Blaenoriaethau Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gogledd Cymru
Tra bo Bwrdd Cymunedau Diogel GC yn canolbwyntio ar iechyd meddwl, troseddau cudd a throseddau drwy ddefnyddio technoleg ar lefel ranbarthol, mae’r
Bwrdd wedi gofyn i’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol lleol ganolbwyntio ar:

1. Rhwystro Troseddu ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol










Lleihau troseddu sy’n seiliedig ar ddioddefwyr
Lleihau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
Cynyddu'r gyfradd adrodd am Droseddau Casineb
Cefnogi pobl fregus i’w hatal rhag iddynt ddioddef trosedd
Lleihau nifer yr ail-droseddau sy'n seiliedig ar ddioddefwyr ac YGG ar gyfer ddioddefwyr a throseddwyr
Gweithio gyda MARAC i reoli'r niferoedd sy’n ddioddef Cam-drin Domestig dro ar ôl tro
Ymdrin yn effeithiol ag achosion risg uchel o Gam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
Cynyddu hyder i adrodd am achosion o Gam-drin Domestig a Throseddau Rhywiol
Cynyddu ymwybyddiaeth am drais rhywiol ymysg pobl ifanc

2. Lleihau niwed a’r risg o niwed




Lleihau camddefnyddio sylweddau
Lleihau'r defnydd o gyffuriau ac alcohol
Monitro Tensiynau Cymunedol

3. Darparu Ymateb Effeithiol



Lleihau aildroseddu
Deall a mynd i'r afael ag effeithiau ymfudo ar yr agenda diogelwch cymunedol
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Cynllun lleol Gwynedd ac Ynys Môn
Mae’n cynllun lleol yn edrych i weithredu’r penawdau uchod, ac yn seiliedig ar bwysigrwydd pob un yma yng Ngwynedd ac Ynys Môn, bydd rhai
materion yn cael mwy o sylw nag eraill. Hefyd, mae rhai rhaglenni gwaith yn digwydd yn Rhanbarthol, ac efallai na fyddwn ond yn adnabod y
gwaith hwn yn ein cynllun lleol.
Bwriad y cynllun dilynol ar gyfer 2019/20 yw adeiladu ar y gwaith eang a wnaed dros y blynyddoedd diweddar sydd wedi arwain at leihad
sylweddol mewn Trosedd ac Anrhefn yn siroedd Gwynedd ac Ynys Môn. Rydym yn cydnabod bod troseddu yn ei gyfanrwydd wedi cynyddu ar
draws y wlad yn ddiweddar. Rydym hefyd yn adnabod bod math o droseddau nad ydym wedi delio â hwy o’r blaen yn dod i’r amlwg, ac mae
angen cydweithio mewn ffyrdd gwahanol i’w taclo.
Bydd y Cynllun yn canolbwyntio ar feysydd gwaith fydd yn cael eu datblygu yn ystod 2019 a thu hwnt. Bydd y cynllun yn cael ei adnewyddu bob
blwyddyn. Bydd y cynllun hefyd yn ystyried yr asesiad strategol, yn ogystal â'r canllawiau a'r blaenoriaethau a sefydlwyd gan y Bwrdd
Rhanbarthol.
Gweler isod ein prif flaenoriaethau, gyda rhestr o faterion yr ydym am fynd i’r afael â hwy yn ystod y flwyddyn. Mae’r cynllun yn un byw, ac felly
fe all newid yn ystod y cyfnod er mwyn ymateb i newidiadau a sialensiau newydd.
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Camau gweithredol ar gyfer datblygu ein strwythurau i’r dyfodol
Camau gweithredu a phrosiectau 2019


Mae’r holl bartneriaid wedi ymrwymo i edrych ar resymoli
ein strwythurau cydweithio rhanbarthol. Y bwriad yw creu
strwythurau sy’n fwy effeithlon ar gyfer ein gwaith amlasiantaethol i’r dyfodol. Yn lleol, byddwn yn cymryd rhan yn
y broses ac yn ymateb yn lleol i’r newidiadau.



Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu prosiect penodol i
edrych ar wella ymateb yr holl asiantaethau perthnasol i
faterion cyfiawnder troseddol. Bydd y bartneriaeth leol yn
ystyried y rhaglen waith mae Llywodraeth Cymru wedi’i
datblygu, ac yn sicrhau ymrwymiad ac ymateb i’r gofynion.

Dyddiad Targed

Cyfrifoldeb

Allbynnau a deilliannau

Bwrdd Cymunedau Diogel Bydd y gwaith o lunio opsiynau yn cael ei
Gogledd Cymru.
gyflawni gan y Bwrdd Rhanbarthol, ac wedi i’r
newidiadau gael eu cytuno, bydd partneriaid yn
gweithredu fel yr angen. Bydd hyn yn galluogi
asiantaethau i weithio mewn ffordd fwy
effeithiol i’r dyfodol.
Bydd y gwaith yn Llywodraeth
Cymru
datblygu
dros
y Bwrdd prosiect
flwyddyn hon, ac o Aelodau’r Bartneriaeth
bosib bydd yn parhau i
2020. Adroddiad ar
gynnydd yn (Ch3).

– Bydd y Bartneriaeth yn ymrwymo i dderbyn
gwybodaeth am disgwyliadau’r rhaglen, ac yn
ymateb yn seiliedig ar benderfyniadau lleol.
Drwy fanteisio ar yr hyn sy’n ddefnyddiol ac o
werth i ni yn y rhaglen arfaethedig, bydd ein
gallu i ymateb i droseddu yn gwella ar draws y
rhanbarth.
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Camau gweithredu a phrosiectau 2019
Ymyraethau a sefydlwyd gan bartneriaid (sydd hefyd
yn cyfrannu tuag at y meysydd ffocws)
1

Cyfrifoldeb

Dyddiad Targed

Allbynnau

Ffocws: Lleihau troseddu sy’n seiliedig ar ddioddefwyr (troseddau meddiangar yn unig)
 Troseddau wrth ddefnyddio technoleg
 Byrgleriaeth ddomestig
Mesurau:
1. Pob trosedd sy’n seiliedig ar y ddioddefwr
2. Nifer y bobl sy’n dioddef trosedd dro ar ôl tro (3 neu ragor mewn 12 mis)
3. Byrgleriaeth breswyl (dangosydd newydd)
Camau gweithredu a phrosiectau 2019
Dyddiad Targed


Mae’r bartneriaeth wedi adnabod bod angen codi Rhaglen yn fyw drwy
ymwybyddiaeth plant ynghylch troseddau penodol sy’n gyfnod y flwyddyn
seiliedig ar ecsploetiaeth er budd eraill - troseddau Llinellau (Ch4).
Sirol yn bennaf. Mae’r Cynllun Schoolbeat am ledaenu’r
gwersi yn ein hysgolion, gan gynnwys datblygiadau yn y maes
hwn, yn ogystal â gwybodaeth am droseddau yn defnyddio
cyllyll, a cham-fanteisio ar blant yn rhywiol.



