Cynllun Blynyddol 2022-23 Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd a Môn
Cefndir
Mae'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn grŵp o sefydliadau sy'n gweithio gyda'i gilydd i edrych ar sut orau i fynd i'r afael â throsedd ac
anhrefn. Mae'r gofyn i gael partneriaeth o'r fath mewn lle ar lefel leol yn rhan o'r gyfraith, sef Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998. Mae gan nifer o
sefydliadau ran i'w chwarae o fewn y bartneriaeth, gan gynnwys yr awdurdod lleol, yr heddlu, y gwasanaeth prawf, y gwasanaeth tân ac achub
a'r bwrdd iechyd.
Mae gennym gyfrifoldebau dan Ddeddf 1998 am nifer o feysydd, gan gynnwys – lleihau trosedd ac anhrefn, lleihau aildroseddu, camddefnyddio
sylweddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yn ogystal, mae dyletswydd arnom i gomisiynu adolygiadau Lladdiad Domestig mewn rhai
amgylchiadau penodol.
Bydd ein cynllun yn cyflawni yn erbyn blaenoriaethau Strategaeth Bwrdd Partneriaeth Gogledd Cymru Fwy Diogel, sef:
1)
2)
3)
4)

Atal trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol
Mynd i'r afael â throseddau treisgar
Mynd i'r afael â throseddau trefniadol difrifol
Diogelu ac adeiladu cymunedau gwydn a chynnal diogelwch y cyhoedd

Cawn ein llywio hefyd gan flaenoriaethau ac amcanion y canlynol:
•
•
•
•

Asesiad Strategol Gogledd Cymru
Cynllun Heddlu a Throsedd Heddlu Gogledd Cymru (2021-24)
Strategaeth Bregusrwydd a Cham-fanteisio Gogledd Cymru (2021-24)
Cynllun Gorchfygu Troseddu'r Swyddfa Gartref (2021)

1

Cynllun gwaith ar gyfer y 12 mis nesaf
#

Gweithred

Allbwn

Canlyniad

Cyfrifoldeb

Amserlen

Cyfrannu tuag
at
Lleihau’r potensial Safonau
Drwy gydol Blaenoriaeth 4
am drosedd
Masnach yn y 2022-23. Yn ar
Gynllun
ddwy sir
cael
ei Gogledd Cymru
fonitro
Fwy Diogel
mewn
cyfarfod PDC
chwarterol

1

Safonau Masnach i weithio ochr yn
ochr â Heddlu Gogledd Cymru ar
brosiect atal galwadau ar gyfer
unigolion y nodwyd eu bod yn
darged
neu’n
ddioddefwyr
galwadau di-wahoddiad.

Atalwyr galwadau yn
cael eu prydlesu i
ddefnyddwyr
a
dargedwyd
gan
alwadau di wahoddiad

2

Mae Safonau Masnach yn ymateb i
wybodaeth gan y tîm Sgamiau
Cenedlaethol ar ddioddefwyr sgâm
posibl. Mae ymrwymiad i gysylltu â
10 o bobl bob mis sydd wedi cael eu
targedu gan sgamwyr i ddarparu
gwybodaeth a chyngor.

Unigolion a dargedwyd
yn flaenorol yn derbyn
cyngor a gwybodaeth
felly’n
lleihau’r
tebygolrwydd o gael eu
erlid eto

mewn Safonau
Drwy gydol
Masnach yn y 2022-23. Yn
ddwy sir
cael
ei
fonitro
Mwy
o
mewn
ymwybyddiaeth o
cyfarfod PDC
sgamiau
chwarterol

Blaenoriaeth 4
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Mwy Diogel

3

Bydd Safonau Masnach yn gweithio
ochr yn ochr â Heddlu Gogledd
Cymru gyda rhaglen archwilio ac
ymweliadau wedi'u targedu ag
eiddo sy'n gwerthu nwyddau â
chyfyngiad oedran. Mae hyn yn
ymgais i gyfyngu ar argaeledd
cynhyrchion â chyfyngiad oedran
(fel alcohol, tybaco a vapes) a all
arwain
at
ymddygiad

