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CYNLLUN CYFLAWNI'R PRIF GWNSTABL 2018/21
CENHADAETH CADW DE CYMRU'N DDIOGEL

GWELEDIGAETH SICRHAU MAI NI YW'R GORAU AM DDEALL AC YMATEB I ANGHENION EIN CYMUNEDAU

BLAENORIAETHAU GWEITHREDOL

Diogelu pobl sy'n agored i niwed, atal niwed yn EIN CYMUNEDAU

TROSEDDAU AR EIN STRYDOEDD
Mynd i'r afael â throseddau ar ein strydoedd er 

mwyn cadw ein cymunedau'n ddiogel

NIWED CUDD
Delio â niwed cudd er mwyn diogelu'r 
aelodau mwyaf agored i niwed yn ein 

cymunedau

Y GALW ARNOM OHERWYDD DIGWYDDIADAU 
NAD YDYNT YN DROSEDDAU

Lleihau'r galw sydd arnom oherwydd digwyddiadau nad 
ydynt yn droseddau er mwyn rhyddhau ein hadnoddau i 

ganolbwyntio ar blismona

GWRANDO AC YMATEB
Gwrando ac ymateb i anghenion pobl er mwyn 
gwella'r �ordd rydym yn cydweithio

ARWEINYDDIAETH GEFNOGOL
Datblygu dull cefnogol o arwain ym 
mhob rhan o'r Heddlu sy'n annog 
gweithlu gwydn sy'n llawn cymhelliant

ANNOG YMDDIRIEDAETH - DILEU 
BIWROCRATIAETH
Annog ymddiriedaeth, dileu biwrocratiaeth er 
mwyn eich grymuso i wneud eich swydd

BLAENORIAETHAU SEFYDLIADOL

Deall EIN POBL ac ymateb iddynt



CYNLLUN CYFLAWNI'R PRIF GWNSTABL 2018/21
Diogelu pobl sy'n agored i niwed, atal niwed yn EIN CYMUNEDAU Deall EIN POBL ac ymateb iddynt

Plismona Lleol:
• Adolygu ein �ordd o Blismona 

Cymdogaethau a llunio model partneriaeth 
integredig sy'n canolbwyntio ar ymyrraeth 
gynnar, ataliaeth a rheoli bregusrwydd er 
mwyn lleihau galw 

• Llunio a gweithredu model partneriaeth 
cynaliadwy ar gyfer ACE/Ymyrraeth Gynnar 
gyda phartneriaid 

Dioddefwyr, Troseddwyr a Chyfiawnder 
Troseddol:
• Adolygu ein �ordd o wyro a rheoli 

troseddwyr a chyflwyno model cynaliadwy 
a fydd yn sicrhau bod llai o droseddau yn 
cael eu cyflawni

Defnyddio ein Hadnoddau i Gyflawni:
• Gweithredu ein Strategaeth Plismona 

Digidol a fydd yn defnyddio technoleg i 
leihau galw a sicrhau eu bod yn haws i 
gymunedau gael gafael ar ein 
gwasanaethau

ATAL
Plismona Lleol
• Datblygu Strategaeth Partneriaeth a fydd yn 

cyflwyno model gweithredu sy'n cefnogi 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) a gweithio gyda Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus 

• Gweithio gyda phartneriaid i ddeall ac 
ymateb i alw sydd wedi'i ddadleoli

Dioddefwyr, Troseddwyr a'r System 
Cyfiawnder Troseddol:
• weithio gydag Ymddiriedolaeth Ambiwlans 

Cymru i gynyddu argaeledd desg glinigol yn 
y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus er 
mwyn lleihau'r galw ar y ddau wasanaeth

