i greu timau prosiect

asiantaethau a sectorau eraill er mwyn sicrhau

sy'n canolbwyntio ar feysydd penodol

ein bod yn cynnig gwerth am arian a

Troseddau Treisgar, Trais yn erbyn Menywod a

buddsoddi mewn meysydd sy'n cyflawni'r

Merched, Gostwng Aildroseddu a throseddu

canlyniadau gorau, yn weithredol ac yn

yn y grŵp oedran 18-25. Mae prosiectau hefyd

ariannol.

wedi'u sefydlu ar gyfer Gwasanaethau

n Gweithio gyda'r Prif Gwnstabl i sefydlu

Troseddwyr, Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

cynllun ymgysylltu â phobl ifanc -

ac Iechyd Meddwl a byddwn yn atgyfnerthu'r

Gwirfoddolwyr Ifanc Heddlu De Cymru - er

cydberthnasau a'r trefniadau llywodraethu ar

mwyn rhoi sgiliau a chynnig cyfleoedd

y cyd o fewn y meysydd prosiect hyn er

gwirfoddoli i bobl ifanc.

mwyn sicrhau bod yr arbedion

n Helpu'r Prif Gwnstabl i lywio'r defnydd y

effeithlonrwydd a'r manteision wedi'u
hymgorffori mewn gweithgarwch

mae'r Heddlu yn ei wneud o TG a systemau

gweithredol.

gwybodaeth. Mae Arolygydd Cwnstabliaeth
Ei Mawrhydi eisoes yn ystyried bod Heddlu
De Cymru yn heddlu disglair yn y maes hwn a
bydd y gwelliannau hyn yn parhau drwy
weithredu'r rhaglen Cyfuno Rhaglenni.
n Gweithio gyda'r Prif Gwnstabl er mwyn
sicrhau bod mynediad i'r heddlu yn diwallu
anghenion cymunedau, yn arbennig drwy
ddefnyddio technoleg er mwyn ymateb yn
well i anghenion y cyhoedd a chymunedau.
n Troi argymhellion yr adolygiad o
gynrychiolaeth lleiafrifoedd ethnig a
gwblhawyd gennym yn strategaeth er mwyn
cynyddu cynrychiolaeth pobl Dduon a
Lleiafrifoedd Ethnig ledled ardal Heddlu De
Cymru. Hefyd, cynnal adolygiad o faes
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Gweithio gyda Phartneriaid
Tegwch

Blaenoriaethau:

n Ymateb cryf a chyflym i ymddygiad
gwrthgymdeithasol

Rydym yn byw

Anghenion Dioddefwyr

mewn cyfnod o

Amrywiaeth
y
a

Chydraddoldeb

her ariannol.
well wynebu'r heriau
hyn gyda'n gilydd

n Mynd i'r afael â thrais yn erbyn
menywod a merched

drwy ddefnyddio

adnoddau mewn ffordd fwy

n Gweithio gyda phartneriaid ar drais
ac achosion troseddau

Gwrthgymdeithasol

Diogelwch
g
ar y Ffyrdd
Achosion Troseddau

TN

n Sicrhau bod troseddwyr wrth wraidd
ein gwaith

Ymddygiad
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ymrwymedig i wella pethau drwy
gydweithrediad yn seiliedig ar gydddealltwriaeth o anghenion, iaith gyffredin a
chanlyniadau cyffredin.

Yr hyn rydym am ei gyflawni:

Rwyf hefyd yn awyddus i weithio gyda

Cynnydd yn nifer y dioddefwyr sy'n rhoi
gwybod am achosion o Gam-drin yn y
Cartref a gostyngiad mewn lefelau
difrifoldeb a nifer yr achosion sy'n
digwydd dro ar ôl tro

phartneriaid i ddarparu gwasanaethau gwell,
waeth beth fo ein cyfrifoldebau statudol, am mai
dyna'r peth cywir i'w wneud ar gyfer pobl sy'n
agored i niwed yn ein cymunedau.
Er mwyn gwneud hyn byddaf yn ceisio gweithio

Rhoi'r Sbardun Cymunedol a'r Camau
Unioni Cymunedol ar waith, gan
gyfrannu at ymateb i ymddygiad
gwrthgymdeithasol sy'n canolbwyntio ar
y dioddefwr

gyda phartneriaid er mwyn cefnogi ein
cymunedau yn y ffordd briodol drwy feithrin
gwell dealltwriaeth o'r problemau y maent yn eu
hwynebu a'r gwasanaethau sydd eu hangen
arnynt. Byddaf yn parhau i sicrhau bod fforymau

Drwy feysydd a nodwyd o'r adolygiad
thematig, gwella ein hymateb ac ymateb
ein partneriaid i ymddygiad
gwrthgymdeithasol

megis De Cymru Diogelach yn fwy cadarn drwy
roi cyfle iddynt gael eu herio gan gymheiriaid er
mwyn nodi'r hyn sy'n gweithio, gan hyrwyddo
rhannu arfer gorau a nodi nodau cyffredin.

Gwella ein hymateb i ddioddefwyr
troseddau cudd, megis trais ar sail
anrhydedd ac anffurfio organau
cenhedlu benywod

Rydym am sicrhau bod gennym y trefniadau
gorau posibl ar waith, yn fewnol ac yn allanol, er
mwyn diogelu'r aelodau o'n cymunedau sydd
fwyaf agored i niwed, yn arbennig plant. Byddwn

Rhannu a dadansoddi data yn effeithiol
er mwyn gostwng lefel troseddau
treisgar na roddir gwybod amdanynt a
llunio dull yn seiliedig ar wybodaeth ar
gyfer gwneud gwaith amlasiantaeth
cynaliadwy er mwyn creu economi liw
nos fwy diogel

yn canolbwyntio ar unigolion sy'n agored i niwed
sydd ar goll, camfanteisio ar blant yn rhywiol a
chamddefnyddio plant ar-lein, yn ogystal â
phlant sy'n byw gyda thrais yn y cartref.
Er mwyn gwneud hyn bydd angen gwella
systemau ar gyfer rhannu gwybodaeth, a fydd yn
hanfodol i sicrhau gwaith partneriaeth mwy

Darparu gwasanaethau sy'n diwallu
anghenion pob dioddefwr

effeithiol. Byddaf yn ceisio cymorth partneriaid i
hyrwyddo dull “mentro rhannu” ledled De Cymru
fel un o gonglfeini partneriaeth yn seiliedig ar