Pryniannau
prawf Gostyngiad mewn Safonau
Drwy gydol
mewn sefydliadau lleol gwerthiant i rai dan Masnach yn y 2022-23. Yn
i
ddeall oed
ddwy sir
cael
ei
cydymffurfiaeth
â
fonitro
Challenge 25
mewn
cyfarfod PDC
chwarterol

Blaenoriaeth 1
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Mwy Diogel

Gostyngiad
dioddefwyr
ailadroddus

Blaenoriaeth 4
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

2

4

gwrthgymdeithasol a materion
trefn gyhoeddus mewn cymunedau
gwledig.
Mae Safonau Masnach Ynys Môn Gwell arferion gwaith er Gwella adnabyddiaeth Safonau
Drwy gydol
yn dymuno addasu a gwella eu mwyn cynyddu rhannu a helpu i ddarparu Masnach Ynys 2022-23. Yn
ymyrraeth gynnar
perthynas
waith
gyda gwybodaeth buan
Môn
cael
ei
Gwasanaethau Cymdeithasol i greu
fonitro
gwell llwybrau rhannu data. Bydd
mewn
hyn yn sicrhau bod dioddefwyr yn
cyfarfod PDC
cael eu hadnabod ac y gellir
chwarterol
darparu cefnogaeth yn ogystal â
chyfeirio unrhyw ddioddefwyr
posibl
at
y
Gwasanaethau
Cymdeithasol.
Pecynnau masnachwyr
yn cael eu rhannu’n
lleol
fel
bod
masnachwyr
yn
ymwybodol
o’r
deddfwriaeth
berthnasol
a’i
cyfrifoldebau

Sicrhau
bod Safonau
Drwy gydol
masnachwyr
yn Masnach yn y 2022-23. Yn
gweithredu o fewn y ddwy sir
cael
ei
ddeddfwriaeth
fonitro
mewn
Diogelu defnyddwyr
cyfarfod PDC
chwarterol

Blaenoriaeth 4
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

5

Safonau Masnach i ganolbwyntio ar
rannu ‘Pecynnau Masnachwyr’ ar
draws yr ardal. Mae’r pecynnau’n
llawn deddfwriaeth a chanllawiau
statudol i fasnachwyr, y mae’n
rhaid iddynt eu harwyddo i
gadarnhau eu bod wedi darllen a
chytuno i’r telerau ac amodau sydd
ynddynt. Bydd Gwynedd yn targedu
ceir ail law, a bydd Ynys Môn yn
canolbwyntio ar fusnesi ‘gwella
cartrefi.’

Blaenoriaeth 4
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

6

Bydd adran Addysg Ynys Môn yn Creu a gweithredu Gwell
Adran Addysg Tymor yr Haf Blaenoriaeth 2
blaenoriaethu hyfforddiant pellach cynllun gwaith yn ymwybyddiaeth fel Ynys Môn
2022
ar
Gynllun
3

mewn ysgolion ynghylch aflonyddu nhymor yr Haf mewn
rhywiol gan gyfoedion. Mae hyn ymateb i adroddiad
mewn ymateb i adroddiad Estyn Estyn
“Dydyn ni ddim yn dweud wrth ein
hathrawon – Profiadau o aflonyddu
rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith
disgyblion ysgolion uwchradd yng
Nghymru”. Bydd cynllun gwaith yn
cael ei roi ar waith i ddechrau yn
nhymor yr Haf.

bod athrawon mewn
gwell sefyllfa i nodi
ac
ymyrryd
yn
gynnar

Gogledd Cymru
Fwy Diogel

7

Mae ysgolion Ynys Môn eto eleni yn
cynnal
holiadur
Rhwydwaith
Ymchwil Iechyd Ysgolion (SHRN).
Pwrpas hyn yw deall gwahanol
agweddau ar amgylchedd yr ysgol a
sut maent yn dylanwadu ar iechyd
a lles myfyrwyr. Bydd hyn yn gosod
cyfeiriad
ar
hyfforddiant
camddefnyddio sylweddau. Bydd
llawer o'r gwaith 'Cyffredinol' yn
cael ei gyflwyno drwy'r tîm Ysgolion
Iach. Fodd bynnag, mae gwaith
mwy dwys yn cael ei gynnig gan y
Tîm Ieuenctid a'r Gwasanaeth Plant
mwy arbenigol.