Defnyddio ein Hadnoddau i Gyflawni:
• Manteisio ar gyfleoedd cydweithredol sy'n 

canolbwyntio ar alluogi a rhannu 
gwasanaethau a chydgyfeiriant gweithredol

Galluoedd Arbenigol:
• Ailrymuso Byrddau Troseddau Cyfundrefnol a 

Phartneriaeth Lleol ar draws yr Heddlu 

Bregusrwydd:
• Mabwysiadu dull gweithredu sy'n fwy 

seiliedig ar dystiolaeth wrth weithio gyda 
phartneriaid er mwyn sicrhau camau 
gweithredu gwell ar gyfer y rheini sydd â 
phroblemau iechyd meddwl

• Datblygu model gweithredu newydd sy'n 
rheoli Iechyd Meddwl er mwyn gwella'r 
gwasanaeth a ddarperir i ddioddefwyr a 
lleihau'r galw ar wasanaethau plismona gan 
gynnwys Gweithwyr Gofal Iechyd 
Pro�esiynol yn y Ganolfan Gwasanaethau 
Cyhoeddus

PARTNERIAETH
Plismona Lleol:
• Gwella diogelwch yng nghanol ein dinasoedd 

a datblygu strategaeth sy'n gwella ymateb yr 
heddlu a phartneriaid i Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol

• Cynnal cyfres o ymarferion gorfodi ar lefel yr 
Heddlu ac ar lefel Ranbarthol er mwyn 
ymladd troseddau a darparu sicrwydd 

Dioddefwyr, Troseddwyr a Chyfiawnder 
Troseddol:
• Datblygu model gweithredu ar gyfer ein 

swyddogaethau Gweithrediadau Arbenigol a 
fydd yn darparu gwasanaeth coste�eithiol ac 
e�eithlon i'n cymunedau yn y dyfodol 

Galluoedd Arbenigol:
• Parhau i wella ein hymateb i 

Seiberdroseddau/Troseddau Ar-lein - yn 
enwedig Twyll a throseddau yn erbyn pobl 
sy'n agored i niwed

• Adolygu a gwella Model Galluogrwydd a 
Gweithredu ANPR yr Heddlu

Bregusrwydd:
• Amharu ar Droseddau Difrifol a 

Chyfundrefnol drwy ddelio â Llinellau Sirol - 
gan gynnwys Gangiau Stryd Trefol, 
Caethwasiaeth Fodern a Masnachu mewn 
Pobl, a Chyflenwi a Masnachu mewn 
Cy�uriau

• Adolygu'r dull strategol a thactegol o reoli 
datgeliadau

• Meithrin galluoedd ein timau CSE a MISPER i 
fynd i'r afael ag achosion o Gamfanteisio'n 
Rhywiol ar Blant - yn bersonol ac ar-lein 

• Gwella ein hymateb i Stelcio ac Aflonyddu
• Mabwysiadu Dull Gweithredu 'Systemau 

Cyfan' er mwyn mynd i'r afael â Thrais yn 
erbyn Menywod a Merched  

• Deall y niwed cudd sy'n gysylltiedig â gwaith 
rhyw a darparu cymorth

CADW'R HEDDWCH
Plismona Lleol:
• Adfywio ein �ordd o ymdrin â Dinasyddion ym maes Plismona a chyflwyno Hwb ar y 

Cyd ar gyfer Dinasyddion ym maes Plismona 

Dioddefwyr, Troseddwyr a Chyfiawnder Troseddol:
• Cyflwyno Rhaglen Morse er mwyn moderneiddio mynediad cyhoeddus, lleihau'r galw 

ar y pwynt cyswllt cyntaf a gwella profiad y sawl sy'n defnyddio ein gwasanaethau
• Datblygu a gweithredu �ramwaith dealltwriaeth newydd mewn perthynas â 

dioddefwyr a defnyddwyr gwasanaethau

Datblygu ein Pobl i Gyflawni:
• Datblygu rhaglen les gynhwysol er mwyn cefnogi ein pobl 
• Ymgor�ori Cyfiawnder Sefydliadol a Gweithdrefnol ym mhob rhan o'r Heddlu
• Sicrhau bod gennym weithlu mwy cynrychioliadol, gan gynnwys grwpiau lleiafrifol 

ehangach
• Gwella ymddiriedaeth a hyder yn ein sta� gweithredol er mwyn eu hannog i wneud 