Cydnabyddir bod troseddau meddiangar yn defnyddio
technoleg ar gynnydd. Mae’r heddlu yn arwain ar y maes
gorfodaeth ac mae uned arbennig yn weithredol i ddelio â’r
materion. Mae angen gwell dealltwriaeth o’r math a nifer y
troseddau hyn ar gyfer y bartneriaeth, er mwyn adnabod
cyfleoedd posib i godi ymwybyddiaeth neu dargedu
ymyrraeth gynnar.

Adroddiad ar ddiwedd
y flwyddyn, er mwyn
adnabod tueddiadau a
allai
arwain
at
weithredu pellach.

Cyfrifoldeb
Heddlu/Addysg -

Allbynnau a deilliannau

https://www.schoolbeat.
org/en/partners/countylines/

Gwybodaeth wedi ei rhannu gyda phlant yn ein
hysgolion. Adnabod nifer yr ysgolion sydd wedi
derbyn y sesiynau yn ystod y flwyddyn. Sesiynau
sy’n eu galluogi i adnabod sefyllfaoedd peryglus,
a gwybod beth i’w wneud a lle i adrodd am
hynny.

Dadansoddwr
y
bartneriaeth, a’r aelodau
parthed
gweithredu
pellach.

Dadansoddiad ar gael o’r troseddau y mae’r
uned arbennig yn delio â hwy yn ystod y
flwyddyn. Hyn yn galluogi i’r bartneriaeth
ymateb parthed adnabod cyfleoedd neu beidio.
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Rydym yn ymwybodol bod troseddau sy’n defnyddio
‘sgamiau’ ar gynnydd. Mae’r Heddlu, a’r gwasanaethau
Safonau Masnach yn y ddwy Sir am gydweithio ar brosiect
codi ymwybyddiaeth drwy weithredu cynllun ‘hyfforddi’r
hyfforddwr’ ar gyfer y sector gwirfoddol. Bydd hyn yn
galluogi pobl sy’n gweithio ac yn cael cyswllt gyda’r cyhoedd,
i rannu gwybodaeth o ran sut i adnabod sgamiau, yn enwedig
gyda phobl sydd o bosib yn fwy tueddol o gael eu targedu,
megis pobl hŷn.

Bydd y gwaith hwn yn
cael ei wneud yn ystod
misoedd cyntaf 2019,
felly adroddiad ar
gynnydd erbyn (Ch2).

Heddlu,
gwasanaethau Bydd gwybodaeth ar gael parthed faint o bobl yr
Safonau Masnach y ddwy ydym wedi eu hyfforddi. Yna, bydd y wybodaeth
Sir
hon ar gael gan y sector sy’n debygol o gael mwy
o gyswllt â phobl a all fod yn darged i sgamiau, a
dylanwadu arnynt.



Hefyd mewn perthynas â’r materion uchod, bydd yr Heddlu
a’r gwasanaethau Safonau Masnach, yn defnyddio Bws i godi
ymwybyddiaeth o droseddau technegol (Seiber) ar draws ein
cymunedau (bws sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru). Bydd
hyn yn ein galluogi i gyrraedd mwy o bobl gyda'r negeseuon
pwysig o ran sut i adnabod sgamiau ac adrodd amdanynt.

Bydd y gwaith hwn yn
cael ei wneud yn ystod
misoedd cyntaf 2019,
felly adroddiad ar
gynnydd erbyn (Ch2).

Heddlu,
gwasanaethau Byddwn yn nodi nifer y lleoliadau y mae’r bws
Safonau Masnach y ddwy wedi’i gyrraedd, a faint o bobl sydd wedi derbyn
Sir
gwybodaeth a chyngor. Bydd hyn yn cynnig
cyfleoedd i bobl dderbyn gwybodaeth wynebyn-wyneb gan arbenigwyr yn eu cymunedau, a
lleihau'r tebygrwydd fod pobl yn cael eu sgamio.



Ar ôl iddynt gynnal sesiynau codi ymwybyddiaeth i’r cyhoedd Yn ystod chwarter un, Gwasanaethau
ar faterion diogelu, mae Cyngor Ynys Môn wedi nodi bod adroddiad ar gynnydd Ynys Môn
angen sicrhau gwell mynediad i wybodaeth ar faterion (Ch1).
sgamio.

Oedolion Bydd gwybodaeth benodol, yn seiliedig ar y prif
faterion a godwyd yn y sesiwn diogelu, nawr yn
cael ei gosod ar wefan y Cyngor. Bydd hyn yn
rhoi cyfle pellach i’r cyhoedd ddod o hyd i’r
wybodaeth y maent ei hangen i’w cynorthwyo i
adnabod troseddau o’r fath.

Ymyraethau a sefydlwyd gan bartneriaid (sydd hefyd yn cyfrannu tuag at y meysydd ffocws)






Sgamiau wrth ddefnyddio technoleg a phost: Addysgu a chynghori defnyddwyr, codi ymwybyddiaeth, rhannu gwybodaeth a chyfeirio at wasanaethau. Partneriaid:
Gwarchod y Cyhoedd a’r Heddlu
Protocol bancio: Cynllun yn galluogi gweithwyr y banc i adrodd i’r Heddlu os oes amheuaeth o dwyll. Partneriaid – Gwarchod y Cyhoedd a’r Heddlu
TITAN Gogledd-orllewin: Cynrychiolaeth ar grŵp Troseddau cyfundrefnol y Gogledd-orllewin. Partneriaid – Gwarchod y Cyhoedd
Troseddau carreg drws Cymru gyfan: Ymgyrch i fynd i’r afael â throseddau carreg drws yng Nghymru. Partneriaid – Gwarchod y Cyhoedd a’r Heddlu
Unedau ymroddedig i droseddau Uwch-dechnoleg a throseddau wrth ddefnyddio technoleg. Partneriaid – Heddlu
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Ffocws: Lleihau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (YGG)
Mesurau:
1. Lefel yr Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
2. Nifer y bobl sy’n dioddef trosedd dro ar ôl tro - YGG
Camau gweithredu a phrosiectau 2019


Mae’r heddlu wedi adnabod bod angen ail-edrych ar y
grwpiau gweithredol YG, er mwyn sicrhau y defnyddir
adnoddau prin pob asiantaeth yn effeithiol. Fel rhan o
adolygiad ehangach o grwpiau aml-asiantaethol lleol, bydd
asesiad yn cael ei wneud i weld beth yw’r strwythurau
angenrheidiol ar gyfer y dyfodol.



Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion (Ynys Môn)
wedi adnabod nad yw rhai cleientiaid yn derbyn gwasanaeth
addas bob tro, yn sgil trothwyon y gwasanaethau, er eu bod
yn cyflwyno i wasanaethau yn aml. Yn benodol, mae hyn yn
wir
o
ran
y
ddealltwriaeth
o
alluoedd
meddyliol/penderfyniadau annoeth/cymryd risgiau. Bydd y
Gwasanaethau Oedolion yn arwain ar y gwaith o feithrin
dealltwriaeth gyfunol o’r materion dan sylw.



Sefydlu fframwaith fydd yn galluogi rhannu gwybodaeth i
gefnogi parhad y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus
(GGMC) ac edrych ar y posibilrwydd o gael gorchymyn
newydd ym Mangor. Bydd rhaid edrych ar ba wybodaeth
sydd ar gael, neu sydd angen bod ar gael gan yr Heddlu, i
brofi gwerth y gorchmynion cyfredol. Hefyd, yr Heddlu a
Chyngor Gwynedd i drafod y posibilrwydd o ddarparu
gorchymyn newydd ym Mangor.

Dyddiad Targed

Cyfrifoldeb
Heddlu i arwain, pawb i
gyfrannu sylwadau.

Allbynnau a deilliannau
Bydd strwythur grwpiau newydd mewn lle. Felly,
bydd ymrwymiad amser gweithwyr i’r grwpiau
yn fwy effeithiol, ac felly, ein hymateb i’r
materion dan sylw yn effeithlon.

Gwasanaethau Oedolion i Bydd sgyrsiau/sesiynau gwella dealltwriaeth
arwain, pawb i ymrwymo.
wedi digwydd. Felly, bydd gan yr asiantaethau
penodol well dealltwriaeth o natur problemau
unigolion, ac felly, bydd modd iddynt ymateb yn
seiliedig ar angen ac nid yn seiliedig ar
drothwyon y gwasanaeth yn unig.

Dadansoddwr yr Heddlu,
Heddlu lleol a swyddogion
perthnasol yng Nghyngor
Gwynedd.

Bydd y wybodaeth berthnasol wedi ei hadnabod,
a’i chasglu. Felly, defnyddir y ddeddfwriaeth yn
fwy effeithlon, yn berthnasol i’r angen, ond
hefyd ystyrir yr adnoddau sydd wirioneddol ar
gael ar gyfer eu gweithredu.
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Mae Cyngor Ynys Môn wedi adnabod fod trafod materion
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol mewn ffordd amserol
gyda’n tenantiaid yn y gymuned yn helpu i ddatrys materion
yn gynnar. Felly, yn ystod 2019, bydd swyddogion y
gwasanaethau Tai a'r Heddlu yn cynnal sesiynau galw heibio
yn rheolaidd ar gyfer trafod materion gyda thrigolion.



Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (GCI) y ddwy Sir, a’r
Heddlu, wedi adnabod yr angen i ail-edrych ar y prosesau o
ymdrin â phlant sy’n creu trafferthion oherwydd ymddygiad
gwrthgymdeithasol. Mae’n amlwg bod angen dod â’r
gwasanaeth cyfiawnder i mewn i’r broses yn gynnar, er
mwyn sicrhau gwarchodaeth a chefnogaeth i’r plentyn yn
ogystal â delio gyda'r materion ynghlwm â’r drosedd. Yn
ogystal, mae asiantaethau, ar y cyd am ail-edrych ar y
systemau o reoli ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy
ddefnyddio ‘cerdyn melyn’ ar gyfer plant.

Cynllun yn weithredol Gwasanaeth Tai Ynys Môn Byddwn yn adnabod faint o alw sydd ar y
drwy’r flwyddyn, asesu a'r Heddlu
sesiynau, a’r math o faterion sy’n cael eu
cynnydd ar y diwedd,
hadnabod, ac yn derbyn sylw cynnar. Bydd
ac adrodd (ch4).
tenantiaid yn teimlo bod eu problemau’n cael
sylw amserol, bod y gwasanaethau yn weledol yn
ein stadau tai, a bod sylw priodol yn cael ei roi i
bryderon unigolion.
Cynllun yn weithredol Grŵp rheoli gweithredol Bydd proses newydd yn cael ei datblygu gan y
yn ystod 2019/20. GCI
Bwrdd gweithredol, ac yna’n cael ei hadolygu yn
Adrodd am gynnydd yn
ystod y flwyddyn i sicrhau gwelliant yn y broses.
(Ch2).
Bydd y plant sy’n dod i sylw’r Heddlu yn cael pob
cefnogaeth i droi cefn ar droseddu.
Pwrpas yr adolygiadau yw sicrhau bod pob cyfle
yn cael ei adnabod, i sicrhau nad yw’r plant hyn
yn mynd ymlaen i fod yn droseddwyr i’r dyfodol.

Ymyraethau a sefydlwyd gan bartneriaid (sydd hefyd yn cyfrannu tuag at y meysydd ffocws)







Tîm ymyrraeth gynnar: Dull Aml-asiantaethol i weithredu ymyrraeth gynnar a mesurau ataliol. Partneriaid: Heddlu, Asiantaethau Tai ac eraill yn ôl yr angen.
Gwerthiant cynnyrch gyda chyfyngiad oedran i rai dan oed: Gwaith gorfodaeth ac ataliol parthed gwerthu cynnyrch gyda chyfyngiad oedran, sef alcohol, tân gwyllt ac
ati, yn cynnwys pryniannau prawf. Partneriaid – Gwarchod y Cyhoedd a’r Heddlu
Ymgyrchoedd lleol/diwrnodau codi ymwybyddiaeth: Codi ymwybyddiaeth o ymgyrchoedd penodol, e.e. codi ymwybyddiaeth o droseddau cyllyll, noson tân gwyllt/Calan
Gaeaf. Partneriaid: Gwarchod y Cyhoedd, Heddlu, Gwasanaeth Tân ac Achub
Llygredd sŵn: Monitro llygredd sŵn gan gynnwys defnyddio app Môn i gasglu tystiolaeth i arwain at gamau gorfodaeth. Partneriaid: Gwarchod y Cyhoedd Ynys Môn a’r
Heddlu
Trwyddedu eiddo: Adolygu amodau ac amcanion trwydded pan fo’r angen. Gwarchod y Cyhoedd a’r Heddlu
Ymgyrch MICRA – Targedu ymddygiad gwrthgymdeithasol difrifol yng Nghaernarfon. Partneriaid – Heddlu, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Addysg
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Ymgyrch Wax – Targedu'r drosedd o gardota yn ardal Bangor sydd wedi bod yn destun pryder yn y gymuned leol. Parhaus
Ymgyrch Circuit – Troseddau’n seiliedig ar YGG yng Nghaergybi. Partneriaid – Heddlu ar y cyd â chlwb ieuenctid Canolfan Jessie Hughes, Yr Hwb, Pod Ieuenctid, Gwelfor,
Gwasanaethau Tai a’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid
Grŵp tasg YGG Gwynedd: Mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Partneriaid – Heddlu (dull aml-asiantaethol)
Ymgymryd â gwaith ataliol yn y maes gwerthu alcohol dan oed - cynghori busnesau, hyrwyddo Her 25, cynnal profion prynu, a gorfodaeth yn ôl yr angen. Partneriaid Safonau Masnach a thrwyddedu yr Awdurdodau Lleol a'r Heddlu