Gwell dealltwriaeth Adran Addysg Tymor
yr
o les ein disgyblion i Ynys Môn
Haf/Hydref
gefnogi cynllunio
2022
Ymyrraeth fwy buan

Blaenoriaeth 1
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Mwy Diogel

8

Mae Cyngor Gwynedd yn parhau i Bydd 4 pod newydd ar Gwasanaethau
Adran Tai ac Drwy gydol Blaenoriaeth 1
weithio ar lety â chymorth ledled y gyfer llety dros dro yn mewn gwell sefyllfa i Eiddo Gwynedd 2022-23. Yn ar
Gynllun
Sir, a fydd yn cael effaith weithredol yn fuan, a ddarparu Cymorth
cael
ei

Dosbarthu holiadur a
dadansoddiad
o’r
atebion a ddarparwyd i
lywio gwaith y dyfodol

4

9

gadarnhaol ar holl feysydd
blaenoriaeth
y
Bartneriaeth
Diogelwch Cymunedol. Mae hyn
wedi bod yn bosibl gyda chyllid Cam
2. Bydd y gefnogaeth gyda'r llety yn
darparu cysylltiadau a mynediad i'r
holl wasanaethau hanfodol megis
Camddefnyddio Sylweddau, y
Gwasanaeth Prawf ac Iechyd
Meddwl ac ati. Bydd dull
partneriaeth yn cael ei mabwysiadu
wrth ystyried pwy sy'n cael ei leoli
yn y llety i sicrhau bod y lleoliadau'n
llwyddiannus ac nad ydynt yn dod â
materion ychwanegol i'r ardal neu
risgiau.

bydd dull partneriaeth
yn cael ei fabwysiadu
wrth ystyried pwy sydd
wedi’i leoli yn y llety i
sicrhau fod lleoliadau’n
llwyddiannus

Mae
trafodaethau
mewn
cyfarfodydd PDC diweddar wedi
canolbwyntio ar y defnydd o gocên
yn ein cymunedau, a'r cysylltiad â
llinellau sirol a cham-fanteisio ar
blant a phobl ifanc sy'n agored i
niwed. Bydd darn o waith parhaus
yn
canolbwyntio
ar
godi
ymwybyddiaeth rhwng partneriaid
a chymunedau.

Gweithio ochr yn ochr
â’r APB / Grŵp
Strategaeth
Alcohol
Gogledd Cymru i greu
ymgyrch
ymwybyddiaeth leol

ac ymyrraeth gynnar
i unigolion
Llai o gleientiaid ag
anghenion cymhleth
ac angen cymorth
mwy dwys

fonitro
Gogledd Cymru
mewn
Fwy Diogel
cyfarfod PDC
chwarterol

Perthynas
waith
agosach
gyda
chleientiaid
a
gweithwyr achos

Mwy
o PDC
ymwybyddiaeth o
realiti ac effaith
defnydd
hamdden/achlysurol
o gocên

Q1 2022 a Blaenoriaeth 3
thu hwnt
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

Rhannu posteri lleol Cyfrannu at Gynllun
gydag
aelodau Cyffuriau
10
Pubwatch
Mlynedd
y
Llywodraeth

5

10 Mewn ymateb i'r Proffil Cymunedol
diweddaraf, mae Fforwm TCD
(Trosedd Cyfundrefnol Difrïol)
newydd wedi'i sefydlu ar draws y
ddwy Sir. Mae hyn yn cael ei arwain
gan yr Heddlu, ond bydd
asiantaethau a gwasanaethau
allweddol yn cymryd rolau
arweiniol yn y dull 4P a fydd yn sail
i'r strwythur cyfarfodydd.