Gwasanaethau cymorth mwy effeithiol i
blant sydd wedi dioddef troseddau a
chamfanteisio rhywiol

dystiolaeth, a fydd yn helpu pob un ohonom i
gyflawni mwy gyda llai.
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ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bydd hyn yn

Gweithgarwch penodol ar gyfer
2015-16:

cynnwys gweithio mewn partneriaeth agos â

n Mae cynorthwyo dioddefwyr yn rhan

Llywodraeth Cymru er mwyn datblygu ffyrdd
effeithiol o reoli ymddygiad

allweddol o'm strategaeth gyffredinol ac yn

gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig â sŵn a

cysylltu pob maes â blaenoriaeth. Bydd

datblygu dull a arweinir gan ddioddefwyr o

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn

helpu landlordiaid i reoli ymddygiad

dechrau dod yn uniongyrchol gyfrifol am

gwrthgymdeithasol ac mae gwaith yn mynd

gomisiynau gwasanaethau dioddefwyr ac

rhagddo i ddatblygu ateb TG cyffredin i wella

maent eisoes wedi gweithio ar lefel

prosesau rhannu data.

genedlaethol i sicrhau proses bontio esmwyth

n Bydd y gwaith i ostwng lefel troseddau

i'r system newydd. Rwyf am ddatblygu dull

treisgar yn parhau drwy atgyfnerthu'r

arloesol o ddarparu system gymorth fwy

cysylltiadau â phartneriaid yn y sector iechyd

effeithiol ar gyfer pob dioddefwr, p'un a ydynt

er mwyn nodi graddau a natur trais yn Ne

yn ddioddefwyr troseddau neu'n ddioddefwyr

Cymru, a nodi cyfleoedd pellach i ymyrryd.

ymddygiad gwrthgymdeithasol. Gwneir hyn

Bydd hyn yn elfen allweddol o'r broses o

drwy weithio gyda phartneriaid, ymarferwyr a

ddarparu dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth o

chyhoedd De Cymru er mwyn adeiladu ar ein

nodi ffactorau ysgogi, megis camddefnyddio

gwaith cychwynnol o adolygu'r systemau

sylweddau, a datblygu dull o fynd i'r afael â'r

cymorth ac atgyfeirio presennol er mwyn

broblem hon ar y cyd, yn ogystal â bod yn sail

darparu sail dystiolaeth i lywio'r broses

i ymyriadau a gwella canfyddiad y cyhoedd.

gomisiynu, yn ogystal â monitro cynnydd er

n Cafwyd rhai datblygiadau pwysig ym maes

mwyn nodi gwelliannau pellach.
n Cynhelir adolygiad thematig o ymddygiad

trais yn erbyn menywod a merched - megis
lansio'r cynllun gweithredu ar gyfer Mynd i'r

gwrthgymdeithasol er mwyn asesu

Afael â Thrais yn Erbyn Menywod a Merched.

effeithiolrwydd y polisïau a'r gweithdrefnau a

Rydym hefyd wedi lansio IRIS (Adnabod ac

ddefnyddir ar hyn o bryd gan Heddlu De

Atgyfeirio i Wella Diogelwch) er mwyn

Cymru ac asiantaethau partner, er mwyn

hyrwyddo atgyfeirio achosion o drais yn y

mynd i'r afael ag ymddygiad

cartref mewn meddygfeydd. Mae ein gwaith

gwrthgymdeithasol. Bydd yr adolygiad hwn

yn y maes pwysig hwn yn parhau i fagu

yn adeiladu ar arolygiad diweddar ACEM o

momentwm wrth i gysylltiadau ag

ymddygiad gwrthgymdeithasol, lle y

asiantaethau partner a Llywodraeth Cymru

rhoddwyd gradd eithriadol i Heddlu De

ddatblygu. Yn gysylltiedig â hyn hefyd mae'r

Cymru, am mai ein nod yw nodi canlyniadau i

gydberthynas â thri Bwrdd Iechyd y GIG, sy'n

leihau nifer yr achosion o ymddygiad

cryfhau, er mwyn hyrwyddo nodi achosion o

gwrthgymdeithasol yn Ne Cymru ymhellach.

drais yn y cartref ac ymyrryd ynddynt

n Byddaf yn rhoi'r Sbardun Cymunedol a'r

ynghynt, yn ogystal ag edrych ar waith ataliol

Camau Unioni Cymunedol, fel y'u nodir yn

gyda phobl ifanc a'r rhai sy'n cyflawni trais yn

Neddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol,

y cartref.
n Thema allweddol arall fydd gweithio gydag

Troseddu a Phlismona 2014, ar waith. Ni
fyddaf yn rhuthro i roi'r mesurau hyn ar waith.

asiantaethau gwirfoddol, gan gynnwys

Yn hytrach, byddaf yn gweithio gyda

Gwarchod Cymdogaeth a Chynghorau

phartneriaid er mwyn sicrhau y cânt eu rhoi ar

Gweithredu Gwirfoddol Cymunedol ym mhob

waith yn y ffordd fwyaf effeithlon a chyson er

un o'r saith ardal bartneriaeth, er mwyn gweld

mwyn diwallu anghenion dioddefwyr

sut y gall cymunedau helpu eu hunain yn y
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broses o ddatrys problemau lleol
drwy gamau gweithredu lleol, ac
mae Gwylio Cyflymder Cymunol
yn batrwm o fenter sydd eisoes
wedi'i rhoi ar waith. Hwylusir y
gwaith hwn hefyd drwy
hyrwyddo technegau cyfiawnder
adferol er mwyn rhoi tystiolaeth i
gymunedau fod y system
cyfiawnder troseddol yn
gweithio i ddioddefwyr a
chymunedau yn ogystal ag
ehangu'r rôl y mae
gwirfoddolwyr a'r trydydd
sector yn ei chwarae o ran
cefnogi’r heddlu, cymunedau
ac unigolion.
n Rydym yn adolygu ein
hymateb i Gamfanteisio ar
Blant yn Rhywiol ac yn
gweithio i wella diogelwch y
plant a'r bobl ifanc hyn sy'n
agored i niwed. Mae'r
adolygiad hwn wedi
gwrando ar leisiau plant a
phobl ifanc, y rhai sydd ar
gyrion cymdeithas – megis
y rhai sy'n cael eu
masnachu a'u hallgáu – yn
ogystal â'r rhai mewn
addysg brif ffrwd. Bydd yr
adolygiad hwn yn
cwmpasu ein dull
amlasiantaeth, gan nodi a
rhannu arfer da, ar-lein ac all-lein.
n Caiff gwaith Swyddogion Cyswllt Ysgolion yr
Heddlu ei adolygu er mwyn nodi'r defnydd
mwyaf effeithiol o adnoddau a'r ffordd fwyaf
effeithiol o ddefnyddio hyn er mwyn cyflawni
blaenoriaethau partneriaeth.
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Gweithio gyda'r System Cyfiawnder Troseddol