Ffocws: Cefnogi pobl fregus i’w hatal rhag iddynt ddioddef trosedd
 Caethwasiaeth fodern
 Troseddau casineb
 Monitro tensiynau cymunedol
Mesurau:
1. Nifer y bobl sy’n dioddef trosedd dro ar ôl tro (3 neu ragor mewn 12 mis)
2. Nifer yr achosion o gaethwasiaeth fodern (dangosydd newydd)
3. Nifer yr adroddiadau am droseddau casineb (dangosydd newydd)
Camau gweithredu a phrosiectau 2019


Dyddiad Targed

Cyfrifoldeb

Cynllun Caethwasiaeth Fodern yn bodoli ac yn cael ei Adrodd i'r PDC yn ôl yr Bwrdd Rhanbarthol
os
bydd Aelodau’r Bartneriaeth
fonitro'n rhanbarthol; gweler y cynllun rhanbarthol am angen,
rhwystrau
lleol.
wybodaeth bellach. Bydd unrhyw faterion lleol yn dod i
sylw'r PDC drwy'r Bwrdd Cymunedau Diogel. Bydd y
llwybr cyfeirio newydd yn cael ei weithredu’n lleol, a
bydd codi ymwybyddiaeth yn rhan o waith craidd yr
asiantaethau.

Allbynnau a deilliannau
Bydd rhaglen waith y bwrdd rhanbarthol yn cael ei
monitro yn rhanbarthol. Bydd y bartneriaeth leol yn
delio gydag unrhyw faterion o danberfformiad lleol,
ac adroddir ar hyn yn y bwrdd rhanbarthol.
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Mae partneriaid wedi adnabod fod y sialens o ddelio
gyda’r troseddau parthed Llinellau Sirol yn gymhleth ac
angen mwy o sylw. Felly, fel rhanbarth, byddwn yn
cydweithio gyda'r Heddlu i gasglu gwybodaeth ar draws
y sectorau er mwyn deall ac adnabod maint y broblem.
Bydd hyn yn cynnig sylfaen er mwyn mynd ati i adnabod
sut i ymateb fel partneriaid mewn ffordd fwy effeithiol.

Grŵp tasg rhanbarthol yn
arwain. Dadansoddwyr yn yr
Heddlu yn cydgordio.
Aelodau’r bartneriaeth i
rannu gwybodaeth.

Wrth rannu ein gwybodaeth fel partneriaid, bydd
modd creu darlun mwy cynhwysfawr o natur y
bygythiad a’r risg i ni yng Ngogledd Cymru parthed
Llinellau Sirol. Bydd y wybodaeth yn rhan o’r cydgynllunio ar gyfer ein hymateb i'r broblem yn y
dyfodol.



Mae troseddau lle mae defnydd o gyllyll ar gynnydd ar
draws y wlad, ac er nad yw’r broblem yn yr ardal hon ar
yr un raddfa a’r hyn a welir mewn ardaloedd eraill, mae
angen ymateb i’r risg. Mae’r heddlu a’r gwasanaethau
Safonau Masnach yng Ngwynedd yn cydweithio ar
gynllun codi ymwybyddiaeth yn ein siopau perthnasol, o
ran gwerthu cyllyll i blant a phobl ifanc. Bydd rhai siopau
yn cael eu targedu hefyd am ‘spot checks’ er mwyn
canfod unrhyw dor-cyfraith posib, yn ogystal â chodi
ymwybyddiaeth a rhannu pecynnau gwybodaeth yn
gyffredinol.

Bydd y gwaith hwn yn Heddlu,
gwasanaethau
cael ei wneud yn ystod Safonau Masnach Gwynedd
misoedd cyntaf 2019,
felly adroddiad ar
gynnydd erbyn (Ch1).

Bydd siopau perthnasol yn cael gwybodaeth a
sgyrsiau pwrpasol gyda’r heddlu a SM, er mwyn eu
hatgoffa o ddeddfwriaeth a goblygiadau gwerthu
cyllyll i bobl dan oed. Bydd rhai siopau hefyd yn
derbyn ‘spot checks’ gan gadéts yr heddlu, er mwyn
i ni allu adnabod tor-cyfraith. Bydd hyn yn galluogi
siopau i wneud penderfyniadau doeth, yn ogystal
â’u gwneud yn ymwybodol bod yr asiantaethau
gorfodaeth yn cadw golwg ar y materion hyn.



Adroddiad ar gynnydd
Mae Cyngor Môn wedi adnabod ei bod yn bwysig i yn (Ch1).
weithwyr ac Aelodau Etholedig fod yn gyfarwydd â’r
prosesau a’r ddeddfwriaeth parthed ail-sefydlu
troseddwyr risg uchel yn ein cymunedau. Mae
dealltwriaeth yn arbed pobl rhag gorymateb a
chamddeall y sefyllfa yn ein cymunedau. Felly, mae’r
Cyngor, ynghyd â’r Heddlu a’r Gwasanaeth prawf, am
drefnu sesiynau codi ymwybyddiaeth.
Adrodd ar gynnydd yn
Ynys Môn ( CH1)
Gwynedd yn (Ch3)

Adran Dai Cyngor Ynys Môn – Bydd sesiynau addas yn cael eu trefnu, ac fe
heddlu a’r gwasanaeth prawf adroddir yn ôl ar nifer y mynychwyr. Wrth sicrhau
fod Aelodau Etholedig a gweithwyr rheng flaen yn
gwbl gyfarwydd gyda'r goblygiadau a strwythurau
rheoli troseddwyr risg uchel yn ein cymunedau,
maen nhw yn gallu ymateb yn well i bryderon y
cyhoedd.