Cynrychiolaeth briodol Gweithredu cynllun Heddlu
o bob asiantaeth yn y TCD
4P
aml- Gogledd Cymru
cyfarfod
aml- asiantaeth lleol
asiantaethol,
pob
asiantaeth & adran i roi
mewnbwn i’r gwaith
lleol yma

11 Mae
gan
holl
aelodau'r
bartneriaeth rai cyfrifoldebau
mewn perthynas â rhaglen Atal y
Swyddfa Gartref (radicaleiddio
mewn perthynas â gweithgaredd
terfysgol). Bydd y gwaith hwn yn
cael ei ddiweddaru yn ystod y
flwyddyn hon o ran datblygu a
gwella
cynlluniau/hyfforddiant/gofynion
Sianel gyfredol. Bydd y gwaith yn
golygu gweithio'n agos gyda
chynghorydd rhanbarthol newydd y
Swyddfa Gartref.

Diweddaru cynllun Atal
Trefnu
sesiynau
hyfforddi Prevent ar
gyfer staff A.LL
Adolygu
trefniadau
Sianel

12 Paratoi ar gyfer y Ddyletswydd Ymwybyddiaeth
o
Diogelu newydd a ddisgwylir yn yr unrhyw ddatblygiadau
18 mis nesaf.
yn
statws
y
ddyletswydd

Drwy gydol
2022-23. Yn
cael
ei
fonitro
mewn
cyfarfod PDC
chwarterol

Blaenoriaeth 3
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Mwy Diogel

Cyfrannu at Gynllun PDC / Adrannau Q1 2022 a Cynllun Atal y
Gweithredu Bwrdd perthnasol
thu hwnt
Swyddfa
CONTEST
Awdurdod Lleol
Gartref
rhanbarthol
Cynllun Bwrdd
Cyfrannu
at
CONTEST
ganlyniadau SG Atal
Rhanbarthol
o
leihau
radicaleiddio

Yn gallu cyflawni ein
cyfrifoldebau o dan y
Ddyletswydd
Diogelu newydd

PDC / Grwpiau Drwy gydol
Parodrwydd
2022-23
a
Diogelwch
thu hwnt
Amddiffynnol

Dyletswydd
Diogelu’r
Swyddfa
Gartref
6

13 Mae
Cynllun
Camddefnyddio
Sylweddau Rhanbarthol yn ei le.
Agweddau o’r cynllun gwaith
rhanbarthol
camddefnyddio
sylweddau a fydd yn gwella
gwasanaethau yng Ngwynedd ac
Ynys Môn –
1) Un o flaenoriaethau’r BCA
(Bwrdd Cynllunio Ardal) a
adnabuwyd ar gyfer 22/23
yw’r ddarpariaeth ar gyfer
grwpiau merched yn unig.
Mae’n bosibl na fydd
menywod yn teimlo’n
gyfforddus yn mynychu
Grwpiau Adfer/Cyfoedion
gyda dynion yn bresennol –
yn enwedig os ydynt wedi
profi unrhyw fath o
gamdriniaeth neu drais.
Bydd y BCA yn edrych ar sut
y
gallwn
ddatblygu
darpariaeth grŵp i allu

Pan
yn
amserol
gweithio gyda grwpiau
PSPG yn y ddwy sir i
weithredu’r
ddyletswydd yn lleol

(PSPG) yn
Cyfrannu at Gynllun ddwy Sir
Gweithredu Bwrdd
CONTEST
rhanbarthol

y

Mae anghenion lleol
mewn perthynas â
gwasanaethau
cyffuriau ac alcohol yn
cael eu cytuno gan y
Bwrdd Rhanbarthol –
gan gynnwys sicrhau
cyllid i’w rhoi ar waith

Mae pob datblygiad Camddefnyddio Drwy gydol
yn
cyfrannu
at Sylweddau
/ 2022-23. Yn
ddeilliannau'r
APB
cael
ei
cynllun rhanbarthol
fonitro
mewn
cyfarfod PDC
chwarterol