Cyfiawnder
Troseddol

Cyfiawnder Ieuenctid

TroseddauIeuenctid
Cyfiawnder Adferol

Cyfiawnder

n Cyfiawnder adferol

Troseddol

WN
CYFIA

Yr hyn rydym am ei gyflawni:
Atal pobl ifanc rhwng 18 a 25 oed rhag
cyflawni gweithgarwch troseddol, drwy
ddarparu gweithgareddau
gwrthdyniadol

D

ER

gwella

D OL

Gyda'n
Gilydd

OS

n Lleihau troseddu ac aildroseddu yn y
grŵp oedran 18-25

18-15

Gweithio

TR

n System cyfiawnder troseddol fwy
effeithiol

oedran

ED

grŵp

Blaenoriaethau:

gwasanaethau i
ddioddefwyr
drwy sicrhau ei
bod yn haws

manteisio ar
gyfleoedd cyfiawnder

adferol a gwella
rhagolygon pobl ifanc.

Gweithgarwch penodol ar gyfer
2015-16:
n Mae iechyd meddwl, a'r ffordd y mae
unigolion â chyflyrau iechyd meddwl yn

Dull cyson o gyflawni dulliau adferol
ledled ardal Heddlu De Cymru

ymuno â'r system cyfiawnder troseddol, yn
fater sy'n effeithio ar bob asiantaeth a byddaf

Lleihau'r defnydd o adran 136 ar gyfer y
rhai â phroblemau iechyd meddwl drwy
ddefnyddio cyfleusterau mwy priodol

yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn
meithrin gwell dealltwriaeth o'r maes hwn.
Mae bellach yn glir mai dim ond yn yr
achosion mwyaf eithriadol y dylid dewis un o

Datblygu dull yn seiliedig ar ganlyniadau
o fesur perfformiad y System Cyfiawnder
Troseddol yn Ne Cymru. Gweithio gyda'r
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a'r
Cwmni Adsefydlu Cymunedol newydd a
phartneriaid eraill er mwyn gostwng
cyfraddau aildroseddu.

gelloedd yr heddlu fel y lle mwyaf priodol i
ddal pobl â phroblem iechyd meddwl. Mae'n
rhaid i ni ddod o hyd i ddewisiadau amgen
addas sy'n diogelu urddas yr unigolyn. Yn rhy
aml ceir mai celloedd yr heddlu yw'r unig lety
sydd ar gael ar unwaith. Felly, rwyf wedi
cytuno i ariannu prosiect ar y cyd rhwng

Asesu ac ymgorffori arfer gorau sy'n
deillio o Brosiect Braenaru'r Merched
yng Nghaerdydd a Merthyr Tudful fel
ffordd o dorri cylchoedd troseddu.

Heddlu De Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a'r Fro. Nod y prosiect hwn yw
mapio gwasanaethau sy'n bodoli eisoes a
nodi cyfleoedd i ymyrryd yn gynharach. Bydd
hyn yn atal pobl ifanc rhag ymuno â'r System

Rwyf wedi gorfod dysgu'n gyflym am y system

Cyfiawnder Troseddol yn amhriodol a darparu

cyfiawnder troseddol a'i hasiantaethau dros y 12

dewisiadau amgen ar gyfer y rhai sy'n wynebu

mis diwethaf ond mae'n elfen allweddol o'r

argyfyngau iechyd meddwl.
n Parhau i weithio gyda phartneriaid i fapio

gwaith o ostwng ac atal troseddu. Roedd y
croeso a gefais gan bob un o'r asiantaethau sydd

mentrau cyfiawnder adferol, er mwyn sicrhau

wedi fy helpu i feithrin fy nealltwriaeth o'r

bod dull gweithredu cydlynol a chyson sy'n

cysylltiadau o fewn y sector cyfiawnder

canolbwyntio'n glir ar ddioddefwyr. At hynny,

troseddol yn galonogol.

byddaf yn gweithio gyda phartneriaid i

O ganlyniad, rwyf wedi adolygu'r blaenoriaethau

sicrhau bod hyfforddiant ym maes cyfiawnder

yn y maes hwn er mwyn egluro rolau a

adferol yn cyrraedd safonau cyffredin er

chyfrifoldebau a meithrin dealltwriaeth ohonynt,

mwyn datblygu dull adferol ledled De Cymru.

gyda phwyslais ar ostwng cyfraddau aildroseddu,
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rhai sy'n fodlon mentro. Rydym yn bwriadu
n Fel rhan o'r gwaith i ostwng cyfraddau

adeiladu ar lwyddiannau'r gorffennol a

aildroseddu a throseddu yn y categori oedran

byddwn yn ceisio darbwyllo Gweinidogion y

18-25, byddaf yn gweithio gyda'r heddlu a

byddai caniatáu i gyfran fwy o asedau o'r fath

phartneriaid i barhau â chyfleoedd a mentrau

aros gyda'r heddlu yn lleol yn ffordd gost-

er mwyn darparu ymyriadau cymunedol

effeithiol o gyflawni nodau'r Llywodraeth tra'n

cadarnhaol ar gyfer pobl ifanc er mwyn eu

rhoi hyblygrwydd i ni mewn cyfnod o

hailgyfeirio o weithgarwch troseddol. Bydd y

gyfyngiadau ariannol.
n Rwy'n ymrwymedig i ymestyn rhaglen

mentrau hyn yn cynnwys rhoi i bobl ifanc y
sgiliau sydd eu hangen arnynt i gael dylanwad