Tîm rhanbarthol yn arwain ar Bydd sesiynau codi ymwybyddiaeth yn cael eu
y gwaith. Partneriaid yn lleol i cynnal ar draws y ddwy sir; gallwn fesur niferoedd y
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Mae’r Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus a’r Heddlu ar
draws Cymru wedi cynllunio prosiect i ddatblygu
gweithle sy’n fwy cyfarwydd gydag agenda Profiadau
Newidiol Mewn Plentyndod (PNmP) neu ACE - Adverse
Childhood experiences. Y bwriad yw sicrhau fod
gweithwyr (yr Heddlu yn benodol) yn deall sut mae
PNmP yn gallu effeithio ar unigolion, a defnyddio’r
wybodaeth hon i sicrhau’r ymateb gorau bosib pan
maen nhw yn dod i sylw gwasanaethau.

ymrwymo i fod yn rhan o’r bobl sy’n eu derbyn, yn ogystal â sut effaith y mae
datblygiad.
hyn yn ei gael ar niferoedd y cyfeiriadau gan yr
Heddlu i wasanaethau diogelu (un o’r allbynnau
disgwyliedig yw y bydd llai o gyfeiriadau yn dod i
Wasanaethau Cymdeithasol, gan y bydd gan yr
Heddlu well dealltwriaeth o anghenion unigolion a
sut i gyfeirio). Bydd unigolion yn cael ymateb mwy
addas i’w hamgylchiadau gan wasanaethau rheng
flaen.

Bydd y cynllun yn cael Adran Tai Ynys Môn a’r Gan ddefnyddio’r ‘Llwybr cefnogaeth a llety’ clir ar
ei asesu o gwmpas Bwrdd Iechyd lleol
gyfer pobl sydd ag anghenion iechyd meddwl, bydd
Mae Gwasanaethau Tai Ynys Môn wedi adnabod Hydref 2019, felly
llai o bosibilrwydd y bydd unigolion yn cael eu
cynnydd yn niferoedd y defnyddwyr gwasanaeth sy’n adroddiad ar gynnydd
targedu gan eraill sydd eisiau manteisio arnynt a’u
datgan bod ganddynt anghenion iechyd meddwl. Er yn (Ch3).
defnyddio nhw fel person, neu eu llety, ar gyfer
mwyn sicrhau bod yr unigolion hyn yn derbyn y
hwyluso troseddau, e.e. ar gyfer dosbarthu
gefnogaeth y mae arnynt ei hangen, mae’r gwasanaeth
cyffuriau. Nid dyma brif bwrpas y cynllun, ond
wedi datblygu llwybr cefnogaeth a llety pwrpasol, ar y
mae’n cyfrannu at leihau’r cyfleoedd i gamcyd â’r bwrdd iechyd.
fanteisio.

Ymyraethau a sefydlwyd gan bartneriaid (sydd hefyd yn cyfrannu tuag at y meysydd ffocws)
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Ffocws: Cynyddu'r hyder i adrodd am gam-drin domestig / Gweithio gyda MARAC i reoli'r niferoedd sy’n ddioddef Cam-drin Domestig dro ar
ôl tro (Cynhadledd Asesu Risg Aml-asiantaethol)
Mesurau:
1. Lefel y cam-drin domestig
2. Lefel y cam-drin domestig risg uchel (Achosion MARAC)
3. Nifer y bobl sy’n dioddef Cam-drin Domestig dro ar ôl tro (3 neu ragor mewn 12 mis)
4. Nifer y troseddwyr sy’n troseddu dro ar ôl tro (dangosydd newydd)
*Dangosydd newydd ychwanegol posib – nifer yr erlyniadau cam-drin domestig llwyddiannus
Camau gweithredu a phrosiectau 2019
Dyddiad Targed
Cyfrifoldeb

Allbynnau a deilliannau



Ymateb i’r ddeddfwriaeth newydd - Deddf Trais yn
erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais
Rhywiol (Cymru) 2015 , gan gynnwys gweithredu’n
lleol parthed anghenion y Fframwaith Hyfforddi
Cenedlaethol. Hefyd, fel partneriaid, rydym am
gyfrannu at yr asesiad anghenion rhanbarthol ar
gyfer cynllunio a chomisiynu gwasanaethau i’r
dyfodol.

Bydd
dyddiadau Bwrdd Iechyd, Awdurdodau
gweithredu
yn Lleol a’r Gwasanaeth Tân
amrywio ar draws y
rhanbarth. Adrodd ar
gynnydd yn (Ch3).

Mae codi ymwybyddiaeth o faterion Trais yn y Cartref ar
draws y sectorau, ac ymysg y cyhoedd, yn flaenoriaeth
gan Lywodraeth Cymru. Wrth ymrwymo i’r rhaglen
hyfforddiant cenedlaethol, bydd gwasanaethau statudol
yn hyfforddi’r gweithlu dros y blynyddoedd i ddod. Bydd
modd adrodd ar nifer y bobl mae hyn yn effeithio arnynt
dros y bum mlynedd i ddod - drwy waith y bwrdd
rhanbarthol.



Fel Partneriaeth, mae cyfrifoldeb statudol arnom i
ymateb i farwolaethau domestig, gan gynnal
adolygiad. Mae’r bartneriaeth yn cynnal y 3ydd
adolygiad o’r fath ar hyn o bryd, a byddwn yn sicrhau
ymateb priodol i unrhyw adolygiad o’r fath i’r
dyfodol.

Bydd yr adolygiadau Y bartneriaeth leol, a’r panel
yn parhau dros y pwrpasol sydd yn ei le ar
cyfnod sydd angen i gyfer yr adolygiad.
gyflawni
–
ar
gyfartaledd
o
gwmpas 2 flynedd.
Mae cynnydd pob
chwarter
wedi’i
gynnwys fel eitem ar

Byddwn yn rhannu’r gwersi sy’n deillio o’r adolygiadau
gyda phartneriaid ar draws y rhanbarth. Bydd cynllun
gweithredu wedi ei sefydlu ar gyfer pob adolygiad, a
byddwn yn monitro'r gweithredu sy’n deillio ohono.
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Mae’r broses MARAC (multi agency risk assessment
conference) yn bodoli ym mhob Sir. Dyma lle mae
asiantaethau yn dod at ei gilydd i drafod dioddefwyr
trais yn y cartref, lle maent mewn risg uchel o niwed,
er mwyn cynllunio i’w gwarchod. Mae’r Heddlu, sy’n
arwain ar hyn, wedi amlygu’r angen i ail-edrych ar y
broses, ac adolygu lle bo’r angen.

agenda’r
Bartneriaeth.