Cynllun Bwrdd
CONTEST
Rhanbarthol

Cynllun
Camddefnyddio
Sylweddau
Rhanbarthol

Mae'r
holl
weithredoedd a nodir
yn cael eu rhoi ar waith
yn lleol

7

cynnig Grwpiau Merched yn
unig ar draws GC– wyneb yn
wyneb a/neu ar-lein.
2) Un o'r meysydd ffocws
allweddol fydd cynllun
gweithredu cyd-ddigwydd
(co-occuring)
Gogledd
Cymru sydd wedi'i ddiwygio
a'i adnewyddu a'i alinio â
nifer o gynlluniau LLC. Bydd
y gwaith hwn yn cynnwys
sefydlu grŵp Gweithredu
Cyd-ddigwydd
i
oruchwylio’r cynllun ochr yn
ochr â phartneriaid a fydd
yn cael eu harwain gan y
trydydd sector. Aelodaeth i
gynnwys ond heb fod yn
gyfyngedig
i
Fwrdd
Partneriaeth T4MH, Isadran Iechyd Meddwl,
Gwasanaethau
Camddefnyddio Sylweddau,
Awdurdodau Lleol, Caniad
a'r sector gwirfoddol.
3) Mae'r defnydd o BUVIDAL
yn parhau i fod yn effeithiol
gyda
chanlyniadau
cadarnhaol. Sicrhawyd stoc
o feddyginiaeth Buvidal ar
8

gyfer 2021/22 ar gyfer
Bwrdd Iechyd PBC. Cafwyd
nifer
o
ddeilliannau
cadarnhaol iawn a’r nod yw
annog cyflwyno ymhellach
ymhlith
gwasanaethau
rhagnodi
eraill
megis
Dechrau
Newydd
a
Charchar y Berwyn.
4) Datblygu panel adferiad
preswyl rhanbarthol ar
gyfer Gogledd Cymru. Yn
ystod Ch3 21-22 ymwelodd
staff BCA a BIPBC â
chanolfannau adsefydlu i
ddeall y ddarpariaeth a’r
broses atgyfeirio yn well. Y
camau nesaf yw cyfarfod â
defnyddwyr
gwasanaeth
sydd
wedi
cwblhau
lleoliadau adsefydlu. Bydd
porth Rehab Cymru yn cael
ei ailadeiladu er mwyn
helpu i symleiddio’r gwaith
papur ar gyfer gweithwyr
allweddol, unwaith y bydd
hyn wedi’i gwblhau, bydd
cynllun peilot ar gyfer y
panel rhanbarthol yn cael ei
drefnu.
9

5) Mae hyfforddiant naloxone
a naloxone trwynol ar gyfer
swyddogion yr heddlu GC a
fynegodd ddiddordeb wedi'i
gyflwyno ledled Gogledd
Cymru. Mae ystyriaeth
bellach yn cael ei rhoi i reoli
stoc a hyfforddiant yn
rheolaidd.
6) Ffocws
ar
ddatblygu
Grwpiau Cefnogi Cyfoedion
/ Adferiad - yn arbennig ar
gyfer Merched a Phobl Ifanc
ac
mewn
ardaloedd
gwledig.
7) Arian ychwanegol i gefnogi
pobl ifanc – a bydd yn
edrych
i
ddatblygu
darpariaeth/adeiladu gallu i
ddiwallu anghenion pobl
ifanc yn well.
14 Mae'r Bwrdd Cynllunio Ardal wedi
datblygu Strategaeth 4 blynedd
Lleihau Niwed Alcohol Gogledd
Cymru. Byddwn yn parhau i gefnogi
cyflawni hyn yng Ngwynedd ac Ynys
Môn. Mae hyn yn cynnwys nifer o
ymgyrchoedd posib, gan gynnwys

Awdurdodau Lleol i
fabwysiadu’r cynllun
lleihau niwed alcohol
rhanbarthol
Presenoldeb
cyfarfodydd
rhanbarthol

Yn ystod y flwyddyn PDC
– yn dibynnu ar ba
gynlluniau y gellir eu
cyflawni,
gwneir
cyfraniad
at
mewn ganlyniadau’r
grŵp cynllun rhanbarthol
i nodi – uchelgais hirdymor

