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EXECUTIVE SUMMARY

SOUTH WALES 
POLICE & CRIME 
PLAN 2019-23

EVERYTHING IS CONNECTED TO EVERYTHING ELSE
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Partneriaeth o bobl angerddol o gynghrair o sefydliadau sy’n 
gweithio gyda’i gilydd i atal pob math o drais ledled Cymru 
yw’r Uned Atal Trais. Mae’r Uned Atal Trais yn mabwysiadu 

dull gweithredu iechyd cyhoeddus o atal trais ac mae’n ceisio 
deall achosion trais yn seiliedig ar dystiolaeth.

Mae’r Uned Atal Trais yn 
cynnal prosiectau ymchwil a 
gwerthuso er mwyn helpu 
partneriaid a darparwyr 
gwasanaethau yng Nghymru i 
gyflwyno rhaglenni ac 
ymyriadau.

Mae’r Uned Atal Trais yn gweithio ar 
bedair lefel o ran cymryd rhan mewn 
gweithgareddau atal trais. Er mwyn 
cael yr effaith fwyaf wrth atal trais, 
rydym yn dilyn yr egwyddorion 
canlynol: Ymwybyddiaeth, Cynghori, 
Cynorthwyo a Mabwysiadu.

Mae’r Uned Atal Trais a’i 
phartneriaid yn rhannu 
cyfrifoldeb ar y cyd am 
sicrhau newid ac ail-lunio’r 
dirwedd, gan amddiffyn y 
bobl a’r cymunedau mwyaf 
agored i niwed yng 
Nghymru.

Mae’r Uned Atal Trais yn 
teimlo’n angerddol dros sicrhau 
bod y rhai sydd â phrofiadau 
ymarferol wrth wraidd yr hyn a 
wnawn, gan lywio’r gwaith o 
ddatblygu dulliau trawsnewidiol o 
atal ac ymyrryd yn gynnar.

 
 

Elfennau allweddol ar gyfer 
y maes hwn:
• Sicrhau bod gweithio mewn
  partneriaeth wrth wraidd ein 
  dull gweithredu
• Ein dull ymyrryd yn gynnar 
  ac atal
• Gweithio gyda phartneriaid i 
  gefnogi cymunedau diogel, 
  hyderus a chadarn
• Gweithio gyda’n gilydd i gefnogi’r 
  bobl sy’n agored i niwed yn 
  ein cymunedau
• Gweithio gyda phartneriaid i 
  leihau ac atal troseddau
• Gweithio gyda phartneriaid 
  i gysoni blaenoriaethau ac 
  adnoddau er mwyn darparu 
  gwasanaethau mwy effeithiol

Mae Diogelwch Cymunedol yn elfen 
allweddol ar gyfer cydlynu ein gwaith 
polisi mewn negeseuon allweddol ar 
gyfer partneriaid. Mae’n gyfle i godi 
proffil ein gwaith, a nodi cyfleoedd i 
weithio gyda phartneriaid i wella ein 
gwasanaethau presennol neu wella 
mentrau ar y cyd.

Mae Diogelwch Cymunedol wrth wraidd Cynllun yr Heddlu a Throseddu. Mae 
gweithio mewn partneriaeth er mwyn atal a lleihau troseddau, yn ogystal â 
chefnogi cymunedau diogel, hyderus a chadarn yn un o flaenoriaethau dull 
gweithredu'r Comisiynydd. Mae gan y Comisiynydd rôl statudol i’w chwarae 
ym maes Partneriaethau Diogelwch Cymunedol ac rydym yn cyfrannu cyllid 

at Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol ar draws ardal yr heddlu.

Mae pob Partneriaeth Diogelwch 
Cymunedol yn nodi blaenoriaethau lleol 
allweddol a gallwn lywio a dylanwadu ar 
y rhain mewn meysydd megis Trais yn 
erbyn Menywod Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol, Trais Difrifol, 
Dioddefwyr, Bregusrwydd ac 
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

Rydym yn sicrhau bod ein cyllid 
wedi’i anelu tuag at 
flaenoriaethau sy’n gyson â 
Chynllun yr Heddlu a Throseddu, 
gan sicrhau ein bod yn darparu 
gwerth ar gyfer ein cyfraniad, yn 
ogystal â chefnogi ein dull o 
ymyrryd yn gynnar, atal troseddau 
a chefnogi’r bobl sy’n agored i 
niwed yn ein cymunedau.