Braenaru'r Merched fel ffordd o sicrhau dull

cadarnhaol yn eu cymunedau drwy gefnogi

cydlynol o ddarparu gwasanaethau sy'n

cyfleoedd cyflogaeth a defnyddio

benodol i ferched ym mhob rhan o'r System

egwyddorion gwaith ieuenctid i fynd i'r afael â

Cyfiawnder Troseddol er mwyn gostwng

meysydd allweddol sy'n ganolog i'r ffactorau

cyfraddau arestio, gwella'r gwasanaethau a

sy'n ysgogi ymddygiad troseddol. Byddaf

ddarperir i gymunedau a gwella

hefyd yn cefnogi mentrau i annog pobl ifanc o

gwasanaethau ailsefydlu. Gwneir hyn drwy

gefndiroedd duon a lleiafrifoedd ethnig i

ddatblygu model gweithredu seiliedig ar

ystyried gyrfa yn yr heddlu.

dystiolaeth sy'n seiliedig ar broffil troseddu ac

n Byddaf yn atgyfnerthu cysylltiadau â'n

anghenion merched.

partneriaid academaidd er mwyn hwyluso
lleoliadau i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer
gradd mewn gwaith ieuenctid fel ffordd o
adfywio'r gwasanaethau ieuenctid a ddarperir
yn dilyn toriadau diweddar. Mae hyn yn
adeiladu ar waith sy'n mynd rhagddo eisoes,
megis y cynllun 18-21 peilot llwyddiannus sy'n
cael ei gyflawni gan Wasanaeth Troseddau
Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr, a gaiff ei
ymestyn i bob rhan o ardal yr heddlu.
n Sicrhau model cynaliadwy ar gyfer
comisiynu'r Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau
gyda phartneriaid a monitro llwyddiant y
gwaith ymyrryd
n Rwy'n bwriadu gweithio gyda Gwasanaeth
Erlyn y Goron er mwyn cynyddu effaith ac
effeithiolrwydd y gwaith o atafaelu asedau
gan y rhai sy'n cyflawni troseddau. Mae hyn
yn briodol mewn egwyddor ond gallai
hefyd fod o gymorth mawr i helpu i darfu
ar weithgarwch troseddol. Mae'n arbennig o
bwysig wrth geisio mynd i'r afael â
throseddau cyfundrefnol a sicrhau bod
gweithgarwch troseddol yn llai deniadol i'r
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Gwaith sy'n Cael ei Ddatblygu
hyrwyddo dealltwriaeth ac yn canolbwyntio ar y

Blaenoriaethau:

n Deall anghenion pobl hŷn a mynd i'r
afael â hwy
n Diogelwch Ar-lein

materion allweddol yn ein cymunedau.
Byddaf yn defnyddio'r arbenigedd hwn i feithrin
gwell dealltwriaeth pan fo angen, megis

n Troseddau sy'n ymwneud â
busnesau

anghenion arbennig pobl hŷn a'r ffordd fwyaf
effeithiol o sicrhau bod pobl yn ddiogel ar-lein,
ac fel dull o herio prosesau presennol er mwyn
sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir yn

Yr hyn rydym am ei gyflawni:
Gwella dealltwriaeth o anghenion pobl
hŷn a sicrhau bod blaenoriaethau yn cydfynd yn agosach â chynllun strategol y
Comisiynydd Pobl Hŷn

addas at y diben.

Gweithgarwch penodol ar gyfer
2015-2016:
n Meithrin cydberthnasau â phartneriaid er
mwyn deall anghenion pobl hŷn, drwy
gymryd rhan yn rhaglen Heneiddio'n Dda yng

Dull partneriaeth o godi ymwybyddiaeth
o ddiogelwch ar y rhyngrwyd
Cysylltiadau mwy effeithiol â'r Coleg
Plismona o ran rhannu ymchwil
Dull seiliedig ar dystiolaeth o wneud
penderfyniadau strategol

Nghymru er mwyn sicrhau bod pobl hŷn yn
teimlo'n ddiogel yn eu cymunedau.
n Datblygu partneriaeth er mwyn codi
ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y
rhyngrwyd a gwaith lleol i fynd i'r afael â'r
hyn yr wyf wedi'i ddisgrifio fel “troseddau
stryd ar-lein”, gweithio gyda Bod yn Ddiogel

Gwell dealltwriaeth o amlder troseddau
sy'n ymwneud â busnesau a'r ffactorau
sy'n ysgogi gweithgarwch troseddol yn
yr ardal hon

Ar-lein a phartneriaid academaidd er mwyn
deall yr amrywiaeth o weithgarwch troseddol
a ffyrdd o fynd i'r afael â'r materion.
n Gweithio gyda'r Coleg Plismona a'n
partneriaid academaidd yn Ne Cymru er

Rwy'n ffodus iawn fy mod wedi etifeddu gwaith

mwyn adeiladu ar ein dull o blismona a

Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu

gostwng troseddu sy'n defnyddio dulliau

ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn ystod y

ymchwil weithredu, sydd eisoes yn denu cryn

blynyddoedd diwethaf bu'n bosibl i mi ymestyn

dipyn o sylw.

hyn i gynnwys Prifysgol Abertawe a Phrifysgol
De Cymru, er mwyn darparu dull rhanbarthol
gwirioneddol wrth ddatblygu grŵp academaidd,
sy'n rhoi cyngor ar gyfleoedd ymchwil ac yn
gweithredu fel cyfaill beirniadol ar gyfer
ein prosesau a'n gweithgarwch.
Pobl Hŷn

DA
TB

Datblygu

GU
LY

Gwneud
penderfyniadau

Mae hyn wedi darparu

Diogelwch ar
y Rhyngrwyd

Troseddau Ar-lein

mynediad i amrywiaeth
ehangach o
ddisgyblaethau ac
mae'n helpu i

n Gweithio gyda phartneriaid academaidd i
gyflawni rhaglen ymchwil a fydd yn
herio arferion ac ymddygiadau
presennol.
n Parhau i ddatblygu'r defnydd o waith
dadansoddi ardaloedd â phroblemau fel sail i
ddeialog seiliedig ar dystiolaeth â phob
awdurdod lleol a phartneriaid eraill.
n Gweithio gyda'r gymuned fusnes er mwyn
deall amlder ac effaith troseddau sy'n
ymwneud â busnesau yn Ne Cymru a'r ffordd

Cam-drin Ar-lein

atgyfnerthu'r dull

Troseddau sy'n Datblygu
ymwneud â Busnesau

sy'n seiliedig ar

orau o ddatblygu dull partneriaeth er mwyn

dystiolaeth sy'n

mynd i'r afael â throseddu.