Drwy gydol
2022-23. Yn
cael
ei
fonitro
mewn
cyfarfod PDC
chwarterol

Blaenoriaeth 2
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

10

ymgyrch galw tymhorol i dargedu tasgau a gweithredu’n yw hwn – cynllun 4
ymwelwyr yn ystod yr Haf.
lleol
blynedd
15 Byddwn yn sicrhau bod y
cyfrifoldebau a roddir ar y PDC
mewn perthynas â chynnal
adolygiadau dynladdiad domestig
(DHRs) yn cael eu cwblhau’n
briodol. Yn ei hanfod, mae hyn yn
golygu sicrhau bod paneli adolygu
priodol, cadeiryddion ac awduron
yn cael eu comisiynu a bod
adroddiadau adolygu terfynol yn
cael eu cyflwyno a'u derbyn gan y
Swyddfa Gartref.

Comisiynu
paneli
adolygu, cadeiryddion
ac awduron ar gyfer y
DHRs

Mae'r cyfrifoldebau PDC
a roddir ar y PDC o
ran
cynnal
Adolygiadau DHR yn
cael eu cwblhau'n
Ymgymryd a DHR a briodol.
Cynllun
chyflwyno i’r Swyddfa gweithredu mewn
Gartref
lle i ymateb i
argymhellion
–
gwersi a ddysgwyd
er mwyn gwella
gwasanaethau
i’r
dyfodol

Parhaus

16 Un o’r blaenoriaethau ar gyfer y
cynllun newydd fydd ceisio bodloni
ein hunain ein bod yn gwneud
digon i gyfleu negeseuon i’r
cyhoedd o ran VAWDASV. Ein
ffocws parhaus fydd pwyso a mesur
ein cynnydd o ran hyfforddiant,
codi
ymwybyddiaeth,
a
negeseuon/ymgyrchoedd. Bydd y
gwaith hwn yn unol â'r Strategaeth
VAWDA SV ddiwygiedig.

Cyswllt gyda’r adran
Gyfathrebu i weld pa
wybodaeth sydd wedi’i
rannu’n flaenorol ac i
nodi unrhyw fylchau /
adnoddau pellach

Q1 2022 a Blaenoriaeth 2
thu hwnt
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

Mwy
o PDC
ymwybyddiaeth ac
argaeledd
gwybodaeth
am
wasanaethau
cymorth VAWDASV

Blaenoriaeth 2
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel
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17 Monitro cynnydd hyfforddiant
Gofyn a Gweithredu - Fframwaith
Hyfforddi Cenedlaethol fel sy'n
ofynnol yn Neddf Cam-drin
Ddomestig a Thrais Rhywiol
(Cymru) 2015.

Parhau i gyflwyno’r Gwell
Adrannau
Drwy gydol
pecyn hyfforddi
ymwybyddiaeth
hyfforddiant y 2022-23. Yn
mewn Awdurdodau ddwy sir
cael
ei
Cyswllt gyda’r Swyddog Lleol o gam-drin
fonitro
Datblygu Hyfforddiant domestig i alluogi
mewn
Rhanbarthol
ac cyfeirio effeithiol at
cyfarfod PDC
adrannau hyfforddiant wasanaethau
chwarterol
perthnasol i fonitro cymorth
cynnydd

Blaenoriaeth 2
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

18 Mae trais yn y cartref yn parhau i
fod yn faes gwaith blaenoriaeth i’r
heddlu gyda mentrau pwrpasol yn
cael eu cynnal o bryd i’w gilydd
drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys
ymgyrchoedd ymwybyddiaeth.