Aelodau’r
Bwrdd Posib y bydd y bwrdd rhanbarthol yn comisiynu corff
Rhanbarthol, gyda’r heddlu’n allanol i gynnal yr adolygiad, ond bydd pob partner arall
arwain.
yn ymrwymo i’r broses drwy’r Bwrdd Rhanbarthol, a
Adrodd ar gynnydd
byddwn yn sicrhau bod anghenion lleol yn bwydo mewn
(CH2)
i’r broses. Y bwriad yw sicrhau fod y broses yn
gynaliadwy ac yn effeithiol i’r dyfodol, gan fod yr angen
yn cynyddu.



Mae Gwasanaethau Plant Ynys Môn wedi adnabod yr
angen i adolygu cydweithio ar achosion sy’n cyrraedd
y Gwasanaeth Integredig Cefnogi Teuluoedd (GICT),
neu IFSS (Integrated Family Support Services). Dyma’r
teuluoedd lle mae posibilrwydd y bydd y plant yn
gorfod mynd i ofal.

Bydd y peilot yn Gwasanaethau Plant Ynys
cymryd 3-6 mis. Môn, gyda grŵp arwain yn
Adrodd ar gynnydd rhedeg y peilot.
yn (Ch 3).

Mae grŵp wedi dod at ei gilydd i edrych ar beilota ffordd
ychydig yn wahanol o weithio gyda’r teuluoedd hyn, gan
gynnwys tynnu mwy o wasanaethau trydydd sector i
mewn. Teuluoedd gyda phroblemau trais yn y cartref
fydd yn cael sylw’r peilot. Bydd y peilot yn digwydd er
mwyn asesu effaith y newid yn gyntaf, cyn mynd ati i
raeadru ymhellach.
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Ffocws: Cynyddu hyder i adrodd am drais rhywiol / cynyddu ymwybyddiaeth am drais rhywiol ymysg pobl ifanc
 Cam-fanteisio ar blant yn rhywiol (CBR)
 Achosion risg uchel
Mesurau:
1. Lefel y troseddau rhywiol
2. Nifer y troseddau Cam-fanteisio'n Rhywiol ar Blant
Camau gweithredu a phrosiectau 2019
Dyddiad Targed
Cyfrifoldeb
Allbynnau a deilliannau


Mae llawer iawn o waith wedi cael ei wneud yn Adrodd ar gynnydd Yr holl bartneriaid i ymateb i’r
fframwaith
cydweithio.
ystod y blynyddoedd diweddar i adnabod ffurf (Ch3)
Safonau Masnach Gwynedd.
effeithiol o ymdrin â throseddau o gam-fanteisio
Gwasanaethau plant y ddwy
ar blant yr rhywiol neu CSE (child sexual
Sir.
exploitation) gan gynnwys deddfwriaeth newydd
a chynllun ymateb rhanbarthol. Rydym hefyd
wedi sefydlu grwpiau lleol yn y gwasanaethau
plant i ddelio gyda materion o’r fath. Mae’r
gwaith yn parhau –
o

o



Mae modd asesu nifer y gyrwyr tacsi yn Ynys Môn sy’n
cydymffurfio â’r gofynion hyfforddiant. Bydd y
Cynghorau’n asesu faint o bobl sydd wedi cael
hyfforddiant, yn ogystal ag unrhyw fylchau sydd angen
sylw. Y bwriad yw sicrhau bod gweithwyr yn ymwybodol o
sut i adnabod CSE ac ymdrin ag ef.

Bydd gwasanaethau safonau masnach
Gwynedd yn gwneud hyfforddiant CSE yn
orfodol i bawb sy’n dal trwydded gyrru
tacsi o’r flwyddyn hon ymlaen.
Bydd Cyngor Ynys Môn yn gwneud
hyfforddiant CSE yn orfodol i holl
weithlu’r Cyngor. Yn ogystal, bydd Cyngor
Gwynedd yn cynnig hyfforddiant i’r
gweithlu ar CSE, ac yn datblygu pecynnau.

Mae gwasanaethau wedi adnabod bod mwy o
achosion yn dod i sylw mewn perthynas ag
ymddygiad rhywiol niweidiol (ymysg plant). Felly,
mae’r ddau Gyngor yn edrych ar ffurf o allu
ymateb i hyn yn effeithiol i’r dyfodol.

Bydd y datblygiad Gwasanaethau plant y ddwy Sir
hwn yn waith mwy
hirdymor. Adrodd
ar gynnydd (Ch4).

Bydd gwasanaethau plant Ynys Môn yn datblygu
hyfforddiant addas ar gyfer gweithwyr a allai ddod ar draws
y materion hyn, ac yn adnabod rhai gweithwyr y gellid eu
datblygu i arbenigo mwy yn y maes. Bydd gwasanaethau
plant Gwynedd hefyd yn ymgeisio am arian penodol ar gyfer
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datblygu’r adnodd arbenigol yn y gwasanaeth. Yn y dyfodol
felly, bydd gwell dealltwriaeth ac ymateb i achosion o
ymddygiad rhywiol niweidiol, a bydd modd adnabod nifer o
yr achosion sy’n dod i sylw. Hefyd, bydd Bwrdd Diogelu
Gogledd Cymru yn mynd ati i osod arweiniad i wasanaethau
ar gyfer gweithredu yn effeithiol.
Ymyraethau a sefydlwyd gan bartneriaid (sydd hefyd yn cyfrannu tuag at y meysydd ffocws)

6



Trwyddedu tacsis: Gwiriadau Gwasanaeth Datgelu Gorfodol a Gwahardd (DBS), ac yn y camau olaf o weithredu hyfforddiant diogelu gorfodol fel gofyniad ar gyfer y
drwydded. Partneriaid – Gwarchod y Cyhoedd, Cynghorau Gwynedd ac Ynys Môn



Tîm ONYX Cam-fanteisio ar blant yn rhywiol (CBR): Wedi sefydlu yn nhimau lleol yr Heddlu er mwyn mynd i’r afael â CBR. Partneriaid – Heddlu, Gwasanaethau
Cymdeithasol, Iechyd, Tai

Ffocws: Mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yn yr ardal
 Cyflenwi cyffuriau cyfundrefnol
 Gyrru dan ddylanwad cyffuriau
Mesurau:
1. Dangosyddion Perfformiad Allweddol Llywodraeth Cymru
Camau gweithredu a phrosiectau 2019
Dyddiad Targed