Pobl
Hŷn
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Mae Cynllun Cyflawni'r Prif Gwnstabl yn amlinellu sut y bydd yn cyflawni'r amcanion
plismona a'r targedau perfformiad a nodir yn y cynllun hwn. Ar sail hyn y byddaf yn
dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif am gyflawni gwasanaeth plismona effeithiol ar gyfer De
Cymru. Prif elfen ein dull o weithredu yw sicrhau “gweledigaeth glir” o gynllunio strategol
a Chynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu, i Gynllun Cyflawni'r Prif Gwnstabl i'r hyn a
gyflawnir ym mhob Uned Reoli Sylfaenol ac i'r lefel blismona fwyaf lleol.
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Llywodraethu
Ers i mi gael fy ethol, rwyf wedi gweithio gyda'r

barch a'r gydymddiriedaeth sydd wrth wraidd ein

Prif Gwnstabl i ddatblygu strwythur

cydberthynas, sy'n seiliedig ar ddull

llywodraethau clir. Mae'r strwythur hwn wedi rhoi

“cydymdrech”. Mae'n nodi egwyddorion

cynnig i'm tîm arwain i a thîm arwain Heddlu De

allweddol, clir y cytunwyd arnynt a'n

Cymru gyfarfod er mwyn trafod materion pwysig

dealltwriaeth o'n cydgyfrifoldeb i ddarparu
gwasanaethau i ostwng troseddu, diogelu'r

a chynllunio dyfodol strategol y sefydliad.

cyhoedd a darparu gwasanaeth plismona

Mae Deddf Diwygio'r Heddlu 2011 a sefydlodd rôl

effeithiol tra'n cyflawni ein priod gyfrifoldebau

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu hefyd wedi

statudol a'n cydgyfrifoldebau statudol. Mae'n

newid strwythur cyfan y gwaith o lywodraethu

cydnabod mai'r Prif Gwnstabl sy'n gyfrifol am

plismona a rolau cysylltiedig. Yn lle Awdurdod

gyfarwyddo a rheoli gweithrediadau holl

Heddlu fel “perchennog” Awdurdod yr Heddlu,

swyddogion yr heddlu a'r holl staff gweithredol

mae Deddf 2011 yn diffinio dau unigolyn – sef y

tra'n ei gwneud yn ofynnol i bob aelod o staff

Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl – fel “Corfforaeth

ddarparu gwasanaethau a chymorth priodol i

Unigol”. Mae'r trefniant diddorol hwn yn unigryw

bob corfforaeth unigol wrth iddynt gyflawni eu

ac mae angen ei ddeall a'i ddehongli'n ofalus.

rolau.
I mi, golyga hyn fod gennym un corff neu endid,
Er mwyn sicrhau bod y “cydymdrech” yn

sef Heddlu De Cymru, sy'n cynnwys y ddwy

canolbwyntio ar gyflawni'r blaenoriaethau a

“Gorfforaeth Unigol”, pob un â'i hawdurdodau a'i

nodir yn y cynllun, bydd y Prif Gwnstabl a

chyfrifoldebau ei hun. Mae rhai agweddau ar eu

minnau yn cyflwyno proses fwy cadarn o nodi

priod gyfrifoldebau yn glir o dan y gyfraith – er

meysydd i'w hadolygu a chytuno arnynt, p'un a

enghraifft, mae'n ddyletswydd ar y Comisiynydd i

ydynt yn adolygiadau thematig ar raddfa lawn,

lunio Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu a'r

yn fentrau prosiect neu'n waith datblygu

Gyllideb, ac mae'n “berchen” ar ystad yr heddlu

strategol, a fydd yn darparu egwyddorion clir ar

tra bod y Prif Gwnstabl yn cyfarwyddo

gyfer cyflawni ac atebolrwydd. Caiff y dull hwn o

gweithrediadau holl swyddogion yr heddlu. Fodd

weithredu ei ymgorffori yn y trefniadau

bynnag, mae cryn dipyn heb ei ddiffinio o dan y

llywodraethu er mwyn sicrhau y caiff canlyniadau

gyfraith ac mae'n dibynnu ar y gydberthynas - a

a chanfyddiadau'r adolygiadau hyn eu defnyddio

chytundebau ffurfiol ac anffurfiol - rhwng y ddau.

i helpu i ddarparu gwasanaethau mwy effeithiol
Mae hyn wedi arwain at rai heriau cymhleth, er

i'n cymunedau.

enghraifft proses “Trosglwyddo Cam 2” lle mae'n
Defnyddir fforymau megis De Cymru Diogelach,

rhaid i'r naill neu'r llall o'r “corfforaethau unigol”

Cyd-fwrdd Cyfiawnder Ieuenctid a Rheoli

weithredu fel cyflogwr pob aelod o staff. Mae

Integredig Troseddwyr De Cymru – ac yn wir

dewisiadau cymhleth wedi'u gwneud gan rai

Fwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan - i

Comisiynwyr ond fy marn i – a rennir gan y Prif

lywio a monitro'r gwaith o gyflawni

Gwnstabl – yw mai'r peth pwysig yw sicrhau bod

blaenoriaethau partneriaeth a blaenoriaethau

systemau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd yn eglur

cyfiawnder troseddol. Yn y fforymau hyn byddaf

iawn ac nid pwy yw'r cyflogwr ffurfiol. Felly

yn herio partneriaid i ddarparu gwasanaethau

mae'r Prif Gwnstabl a minnau wedi ceisio

mwy effeithiol, yn ogystal â disgwyl cael fy herio

diffinio'r egwyddorion y byddem yn gweithredu'n

ynglŷn â'm rôl a sut y gallaf ychwanegu gwerth.

unol â hwy, ac mae ein timau wedi cydweithio ar

Byddaf yn ceisio nodi ffyrdd y gallaf roi gwell

fanylion “Dogfen Ddilysnodau”.

cymorth i bartneriaid er mwyn eu helpu i

Mae'r “Ddogfen Ddilysnodau” y cytunwyd arni

gyflawni. Rwy'n hyderus y gwellir parhau â'r

gan y Prif Gwnstabl a minnau yn disgrifio'r cyd-
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ymgysylltu cadarnhaol sydd wedi datblygu hyd

ymestyn ein cwmpas ac yn sicrhau bod

yma. Er enghraifft, rwy'n credu'n gryf bod gan yr

gwybodaeth academaidd fanylach ar gael i ni.