Ymgyrchoedd
ymwybyddiaeth
a
mentrau i’w cynnal gan
yr Heddlu

Drwy gydol
2022-23. Yn
cael
ei
fonitro
mewn
cyfarfod PDC
chwarterol

Blaenoriaeth 2
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

Drwy gydol
2022-23. Yn
cael
ei
fonitro
mewn

Blaenoriaeth 2
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

Mwy
o Heddlu
ymwybyddiaeth ac Gogledd Cymru
argaeledd
gwybodaeth
am
wasanaethau
cymorth trais yn y
cartref i’r cyhoedd ac
Mae hyfforddiant materion trais yn Cyflwyno hyfforddiant ar draws yr Heddlu
y cartref yn dal i gael ei gyflwyno ar i’r holl weithlu
draws Heddlu Gogledd Cymru i’r
holl weithlu er mwyn cynyddu
dealltwriaeth o natur gymhleth
cam-drin domestig.
19 Bydd ffocws arbennig gan yr Heddlu Cydweithrediad rhwng Gostyngiad mewn Heddlu
ar Drais yn Erbyn Menywod a yr Heddlu a Trwyddedu troseddau
sy'n Gogledd Cymru
Merched
eleni
gyda
gysylltiedig
ag
gweithrediadau ar y cyd ochr yn
economi'r nos
ochr â safleoedd trwyddedig ac
awdurdod trwyddedu.

12

cyfarfod PDC
chwarterol
20 Bydd yr heddlu yn sicrhau mwy o Mwy o batrolau gan yr Presenoldeb
Heddlu
welededd ar y strydoedd yn Heddlu o amgylch yr gweladwy
mewn Gogledd Cymru
enwedig ym Mangor ac ardaloedd o ardaloedd hyn
ardaloedd
amgylch y Brifysgol
problemus

Drwy gydol
2022-23. Yn
cael
ei
fonitro
mewn
cyfarfod PDC
chwarterol

Blaenoriaeth 1
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

Partneriaid
yn PDC
ymwybodol
o
gyfrifoldebau o dan y
Ddyletswydd
ac
mewn sefyllfa well i
gyflawni pan ddaw i
rym

Drwy gydol
2022-23. Yn
cael
ei
fonitro
mewn
cyfarfod PDC
chwarterol

Blaenoriaeth 2
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

Lefel
gwell
o Heddlu
wasanaeth
a Gogledd Cymru
chanlyniadau
ymchwiliadau
i
ddioddefwyr
troseddau casineb

Drwy gydol
2022-23. Yn
cael
ei
fonitro
mewn

Blaenoriaeth 4
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

Cynyddu teimladau
o ddiogelwch ar y
stryd i fyfyrwyr a'r
cyhoedd
21 Paratoi ar gyfer y Ddyletswydd Trais
Difrifol (i'w chyflwyno yn ystod y 18
mis nesaf). Rhannu gwybodaeth a
chynllunio
gydag
adrannau
perthnasol.

Datblygu
asesiad
anghenion rhanbarthol
yng Ngogledd Cymru i
nodi
baich
a
thueddiadau trais yn y
rhanbarth

Ymateb i’r asesiad
anghenion yn ôl yr
angen
ar
ffurf
strategaeth penodol
22 Bydd ymchwiliadau troseddau Ymchwiliadau yn cael
casineb yr heddlu yn cael eu rheoli eu rheoli drwy fyrddau
trwy fyrddau Safonau Ymchwilio’r Safonau Ymchwilio’r
Gorllewin.
Gorllewin

Blaenoriaeth 4
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

13

cyfarfod PDC
chwarterol
23 Mae troseddau casineb wedi
cynyddu’n sylweddol yn y ddwy sir
ac mae llawer o hyn yn deillio o’r
tensiynau
o
gyfyngiadau
Covid/teithio ac ail gartrefi. Fodd
bynnag, wrth symud ymlaen, dyma
fydd un o flaenoriaethau'r
Partneriaethau
Diogelwch
Cymunedol yn y cynllun newydd o
ran deall yn well y mathau o
ddigwyddiadau yr ydym yn eu
gweld yn ein hardal, yr adeg o'r
flwyddyn ac ati. Bydd hyn yn golygu
cydweithrediad
gyda’r
tîm
Cydlynant Cymunedol Gogledd
Orllewin.
Rydym
hefyd
yn
ymwybodol iawn o effaith ein
poblogaeth bron yn dyblu gyda
nifer yr ymwelwyr yn ystod
misoedd yr Haf, a’r effaith y gall hyn
ei gael ar ein data lleol.