Y PUM PRIF FLAENORIAETH A NODWYD GAN EIN CYMUNED YN NE CYMRU
YN SEILIEDIG AR ADBORTH CYMUNEDOL O FIS EBRILL 2019 I FIS MAWRTH 2020, NODWYD Y MEYSYDD CANLYNOL FEL BLAENORIAETHAU: 

TROSEDD TREISGAR, GAN GYNNWYS TROSEDDAU CYLLYLL, BWRGLERIAETH A DWYN, YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL, CAMDDEFNYDDIO CYFFURIAU A SYLWEDDAU, IECHYD MEDDWL, CAMFANTEISIO AR BLANT YN RHYWIOL A'U CAM-DRIN YN RHYWIOL.
MAE GWAITH TÎM POLISI A PHARTNERIAETH Y COMISIYNYDD YN CANOLBWYNTIO AR BUM MAES POLISI ER MWYN DARPARU'R BLAENORIAETHAU HYN: ATAL TRAIS • DIOGELWCH CYMUNEDOL • CYFIAWNDER TROSEDDOL • CAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU • BREGUSRWYDD A DIODDEFWYR.

ATAL
TRAIS

BREGUSRWYDD
A DIODDEFWYR

DIOGELWCH
CYMUNEDOL

CAMDDEFNYDDIO
SYLWEDDAU

CYFIAWNDER
TROSEDDOL

  TÎM POLISI A PHARTNERIAETH I COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I YR HYN RYDYM YN EI WNEUD

• Sicrhau y caiff cysylltiadau 
effeithiol eu cynnal â 
chydweithwyr ledled tîm y 
Comisiynydd er mwyn sicrhau 
bod dull cydlynol a chysylltiedig 
o weithredu a bod polisïau a 
datblygiadau strategol yn cael 
eu hystyried o fewn tirwedd 
cyfiawnder troseddol.

Mae prosiect Dyfodol yn mynd i'r 
afael â phroblemau camddefnyddio 
sylweddau y rheini sy’n rhan o’r 
System Cyfiawnder Troseddol, ac 
mae camddefnyddio sylweddau yn 
ffactor allweddol sy’n sbarduno 
ymddygiad troseddol ac hefyd yn 
cynyddu bregusrwydd.

Mae dull gweithredu i leihau niwed 
o fudd i gymunedau am ei fod yn 
mynd i’r afael â llawer o faterion 
cymunedol niweidiol cysylltiedig 
(h.y. sbwriel nodwyddau, 
ymddygiad gwrthgymdeithasol).  
Mae hefyd yn mynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau iechyd sy’n 
gysylltiedig â Chynllun yr 
Heddlu a Throseddu, gan 
gefnogi De Cymru iachach.

Mae’r Concordat Argyfwng 
Cenedlaethol yn cwmpasu’r hyn y 
mae angen iddo ddigwydd pan 
fydd pobl yn wynebu argyfwng 
iechyd meddwl. Wrth gefnogi pobl 
â phroblemau iechyd meddwl, yn 
ogystal â’r llwybrau triniaeth a’r 
ansawdd gwasanaeth, mae hefyd 
yn ymwneud â meithrin cadernid 
cymunedol.

• Gweithio gyda phartneriaid 
cyfiawnder troseddol er mwyn 
cyflawni blaenoriaethau’n 
llwyddiannus yng Nghynllun yr 
Heddlu a Throseddu ac i gynnal y 
cyfrifoldeb statudol o sicrhau 
system cyfiawnder troseddol 
effeithlon ac effeithiol.

Gyfrifoldebau allweddol: 

Mae Camddefnyddio Sylweddau yn ffactor allweddol sy’n sbarduno ymddygiad 
troseddol ac yn cynyddu bregusrwydd. Nod y gwaith rydym yn ei wneud yw mynd i’r 

afael â materion camddefnyddio sylweddau gydag unigolion yn y Gwasanaeth 
Cyfiawnder Troseddol neu unigolion sydd mewn perygl o fod yn rhan o’r System 
Cyfiawnder Troseddol. Rydym yn gweithio i gefnogi’r rheini sydd ag anghenion 

camddefnyddio sylweddau cymhleth ynghyd ag anghenion iechyd meddwl.

Mae Cyfiawnder Troseddol yn cwmpasu ystod eang o wasanaethau cyfiawnder i oedolion 
a phobl ifanc. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn sicrhau bod gwasanaethau 

cyfiawnder troseddol lleol yn effeithlon ac yn effeithiol o ran diwallu anghenion 
dioddefwyr, a lleihau achosion o ail-droseddu ledled De Cymru. Rydym wedi 

atgyfnerthu’r cysylltiad rhwng cyfiawnder troseddol a diogelwch cymunedol, er mwyn 
sicrhau bod blaenoriaethau yn gyson wrth fynd i’r afael ag achosion a chanlyniadau 

ymddygiad troseddol sy’n cael effaith mewn cymunedau.