penderfyniadau a lleihau o achosion o fwrw bai
• Parhau i ymgor�ori strwythurau i wella per�ormiad wrth reoli cwynion a 

chysylltiadau, gan gynyddu hyder y sta� a'r cyhoedd
• Ymgor�ori proses newydd a fydd yn gwella'r �ordd yr eir ati i reoli cwynion ac yn 

cynyddu hyder sta�

Defnyddio ein Hadnoddau i Gyflawnir:
• Cyflwyno'r model Maes Sefydlog, Hyblyg ym mhob rhan o'r Heddlu er mwyn cefnogi 

�yrdd modern o weithio 
• Meithrin gwell dealltwriaeth o'r galw sydd arnom, ein galluoedd a'r modd y cai� 

adnoddau eu dyrannu er mwyn llywio cynllunio cor�oraethol ac ariannol yn y 
dyfodol 

• Gwella ein galluoedd ym maes cudd-wybodaeth busnes er mwyn gwella 
penderfyniadau, cynhyrchiant ac e�eithlonrwydd, a chefnogi proses 
amlasiantaethol o rannu gwybodaeth gyda Phartneriaid 

• Datblygu strategaeth Cynhyrchiant a Gwerth am Arian er mwyn ateb heriau ariannol 
• Ymgor�ori'r cynllun gwelliant parhaus newydd #100Things, 100 Days er mwyn rhoi 

syniadau ar waith a fydd yn gwella �yrdd o weithio ac yn lleihau biwrocratiaeth 
• Rhoi'r Strategaeth Ystadau ar waith er mwyn darparu amgylchedd gweithio modern, 

diogel a dymunol i'n pobl 
• Creu Is-adran Gwasanaethau Digidol, ar y cyd â Heddlu Gwent, a fydd yn gwneud y 

defnydd gorau o dechnoleg i ddatblygu'r gwasanaethau a ddarperir gennym  
• Adolygu trefniadau llywodraethu ar y cyd a datblygu dull gweithredu sy'n lleihau 

biwrocratiaeth ac sy'n parhau i gefnogi penderfyniadau moesegol 
• Datblygu �ramwaith gwasanaethau cwsmeriaid mewnol er mwyn sicrhau bod 

gwasanaethau cymorth yn gwneud y cyfraniad mwyaf posibl ym maes plismona 
gweithredol

DATBLYGU EIN SEFYDLIAD
Datblygu ein Pobl i Gyflawni:
• Lleihau e�aith salwch hirdymor ar 

unigolion a'r Heddlu 
• Datblygu Strategaeth a Rhaglen 

Arweinyddiaeth gynhwysol a fydd 
yn canolbwyntio ar lefelau 
Fframwaith Gwerth Cymwyseddau 
ac yn ymgysylltu â'n pobl i'w 
hannog i gymryd rhan 

• Deall y sgiliau sydd eu hangen 
arnom i fodloni'r galw yn y 
dyfodol, a chynnal archwiliad o 
sgiliau ac anghenion datblygu ein 
pobl 

• Paratoi ar gyfer rhoi 'Fframwaith 
Cymwysterau Addysg Plismona' y 
Coleg Plismona ar waith 

• Ymchwilio i fodelau a fydd yn 
sicrhau bod yr Heddlu yn 
mabwysiadu dull gweithredu mwy 
strwythuredig o ran rheoli talent, 
cynllunio ar gyfer olyniaeth a 
Llwybrau Gyrfa 

Galluoedd Arbenigol:
• Cynllunio a chyflwyno cynllun i 

fynd i'r afael â'r di�yg presennol 
a'r di�yg a ragwelir o ran nifer y 
ditectifs yn yr Heddlu 

• Datblygu cynlluniau olyniaeth 
e�eithiol ar gyfer galluoedd 
arbenigol a sicrhau bod trefniadau 
ar waith i gyflwyno'r Gofyniad 
Plismona Strategol

DATBLYGU EIN POBL
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