Ynadon rôl bwysig i'w chwarae fel system

Bydd hyn yn amhrisiadwy wrth ddatblygu sail y

cyfiawnder lleol ac rwyf am barhau i ddatblygu'r

dull seiliedig ar dystiolaeth a fydd wrth wraidd

gydberthynas hon ledled De Cymru, i ddefnyddio

ein gweithgarwch gostwng troseddu a byddwn

eu profiadau er mwyn helpu i sicrhau bod ein

hefyd yn ceisio cydweithredu â heddluoedd eraill

cymunedau yn fwy diogel.

yng Nghymru a sefydliadau academaidd eraill.

Bydd y fforymau uchod hefyd yn elfen allweddol

Nodir isod drosolwg o'r trefniadau llywodraeth

o'r gwaith o fonitro cynnydd y mentrau hynny y

lefel uchel a sefydlwyd gennyf, ac sy'n cwmpasu

byddaf yn eu cefnogi drwy Gronfa’r Heddlu a

cyfrifoldebau statudol allweddol Comisiynydd yr

Gostwng Troseddu (y Gronfa Diogelwch

Heddlu a Throseddu, sef plismona, partneriaeth a

Cymunedol gynt), a byddant yn fodd i gofnodi a

chyfiawnder troseddol.

monitro cynnydd er mwyn sicrhau gwerth am
Sefydlwyd y grwpiau hyn er mwyn fy ngalluogi i

arian.

fonitro gweithgarwch a sicrhau fy mod yn cael y
Bwriedir i feysydd prosiect Gwasanaethau

cymorth a'r wybodaeth sydd eu hangen arnaf er

Dioddefwyr, gostwng cyfraddau aildroseddu a

mwyn i Banel yr Heddlu a Throseddu graffu'n

throseddu ymhlith pobl ifanc 18-25 oed,

effeithiol ar fy mherfformiad o ran cyflawni fy

troseddau treisgar, trais yn erbyn menywod a

mlaenoriaethau. Rwyf wedi croesawu'r gwaith

merched, iechyd meddwl ac ymddygiad

craffu hwn ac wedi annog y Panel i'm herio i brofi

gwrthgymdeithasol gael eu llywodraethu drwy

effeithiolrwydd fy null o weithredu, yn ogystal ag

sefydlu byrddau llywio prosiect. Bydd y byrddau

estyn gwahoddiad i'r Panel weithio gyda mi i

hyn yn cynnwys arweinwyr strategol allweddol

ganolbwyntio ar anghenion mwyaf y cymunedau

o'r Heddlu a, gan ddibynnu ar y meysydd

yn Ne Cymru.

prosiect, bartneriaid allweddol o asiantaethau
Er mai prif rôl y Panel yw craffu ar fy ngwaith,

allanol. Bydd blaenoriaethau plismona yn

mae'r Prif Gwnstabl ac aelodau o'i dîm eisoes

ddarostyngedig i'r strwythurau llywodraeth a

wedi ymuno â ni i drafod materion ymarferol a

ddisgrifiwyd yn gynharach a byddaf yn dwyn y

strategol, a hynny o'u gwirfodd, ac mae hyn wedi

Prif Gwnstabl i gyfrif drwy fy Mwrdd Strategol.

ychwanegu cryn dipyn at werth y trafodaethau

Wedyn bydd y strwythurau partneriaeth a

hynny ac wedi helpu aelodau'r cyhoedd i wneud

llywodraethu plismona yn sail i'r adroddiadau y

eu gwaith.

byddaf yn eu cyflwyno i Banel yr Heddlu a
Throseddu, gan ffurfio fframwaith monitro

Nid oes a wnelo'r cyfarfodydd hyn â phwyntio'r

effeithiol sy'n sicrhau eglurder ac atebolrwydd.

bys. Yn hytrach, maent yn darparu fframwaith ar
gyfer lefel fwy aeddfed o sgwrs ar gyfer monitro

At hynny, rwyf wedi sefydlu Bwrdd Academaidd

perfformiad a gweithio yn y dyfodol, yn seiliedig

sy'n arwain gwaith Sefydliad y Prifysgolion ar

ar egwyddorion gwella'n barhaus.

Wyddorau’r Heddlu . Gydag arweinyddiaeth
academaidd o Brifysgol Caerdydd gan yr Athro

Mae'r patrwm hwn o gyfarfodydd yn

Martin Innes, mae hefyd yn cynnwys

canolbwyntio ar sicrhau bod pethau'n cael eu

academyddion o Brifysgol De Cymru (Prifysgol

gwneud, ond bwriedir iddo hefyd ddarparu

Morgannwg gynt) a Phrifysgol Abertawe. Mae

proses lywodraethu gadarn, fel y gallaf i ddwyn y

hyn eisoes yn atgyfnerthu'r cydberthnasau sy'n

Prif Gwnstabl i gyfrif ac y gall Panel yr Heddlu a

bodoli eisoes rhwng fy nhîm, arweinwyr yr

Throseddu fy nwyn i i gyfrif. Mae cydberthnasau

heddlu a'n partneriaid academaidd. Mae'n

da yn ein galluogi i fod yn adeiladol ac yn
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greadigol. Er mwyn rhoi mwy o sicrwydd a

Strwythur Llywodraethu

gwella tryloywder, mae'r Prif Gwnstabl a minnau
wedi sefydlu Pwyllgor Archwilio ar y Cyd, sy'n
rhoi trosolwg annibynnol o'n trefniadau

Panel yr Heddlu a Throseddu

llywodraethu a'n trefniadau cyllid
O dan fy nghylch gwaith ehangach, rwyf wedi

Bwrdd Strategol y Comisiynydd

ceisio gweithio gyda phartneriaid er mwyn
atgyfnerthu fforymau megis De Cymru
Diogelach, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r
amrywiaeth ehangaf posibl o sefydliadau

Grwpiau ar
y Cyd

Grŵp Aur
y Prif
Gwnstabl

Grŵp
Partneriaeth

Grŵp
Cynllunio a
Pherfformiad
ar y Cyd

Grŵp Aur
y Prif
Gwnstabl

De Cymru
Diogelach

Plismona

Bwrdd
Cyfiawnder
Troseddol a
Rheoli
Integredig
Troseddwyr
De Cymru

perthnasol ledled De Cymru a Bwrdd Cyfiawnder
Troseddol De Cymru. Mae datblygiadau diweddar
wedi cynnwys uno Bwrdd Cyfiawnder Troseddol
De Cymru a Bwrdd Rheoli Integredig Troseddwyr
De Cymru, sy'n dod â chyrff lleol yn y System
Cyfiawnder Troseddol at ei gilydd er mwyn
darparu dulliau o rannu arfer gorau, gan sicrhau
Grŵp
Datblygu
Academaidd

dull mwy penodol o helpu cymunedau. Byddaf yn
ceisio parhau â'r ffocws hwn, yn enwedig ar adeg
pan fo angen i ni ddarparu gwasanaethau mwy
effeithiol i gymunedau â llai o adnoddau, ac rwyf
wedi cael trafodaethau gyda phartneriaid er
mwyn lleihau nifer y cyfarfodydd a'u cyfuno neu
eu cynnal y naill ar ôl y llall.