 BREGUSRWYDD
Datblygu dull gweithredu sy’n seiliedig 
ar dystiolaeth sydd wedi’i arwain 
gan wybodaeth er mwyn cefnogi 
gweithgarwch partneriaeth gyda 
phwyslais ar drais yn erbyn 
menywod a merched.

Treialu a phrofi gweithgarwch 
sydd wedi’i arwain gan 
anghenion, sy’n seiliedig ar 
gryfderau ac sydd wedi’i lywio 
gan drawma sy’n cefnogi 
trefniadau atal ac ymyrryd yn 
gynnar

• Cynnal cydberthnasau cryf a chyson â 
chydweithwyr yn Heddlu De Cymru a'i 
bartneriaid er mwyn sicrhau dull cydlynol 
o fynd i'r afael â throseddu ac 
ail-droseddu ledled ardal Heddlu De 
Cymru, a nodi cyfleoedd i gydweithio 
ar ymyriadau newydd.

• Gweithio gyda chydweithwyr cyfiawnder 
ieuenctid er mwyn datblygu dulliau o fynd i’r 
afael â throseddau a gyflawnir gan bobl ifanc 
ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

• Goruchwylio a rheoli 
prosiectau’r comisiynydd a 
chyfrannu at raglenni newid 
arloesol cenedlaethol.

• Goruchwylio a rheoli 
prosiectau’r comisiynydd a 
chyfrannu at raglenni newid 
arloesol cenedlaethol.

Mae gennym Goncordat Argyfwng 
Cenedlaethol yng Nghymru. Mae’r 
Concordat yn ymrwymiad a rennir
sydd wedi’i gymeradwyo gan uwch- 
arweinwyr o’r sefydliadau sy’n 
cyflawni’r rolau mwyaf yn y gwaith o 
ymateb i argyfyngau iechyd meddwl.

Mabwysiadu dull partneriaeth o 
gynllunio, comisiynu a chyllido 
gwasanaethau i ddioddefwyr sy’n 
ymateb i droseddwyr, er mwyn 
cefnogi pobl sy’n agored i niwed 
yn ein cymunedau.

Defnyddio mewnbwn gan ddioddefwyr 
a goroeswyr er mwyn ein helpu i ddeall 
sut y gallwn wella gwasanaethau ac 
ymarfer y gwasanaethau.

Gweithio gyda phartneriaid cyfiawnder 
troseddol i gefnogi dioddefwyr a 
thystion drwy’r broses Gyfiawnder 
Troseddol, o’r pwynt cyswllt cyntaf.  
Sicrhau bod dioddefwyr a thystion yn 
cael gwasanaeth cyson o ansawdd da. 

Cynnal adolygiadau rheolaidd o 
anghenion dioddefwyr lleol er mwyn 
llywio’r gwaith comisiynu.

Chwilio am gyllid ychwanegol a sicrhau’r 
cyllid hwnnw i wella gwasanaethau i 
droseddwyr, er mwyn profi a threialu’r 
ymyriadau newydd i adeiladu’r sail 
dystiolaeth ledled De Cymru.

BREGUSRWYDD: Deall y cysylltiadau ynghylch bregusrwydd yn 
well, a gwrando ar brofiadau’r bobl sy’n agored i niwed er mwyn 

nodi eu hanghenion ac ymateb iddynt yn effeithiol.

DIODDEFWYR: Gweithio gyda Phartneriaid Cyfiawnder Troseddol i 
wireddu Cod Ymarfer Troseddwyr, comisiynu gwasanaethau cymorth 

arbenigol sy’n asesu anghenion y dioddefwyr a’r tystion, gan 
gynnwys trefniadau atal ac ymyrryd yn gynnar er mwyn ymdopi 

â throsedd ac adfer ohoni.

DIODDEFWYR

Bydd yr Uned Atal Trais yn helpu 
meysydd portffolio eraill a 
phartneriaid i broffilio pob ffurf 
ar drais ledled Cymru.

Dod â phartneriaid a rhanddeiliaid 
ynghyd er mwyn rhannu dysgu a
sefydlu tir cyffredin. Hefyd, sicrhau
bod profiadau ymarferol dioddefwyr
a goroeswyr yn llywio ein gwaith.

Mae’r byrddau cynllunio’r ardal
yn cynnal y cyllid ar gyfer 
comisiynu gwasanaethau 
camddefnyddio 
sylweddau ledled 
yr ardal.

Byddwn yn defnyddio 
technoleg i wella’r ffordd 
rydym yn cydweithio â’n 
partneriaid a’n cymunedau.