Wedi adnabod yr angen am adeilad mwy addas
ar gyfer gwasanaethau camddefnyddio
sylweddau yn Ynys Môn, mae’r Bwrdd Cynllunio
Rhanbarthol (BCR) neu’r APB (Area Planning
Board) wedi derbyn arian cyfalaf gan
Lywodraeth Cymru i brynu adeilad addas yng
Nghaergybi. Dros y ddwy flynedd nesaf, bydd

Cyfrifoldeb

Bydd y gwaith yn Bwrdd cynllunio rhanbarthol
parhau
hyd
at
2020/21, adrodd ar
gynnydd yn ystod
(Ch4)

Allbynnau a deilliannau
Rydym bob amser eisiau annog unigolion i dderbyn
cefnogaeth a thriniaeth pan fo ganddynt anghenion yn
deillio o gamddefnyddio sylweddau. Mae cael darpariaeth
addas ac o ansawdd yn rhan fawr o gyflawni’r weledigaeth
hon. Bydd modd adrodd yn ôl ar y ffordd mae’r gwasanaeth
a defnyddwyr gwasanaeth yn adnabod gwelliannau yn y
ddarpariaeth.
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gwaith adnewyddu yn cael ei wneud ar yr
adeilad.


Mae adnabod adeilad newydd addas ym Dim amserlen benodol Bwrdd cynllunio rhanbarthol
Mangor hefyd yn flaenoriaeth. Mae’r bwrdd - adrodd fel y daw
iechyd yn edrych ar gyfleoedd, a bydd y bwrdd cyfleoedd
rhanbarthol yn cydweithio â hwy i ymgeisio am
arian cyfalaf newydd, petai cyfleoedd yn codi.



Mae’r bwrdd cynllunio rhanbarthol wedi
adnabod bod angen edrych ar gynllun
rhanbarthol penodol ar gyfer alcohol. Bydd y
bartneriaeth leol yn bwydo i mewn i’r gwaith
hwn, ac yn gweithredu fel bo’r angen.



Yn dilyn adolygiad ar draws y rhanbarth parthed
Adrodd ar
y ddarpariaeth o wasanaethau rheng 2, sef
(Ch3).
ymestyn allan/gwasanaeth galw i mewn, rydym
wedi adnabod yr angen i ddarparu mwy o
wasanaethau o’r fath. Felly, bydd mwy o
adnoddau ar gael drwy’r Bwrdd Cynllunio
Rhanbarthol i ddarparu gwasanaethau yn lleol
dros y ddwy Sir.



Rydym wedi adnabod bod angen edrych ar ein
gweithlu, ac asesu p’un a oes digon o
ymwybyddiaeth yn bodoli parthed ‘rhiant
(rhieni) yn rhoi cyffuriau i’w plant’. Nid yw hon

Chwe mis ar gyfer Bwrdd cynllunio rhanbarthol,
paratoi
strategaeth a’r grŵp datblygu cynllun.
ddrafft. Adrodd ar
gynnydd (Ch3).

Ein bwriad yw ystyried unrhyw gyfle i adnabod adeilad
addas ar gyfer y gwasanaeth triniaeth ym Mangor. Hyd nes
y bydd hyn yn digwydd, mae’r gwasanaethau’n gweithio o
adeiladau partneriaid.

Rydym yn adnabod fod alcohol yn gallu achosi niwed i
unigolion, teuluoedd a chymunedau, a bod angen edrych ar
dystiolaeth o ran beth sy’n gweithio, er mwyn creu
strategaeth i leihau’r niwed. Bydd yr holl bartneriaid yn
ymrwymo i wireddu’r strategaeth, gyda’r bwriad o leihau’r
niwed y mae camddefnyddio alcohol yn gallu ei achosi.
Bydd y strategaeth yn adnabod ffurf o asesu’r effaith fel
rhan o’r datblygiad.

gynnydd Bwrdd Cynllunio Rhanbarthol Bydd gwaith cynllunio’n digwydd rhwng y partneriaid er
mwyn adnabod pa fath o wasanaethau ychwanegol sydd eu
hangen yn y ddwy Sir, ac ymhle. Yna, byddwn yn datblygu
gwasanaethu newydd ac yn monitro’r effaith dros gyfnod y
contractau. Y bwriad yw sicrhau bod unigolion sy’n ffafrio
gwasanaethau yn y gymuned, a rhai llai ffurfiol, yn dod
ymlaen i dderbyn cefnogaeth.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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yn drosedd sy’n digwydd yn aml, ond mae’n
bwysig ein bod yn sicrhau bod gweithwyr rheng
flaen yn ymwybodol o’r materion a sut i ymdrin
â hwy.


cynllunio
Rydym wedi adnabod yr angen i gryfhau’r Adnodd yn ei le erbyn Bwrdd
mis
Ebrill.
Adrodd
ar
ardal/Gwasanaethau
plant
gefnogaeth yr ydym yn ei chynnig i deuluoedd
Ynys Môn
yn Ynys Môn, lle mae materion camddefnyddio gynnydd (Ch 2).
sylweddau/iechyd meddwl. Mae’r ddarpariaeth
hon ar gael yng Ngwynedd yn barod, drwy arian
gan y bwrdd cynllunio ardal. Felly, rydym am
ddatblygu
adnodd
ychwanegol
yng
Ngwasanaethau Plant Ynys Môn.

Bydd y swydd hon yn ychwanegu at wydnwch a gallu
teuluoedd i ddelio â’r materion hyn, ac felly, bydd llai o
deuluoedd yn datblygu i fod angen gwasanaethau mwy
dwys.

Ymyraethau a sefydlwyd gan bartneriaid (sydd hefyd yn cyfrannu tuag at y meysydd ffocws)





Arolwg diogelwch tân yn y cartref: Arolwg ar gyfer unigolion sydd wedi eu hadnabod i fod yn fregus yn sgil camddefnydd alcohol. Partneriaid – Gwasanaeth Tân ac
Achub, CAIS a'r Bwrdd Iechyd Lleol.
Unigolion sy'n destun Gorchymyn Adferiad Cyffuriau: Cwrs gorfodol ar iechyd a lles, fydd yn pwysleisio ymarferion i leihau niwed – Gwasanaeth Prawf Cymru
Hyrwyddo ymgyrchoedd lleol: Hyrwyddo ymgyrch diogelwch y ffyrdd y 5 angheuol, i godi ymwybyddiaeth o yfed dan ddylanwad alcohol/cyffuriau. Partneriaid – Heddlu,
Gwasanaeth Tân ac Achub
Ymgyrch RATTLE: Targedu’r rhai sy’n delio cyffuriau yng Ngwynedd a Môn. Partneriaid – Heddlu, Cynghorau
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Ffocws: Lleihau aildroseddu (ar gyfer dioddefwyr a throseddwyr)
Mesur:
1. Nifer y bobl sy’n dioddef trosedd dro ar ôl tro (3 neu ragor mewn 12 mis, dangosydd newydd)
2. Nifer sydd yn ail-droseddu dro ar ôl tro oed 18+ (3 neu ragor mewn 12 mis, dangosydd newydd)
3. Nifer sydd yn ail-droseddu dro ar ôl tro, oedran 12-17(3 neu ragor mewn 12 mis, dangosydd newydd)
Camau gweithredu a phrosiectau 2019
Dyddiad Targed
Cyfrifoldeb
Bwrdd Cymunedau Diogel
Gogledd Cymru i’w sefydlu.
Byrddau rheoli lleol i
ymrwymo i’r trefniant.