Pwyllgor
Archwilio
ar y Cyd

At hynny, rwyf wedi cytuno â Chomisiynydd
Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu ar
gyfer Cymru i gynnal cyfarfodydd chwarterol, ac
y cynhelir Fforwm blynyddol o Randdeiliaid
Allweddol, a noddir ar y cyd gennyf i, Comisiwn
Cwynion Annibynnol yr Heddlu a'r Prif Gwnstabl.
Caiff cofnodion “sesiwn agored” pob un o'r
cyfarfodydd hyn eu cyhoeddi ar fy ngwefan.
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Cyllid
Credaf yn gryf fod yn rhaid defnyddio'r

wedi arwain at ostyngiadau rhy fawr a rhy gyflym

adnoddau sydd ar gael i unrhyw sefydliad er

mewn arian a staff a bod ymagwedd bresennol y

mwyn cyflawni ei nodau strategol, yn hytrach na

Llywodraeth at wasanaethau cyhoeddus yn

chaniatáu i gyfeiriad strategol sefydliad gael ei

rhwystro adfywiad economaidd yn hytrach nai'i

bennu gan argaeledd arian parod ac adnoddau

ysgogi.

eraill.

Mae'r toriadau a osodwyd ar Dde Cymru yn cael

Pan ddechreuais yn fy swydd fel Comisiynydd yr

eu gwaethygu gan fformiwla ar gyfer ariannu'r

Heddlu a Throseddu yn 2011, roeddwn yn

heddlu sy'n ddiffygiol. Mae'r fformiwla yn rhoi'r

gwybod y byddai arian yn brin ac y byddai'n

un gostyngiad mewn arian parod i bob heddlu

debygol o barhau felly am y dyfodol agos. Mae

yng Nghymru a Lloegr, heb ystyried angen. Mae'r

Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant 2010 wedi

fformiwla yn anwybyddu statws Caerdydd fel

cael cryn effaith ar gyllid yr heddlu. I ddechrau,

prifddinas Cymru ac yn cynnwys “addasiad cost

cyhoeddwyd y byddai gostyngiad o 20% mewn

ardal” sydd o fudd i heddluoedd sy'n ffinio â

termau real. Fodd bynnag, ychwanegwyd at y

Chymru ond nid heddluoedd yng Nghymru. Yn

gostyngiad dros flynyddoedd olynol gan arwain

benodol, mae'r fformiwla yn cymryd £8.8m oddi

at ostyngiad o 25% mewn termau real. Er na fu

wrth Dde Cymru ac yn ailddosbarthu'r arian hwn

unrhyw gyhoeddiadau manwl ar gyfer y cyfnod

i dri heddlu arall yng Nghymru. Mae De Cymru

rhwng 2016 a 2019, ceir awgrymiadau yn asesiad

wedi colli £57m oherwydd y trefniant hwn hyd

y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol a'r Sefydliad

yma. Heb y cymhorthdal hwn i heddluoedd eraill
yng Nghymru, ni fyddem yn wynebu'r

Astudiaethau Cyllid. Gan ddefnyddio'r asesiadau

gostyngiad o £8 miliwn yn ein grant.

hyn, mae'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig
yn tybio y bydd toriadau pellach mewn arian

Dengys y siart ar dudalen 52 sut y caiff y grant

parod sy'n cyfateb i 4% y flwyddyn hyd at 2019.

hwn ei ailddosbarthu a'r dreth gyngor ar gyfer

Rwyf wedi dweud yn gyson fod penderfyniadau'r

band D ar gyfer pob un o'r heddluoedd yng

Llywodraeth a nodir yn yr Adolygiad o Wariant

Nghymru:

Police Funding Comparison 2016-2016
GOGLEDD CYMRU

£235.44 plus £10.5M Floor Funding
£4.5M from South Wales Police with £27M to date

DYFED POWYS

£200.07 plus £9.3M Floor Funding
£3.2M from South Wales Police with £18M to date

DE
CYMRU

GWENT

£211.62 plus £1.2M Floor Funding
£1.1M from South Wales Police with £12M to date
£199.86 minus £8.8M Floor Funding
£57M loss to date
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Crynhoir yr amcanestyniadau ariannol tymor

yr heddlu neu 32 o swyddogion cymorth

canolig wedi'u diweddaru ar gyfer 2015 i 2019 yn

cymunedol yr heddlu. Gall lefel y dreth gyngor

y graff isod. Mae'r bwlch cyllidebol cyffredinol,

gael cryn effaith ar ein gallu i ddelio â

sef £49m yn 2014/15, wedi cynyddu i £61m yn

throseddau ac achosion troseddau yn Ne Cymru.

2015/16. Caiff y bwlch hwn, sef £61m, ei bontio

Rydym mewn gwell sefyllfa na heddluoedd yn

drwy darged yn y cynllun Gwerth am Arian

Lloegr o ran diogelwch cymunedol ar y lefel

(GAA) hyd at fis Mawrth 2016 o £39m ac incwm

fwyaf lleol, am fod Llywodraeth Cymru yn rhoi

ychwanegol o braesept yr heddlu sy'n cyfateb i

arian i gyflogi 206 o Swyddogion Cymorth

£22m, sydd i bob diben yn gymhareb 2:1 rhwng

Cymunedol ychwanegol.

arbedion a'r praesept. Ar ôl sicrhau arbedion
O ystyried yr holl ffactorau hyn, fy nghyfrifoldeb

effeithlonrwydd a ryddhaodd arian parod gwerth

i yw:

£32m erbyn mis Mawrth 2015, mae hyn yn gadael

n gweithredu'n gyfrifol ac yn effeithiol er mwyn

targed pellach i arbed £7m er mwyn mantoli'r
gyllideb yn 2015/16 ac mae cynllluniau ar y gweill

diogelu a chynnal gwasanaeth heddlu o

ers tro i arbed y swm hwn o £7m. Mae'r graff isod

ansawdd uchel yn Ne Cymru
n sicrhau bod y gyllideb yn ein galluogi i barhau

hefyd yn dangos y bydd y targed gwerth am
arian yn cynyddu i £71m erbyn 2018/19. Golyga

i leihau troseddau ac anhrefn hyn yn oed

hyn y bydd angen arbed £32m ychwanegol

mewn cyfnod mor anodd
n cadw ffydd â'n partneriaid, yn enwedig o fewn

(£71m llai £39m). Mae mentrau arbedion gwerth
£9m wedi'u nodi ond mae hyn yn gadael

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol, a'r

toriadau heb eu cynllunio gwerth £23m o hyd.

cyhoedd sy'n rhoi gwerth mawr ar y

Mae'r dreth gyngor yn faes lle mae gennyf

gwasanaeth lleol a gaiff yn lleol gan yr heddlu.

rywfaint o ddisgresiwn pan fyddaf yn pennu'r
praesept. Tra bod 63% o incwm yr heddlu yn dod
o'r Llywodraeth Ganolog, daw'r 37% sy'n weddill
o'r dreth gyngor. Ar gyfer 2015-16, rwy’n pennu'r
dreth gyngor ar £199.86 ar gyfer aelwyd ym
Mand D. Dyma'r lefel isaf yng Nghymru ac mae
£35 yn llai na Gogledd Cymru. Mae pob 1% ar y
dreth gyngor yn Ne Cymru yn codi tua
£950,000. Mae hyn yn cyfateb i 19 o swyddogion

Amcanestyniadau Ariannol Tymor Canolig 2015-2019
350

350
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Cyfathrebu
Mae'r Prif Gwnstabl a minnau wedi datblygu un

yr Heddlu a Gostwng Troseddu i Gynllun

system o ymgysylltu a chyfathrebu. Mae'n bwysig

Cyflawni'r Heddlu, yn ogystal â chyngor a

deall bod hen Awdurdod yr Heddlu yn sefydliad

chanllawiau ar atal troseddu, gwybodaeth am

ar wahân ar lawer cyfrif a'i fod yn dwyn yr

waith plismona lleol, eich hawl i gael gwybodaeth

Heddlu i gyfrif drwy strwythur ffurfiol o

a'r gwaith sy'n mynd rhagddo i gyflawni

bwyllgorau ac adroddiadau.

blaenoriaethau. Rydym hefyd yn ymrwymedig i

Ystyriaf mai prif rôl y Comisiynydd yw

hyrwyddo'r defnydd o iaith glir a syml a sicrhau

ychwanegu gwerth, hyrwyddo cydweithio i

bod ein holl ddogfennaeth yn ddwyieithog er

ostwng troseddu a datblygu – gyda'r Prif

mwyn cefnogi ein Cynllun Iaith Gymraeg a

Gwnstabl – ymagwedd gadarn yn seiliedig ar

Safonau'r Gymraeg sydd ar fin cael eu cyhoeddi.

dystiolaeth at lunio polisïau a gostwng troseddu

Fel penderfyniad symbolaidd bron, gofynnais i

yn ogystal ag at rôl weithredol yr heddlu.

bawb yn Ne Cymru beidio â defnyddio'r

Fel y nodwyd uchod dim ond un corff neu

llythrennau blaen “PCC” wrth gyfeirio at y

sefydliad sydd – sef Heddlu De Cymru – sy'n

Comisiynydd, am nad yw'r llythrennau blaen

cynnwys y ddwy “gorfforaeth unigol” a phob

hynny yn golygu dim i aelodau o'r cyhoedd. Os

aelod o'n staff, p'un a ydynt yn swyddogion yr

yw honno'n weithred fach ond pwysig, mae'r

heddlu neu'n aelodau o staff yr heddlu neu'n

fenter yn yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol i

aelodau o'm tîm cymorth.

ddatblygu polisi “Saesneg Syml” a hyrwyddo

Er mwyn adlewyrchu hyn rydym yn symud o

iaith syml yn ddatblygiad sylweddol. Dros amser

wefan integredig a fydd yn darparu gwybodaeth

gobeithio y caiff yr ymagwedd honno ei

am y Prif Gwnstabl a'r Comisiynydd. Bydd yn

hyrwyddo ym mhobman o fewn Heddlu De

cynnwys popeth am Heddlu De Cymru o Gynllun

Cymru.
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Casgliad
Cyhoeddir y cynllun hwn wrth i ni ddechrau
trydedd flwyddyn lawn y prosesau newydd ac
mae'n dynodi newid mawr mewn ymagwedd.
Wrth i amser fynd heibio, mae'r Prif Gwnstabl
Peter Vaughan a minnau wedi datblygu dull
penodol a chyfoethog o weithio mewn
partneriaeth drwy annog ein cydweithwyr i
ymestyn ffiniau cyflawni ac ymgysylltu. Maent
wedi ymateb gydag ymrwymiad a
brwdfrydedd, yn ogystal â'n partneriaid niferus,
yn arbennig o fewn llywodraeth leol, yn y GIG
ac yn ein cymunedau lleol. Mewn cyfnod o
“gynildeb”, mae pawb yn gorfod gwneud mwy
gyda llai ond os byddwn yn “crebachu at ein
gilydd, nid oddi wrth ein gilydd” byddwn yn
parhau i sicrhau bod pob un o'n cymunedau yn
ddiogel ac yn hyderus wrth ymateb yn gyflym
ac yn effeithiol pan fydd “pethau drwg” yn
digwydd. Mae dogfen eleni wedi nodi ein
llwyddiannau hyd yma a'n gweledigaeth a'n
huchelgais ar gyfer y dyfodol.
Gobeithio y byddwch yn rhannu'r ddau!
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Cysylltu
Gallwch gael rhagor o wybodaeth am rôl
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn y
ffyrdd canlynol:
Post:
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru,
Tŷ Morgannwg, Pencadlys yr Heddlu,
Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU
Ffôn: 01656 869366
E-bost:
commissioner@south-wales.pnn.police.uk
Gwefan: www.southwalescommissioner.org.uk
Twitter: @commissionersw
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