Bydd yr Uned Atal Trais yn cefnogi strwythurau 
partneriaeth leol megis Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus, Byrddau Diogelu Rhanbarthol, 
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, Byrddau 
Iechyd a Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol, 
ac yn gweithio ochr yn ochr â nhw i sicrhau y 
caiff cyfrifoldeb strategol am waith ym maes 
iechyd, addysg, diogelu a chyfathrebu mewn 
perthynas ag atal trais eu hymgorffori yn y 
strwythurau hyn.

Mae diogelwch cymunedol yn fater 
rhyngwynebol allweddol â phartneriaid 
ac mae’n ganolog i weithgarwch, 
trefniadau ymyrryd a threfniadau atal.

Bydd yr Uned Atal Trais yn parhau i 
ymdrechu i’r eithaf i gydweithio a 
chysylltu â sefydliadau partner er
mwyn datblygu dull cydweithredol a 
chysylltiedig o nodi ffactorau hysbys sy’n 
ysgogi achosion o drais difrifol, annog 
pobl i gymryd rhan mewn gweithgarwch 
delio mewn cyffuriau, materion yn 
ymwneud â llinellau cyffuriau ac 
achosion o gario cyllyll a 
throseddau cyllyll, a'u lleihau.

Gweithio mewn partneriaeth tuag at ddarparu 
a chomisiynu gwasanaethau cymorth yn Ne 
Cymru mewn ffordd gynaliadwy.

Mynd i’r afael ag achosion nad yw 
pobl yn rhoi gwybod amdanynt drwy 
ymwybyddiaeth, tynnu sylw at arwyddion 
ac ymddygiadau, ac annog trefniadau 
adrodd /atgyfeirio /systemau cefnogi i 
ddioddefwyr a throseddwyr trais yn 
erbyn menywod a merched.

Byddwn yn blaenoriaethu cydraddoldeb ac 
amrywiaeth, ac yn gweithio gyda phob Prif 
Gwnstabl, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a 
phartner Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru i 
sicrhau canlyniadau ar y cyd mewn perthynas 
â chynhwysiant a chydraddoldeb.

Drwy ein haelodaeth APB, rydym yn 
cydweithredu ac yn mabwysiadu dull cysylltiedig
o fynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau 
ar draws y sector iechyd a’r sector cyfiawnder
troseddol. Mae hyn yn rhan o amcanion 
allweddol Cynllun yr Heddlu a Throseddu 
o ran cydweithredu.

Gweithio er mwyn deall y 
cysylltiadau rhwng bregusrwydd, 
y nodweddion gwarchodedig o dan 
y Ddeddf Cydraddoldeb a thrais 
yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol, yn well.

Wrth wneud hynny, yn ogystal â thynnu 
sylw at ein gwaith, gallwn hefyd nodi 
cyfleoedd ar gyfer gweithio a chomisiynu 
ar y cyd a fydd yn darparu gwasanaethau 
mwy effeithiol i’n cymunedau.

Ymchwilio i gyfleoedd 
i fynd i’r afael ag 
ymyriadau newydd a’u 
treialu ledled De Cymru. 
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Mae gan bob maes polisi rôl i’w 
chwarae yn ein gwaith diogelwch 
cymunedol, a’r peth pwysicaf i 
ni yw’r ffordd y gallwn gydlynu 
hyn yn effeithiol er mwyn 
gwneud yn siwr bod pob maes 
polisi yn cael ei gynrychioli’n 
effeithiol mewn cyfarfodydd 
partneriaeth.
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Rydym yn canolbwyntio ar ddeall taith y gymuned, y troseddwr a’r dioddefwr a’r 
ffordd rydym yn ymateb ar gamau gwahanol.  Wrth edrych ar droseddau ledled ein 

cymunedau, rydym yn cydnabod bod angen dull aml-wedd arnom, o atal ac 
ymyrryd yn gynnar hyd at reoli’r troseddwyr mwyaf difrifol.  

Mae gweithio gyda’n cymunedau a'n partneriaid cyfiawnder troseddol yn ein 
galluogi i ddeall newidiadau i’r system a gwella diogelwch a chadernid, a lleihau'r 

risg o droseddu ymhellach.

MEYSYDD POLISI

SY’N YSGOGI EIN GWAITH CYFUNOL

EGWYDDORION A
BLAENORIAETHAU CYFFREDINOL• PARTNERIAETH • GWAITH ATAL AC YMYRRYD YN GYNNAR • ATEB Y GALW • YMGYSYLLTU • BREGUSWRYDD • BROFIADAU NIWEIDIOL YN YSTOD PLENTYNDOD AC SYDD WEDI’I LYWIO GAN DRAWMA
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