Mae’r Bwrdd Rhanbarthol wedi ystyried sefydlu
Bwrdd Rheoli Rhanbarthol ar gyfer Gwasanaethau
Cyfiawnder ieuenctid. Os bydd Bwrdd yn cael ei
sefydlu, bydd cyfleoedd i rannu ymarfer da. Ond,
gan fod gennym Fyrddau Rheoli lleol hefyd,
byddwn yn adolygu’r trefniant i sicrhau nad oes
dyblygu gwaith, nac unrhyw golled i fuddion lleol,
wrth weithredu yn y ffordd newydd.



Mae gwasanaeth Cyfiawnder ieuenctid y ddwy Sir
wedi adolygu strwythurau ac wedi penderfynu
sefydlu strategaeth newydd. Bydd hyn yn arwain at
gynllun sy’n fwy effeithiol yn yr hinsawdd ariannol
bresennol, ac yn gallu rhoi ystyriaeth i’r mathau o
droseddau newydd yr ydym yn eu gweld yn
datblygu, megis Llinellau Sirol.

Bydd cynllun strategol
2 flynedd yn ei le
erbyn ........ a chynllun
gweithredu blwyddyn
yn ei le erbyn .....



Mae’r cynllun rheoli troseddwyr mewn ffordd
integredig neu (IOM – Integrated offender
management) am newid y mathau o droseddwyr
sydd am gael eu targedu. Rydym wedi adnabod mai
dyma’r unigolion sy’n achosi’r niwed mwyaf i
gymunedau.

Yn weithredol drwy’r Bwrdd
strategol
flwyddyn. Asesu bob rhanbarthol
chwe mis gan gychwyn
gyda (Ch2).

Allbynnau a deilliannau

Mae hwn yn gyfle i dreialu trefniant rhanbarthol, a all
fod o fudd i wasanaethau Cyfiawnder ieuenctid, ac o
bosib rannu gwaith datblygol ar draws y rhanbarth.
Serch hyn, rydym am asesu effaith y Bwrdd newydd, ac
os nad oes budd, byddwn yn barod i ddychwelyd i’r
trefniant cyfredol.

Bwrdd rheoli gwasanaeth Bydd strategaethau newydd yn eu lle, sydd wedi eu
cyfiawnder ieuenctid lleol
datblygu i ymateb yn fwy effeithiol i’r materion sy’n ein
hwynebu ar hyn o bryd.
Bwrdd
gweithredol
gwasanaeth
cyfiawnder
ieuenctid lleol
IOM Mae’r cynllun yn gyfle i droseddwyr dderbyn cefnogaeth
i’w helpu i roi’r gorau i droseddu. Y bobl fydd yn cael eu
targedu o hyn allan fydd y rhai sydd wedi eu cyhuddo o
drais yn y cartref neu droseddau yn gysylltiedig â gangiau
troseddu cyfundrefnol. Bydd hyn yn galluogi’r cynllun i
weithio gydag unigolion yr ydym yn eu hystyried sy’n
achosi’r niwed mwyaf i gymunedau. Dylem weld lleihad
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yn nifer y troseddau gan yr unigolion hyn; mae’r rhai sy’n
parhau i droseddu yn cael eu herlyn.


Mae’r gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid (GCI) yn
adnabod bod nifer fawr o’r plant sy’n dod i mewn
i'r gwasanaeth yn dioddef o broblemau sy’n
gysylltiedig â ‘thrawma ac ymlyniad’ (attachment
and trauma related issues). Felly, er mwyn torri’r
cylch o ymddygiad gwael a throseddu, mae’n rhaid
ymateb yn briodol i anghenion y plant hyn.

Hyfforddiant yn ystod Gwasanaeth
cyfiawnder
(Ch1).
Cynllun
i ieuenctid Gwynedd ac Ynys
weithredu’r dysgu (Ch Môn
3). Bydd monitro’r
allbynnau yn mynd
ymlaen i 2020.

Wrth hyfforddi’r gweithlu ar y ffyrdd gorau o ymateb a
gweithio â phlant sydd wedi dioddef o faterion yn
gysylltiedig â thrawma ac/neu ymlyniad, bydd gwell
allbynnau i’r plant, a hefyd bydd llai o siawns iddynt fynd
ymlaen i droseddu rhagor. Eisoes, dengys tystiolaeth
genedlaethol fod y math hwn o ymateb yn gweithio.

Ymyraethau a sefydlwyd gan bartneriaid (sydd hefyd yn cyfrannu tuag at y meysydd blaenoriaeth)





Ymgyrch Phoenix: targedu pobl ifanc sydd wedi eu hadnabod fel rhai sydd mewn perygl o droseddu neu ail-droseddu a'u cynnwys mewn gweithgareddau cadarnhaol.
Partneriaid – Gwasanaeth Tân ac Achub, Addysg, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a’r Heddlu.
Prosiect WISDOM: Ymateb aml-asiantaethol i ail-droseddwyr risg uchel wedi sefydlu yn un o adeiladau’r Cyngor. Partneriaid – Heddlu (Uned Gwarchod y Cyhoedd) a
Phrawf (Uned troseddwyr rhywiol a threisgar)
Gorchymyn Ymddygiad Troseddol ar ôl euogfarn (CBO): Gorchymyn ar ôl euogfarn gyda’r nod o fynd i'r afael â'r troseddwyr mwyaf difrifol a pharhaus. Partneriaid Heddlu, Gwarchod y Cyhoedd, Prawf
Ymyrraeth Gynnar (EIT): Ymateb aml-asiantaethol ymyrraeth cynnar. Partneriaid – Arweinir gan yr Heddlu , aml-asiantaethol
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