Trefnu cyflwyniad gan
yr Uned Amrywiaeth
yng nghyfarfod nesaf y
PDC

Mwy
o
ymwybyddiaeth a
dealltwriaeth
o
ddigwyddiadau
troseddau casineb
Trafod
y
data yn ein hardal i
troseddau
casineb hwyluso cynllunio
diweddaraf
gyda'r
dadansoddwr fel bod
unrhyw dueddiadau'n
cael eu nodi

Heddlu
Gogledd
Cymru/
PDC /
Cydlynant
Cymunedol /

Q1 2022 a Blaenoriaeth 4
thu hwnt
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Mwy Diogel

Cefnogaeth i unrhyw
ymgyrchoedd/mentrau
gan y tîm Cydlyniant
Cymunedol

24 Bydd yr Heddlu'n defnyddio fan Lleoli
fan
mewn
welededd symudol yn ystod ardaloedd a nodwyd
misoedd yr Haf i wella presenoldeb
plismona bro mewn ardaloedd yr
effeithir arnynt gan ymddygiad

Gwell presenoldeb Heddlu
mewn
ardaloedd Gogledd Cymru
problemus
Cynyddu teimladau
o ddiogelwch

Haf 2022

Blaenoriaeth 1
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Mwy Diogel

14

gwrthgymdeithasol a mwy o
densiwn cymunedol o ganlyniad i
gynnydd
yn
y
boblogaeth
dymhorol.
25 Bydd yr heddlu’n cynnal mentrau
atal mewn meysydd carafanau dros
gyfnod yr Haf oherwydd bod
lleoliadau o’r fath yn fan problemus
ar gyfer troseddau rhywiol ac
adrodd domestig dros gyfnod yr
haf.

Gwaith paratoi yn y
cyfarfodydd
twristiaeth a lleihau
galw tymhorol gan yr
Heddlu

Cefnogi gwaith atal Heddlu
ar gyfer troseddau Gogledd Cymru
rhywiol a domestig
Gostyngiad mewn
troseddu o’r fath

Haf 2022

Blaenoriaeth 2
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

Nodi
meysydd
carafanau perthnasol

Trefnu
a
chynnal
ymweliadau
yn
y
safleoedd hyn
26 Cyflawni’r amcanion a nodir yn y Presenoldeb
mewn Amcanion
wedi’i Swyddog PDC i
cynlluniau Rheoli Troseddwyr cyfarfodydd
gyflawni’n lleol
fynychu
Integredig Rhanbarthol ac Is- rhanbarthol
cyfarfodydd
ranbarthol
rhanbarthol ac
Camau gweithredu a
adrodd yn ôl
nodwyd yn cael eu rhoi
ar waith yn lleol
27 Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Parhau i gyflwyno’r
Gogledd Cymru (GTAGC) yn parhau rhaglen ymyrraeth yn y
i gyflwyno rhaglen ymyrraeth rhanbarth
ieuenctid Phoenix.

Gostyngiad mewn GTAGC
tanau/YGG
Gostyngiad yn nifer y
troseddwyr
ailadroddus

Drwy gydol Cynllun
IOM
2022-23. Yn Rhanbarthol
cael
ei
fonitro
mewn
cyfarfod PDC
chwarterol
Drwy gydol
2022-23. Yn
cael
ei
fonitro
mewn

Blaenoriaeth 1
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

15

cyfarfod PDC
chwarterol
28 Rydym yn bwriadu gweithio ar gais
Strydoedd Mwy Diogel i Gaergybi
yn ystod rownd 4 y Gronfa gan y
Swyddfa Gartref.

Paratoi
cais
wrth
weithio ar y cyd rhwng
yr Heddlu ac adrannau
perthnasol y Cyngor

Os yn llwyddiannus - Heddlu
Q1 2022 a
galluogi’r awdurdod Gogledd Cymru thu hwnt os
lleol i roi amrywiaeth & PDC
yn
o offer atal trosedd
llwyddiannus
ar waith a chynyddu
Cyflwyno’r cais terfynol teimladau’r cyhoedd
o ddiogelwch

Blaenoriaeth 1
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Mwy Diogel
Blaenoriaeth 4
ar
Gynllun
Gogledd Cymru
Fwy Diogel

16

