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Mae’r ffaith mai Cymru yw’r unig genedl yn yr ynysoedd hyn sydd heb bwerau dros bolisïau plismona  
a chyfiawnder yn parahau i fod yn anghysondeb annerbyniol.

Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i ddatganoli plismona a chyfiawnder i Gymru ac i greu awdurdod 
cyfreithiol penodol yma. Dylai ein gwlad fod â’r hawl i weithredu polisiau sy’n gwasanaethu ein 
dinasyddion a’n cymunedau yn well.

Yn y cyswllt hwn, byddai Plaid Cymru yn ceisio dileu y swydd o Gomisynydd Heddlu a Throsedd. 
Yn ein barn ni, mae blaenioraethau plismona  yn well o’u pennu yn lleol ac mewn partneriaeth, yn 
hytrach na’u hymddiried i unigolion.

P’run bynnag, mae Plaid Cymru wastad yn ymladd dros gymunedau Cymru heb ystyried unrhyw 
gyd-destun gwleidyddol, a byddai Comisynwyr Heddlu a Throsedd Plaid Cymru yn diwallu anghenion 
cymunedau lleol.

Byddant yn canolbwyntio ar atgyfnerthu plismona rheng flaen fel bod swyddogion yr Heddlu yn gallu 
gwasanaethu eu cymunedau yn well trwy atal a datrys troseddau.

Er mwyn adeiladu cymunedau mwy diogel rhaid i’r heddlu gael adnoddau da ac felly bydd Plaid Cymru 
yn parhau i ymgyrchu yn erbyn toriadau pellach.

Mae’n hanfodol ein bod yn defnyddio y pwerau cyfyngedig i derfynnu y cylch o drosedd sy’n aml yn 
arwain at heriau i wasanaethau cyhoeddus fel iechyd, addysg a gwasanaethau cymdeithasol.

Mae’r etifeddiaeth o garchardai gor-lawn a system gosb sydd ddim canolbwyntio’n ddigonol ar 
ailsefydlu troseddwyr, yn effeithio ar faterion datganoledig, ac yn bwysicach fyth yn effeithio ar ein 
cymunedau.

Bydd llywodraeth Plaid Cymru mewn partneriaeth â’n Comisynwyr Heddlu a Throsedd yn gwneud yr 
achos dros rymuso Cymru fel bod ganddi’r awdurdod i greu cymunedau mwy diogel.

Gofynnwn i bawb yng Nghymru  roi’r mandad rydym ei angen i ni er mwyn ein galluogi i weithredu’r 
newid mae Cymru ei angen.

Leanne Wood,
Arweinydd Plaid Cymru
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Mis Mai eleni yw’r cyfle cyntaf i bobl Cymru ethol Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru
ymhob un o’r pedair ardal heddlu yng Nghymru.

Hwn fydd y tro cyntaf y gellir llunio ffordd Gymreig o blismona, gan mai ein nod fyddai gweld 
Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru allai weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru newydd 
Plaid Cymru, a etholwyd ar yr un diwrnod, i ddarparu rhaglen blismona gydlynol ar gyfer pob rhan o 
Gymru. Dyma’r newid sydd ei angen ar Gymru.

Gwyddom nad oes ond un Gymru – gogledd, de, dwyrain a gorllewin; trefol a gwledig – ac mae ein 
rhaglen yn adlewyrchu’r angen am atebion Cymru gyfan yn ogystal ag adlewyrchu anghenion a 
blaenoriaethau lleol, sy’n cael eu cyflwyno gan ein hymgeisyddion ar gyfer pob heddlu.

Mae Plaid Cymru yn gwerthfawrogi a pharchu’r gwaith a wneir gan ein Swyddogion yr Heddlu, 
Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu a’r cymorth sifilaidd sy’n sicrhau y cedwir cyfraith a threfn 
ar ein strydoedd yng Nghymru, a bydd ein Comisiynwyr Heddlu a Throseddu  yn awyddus i weithio 
gyda gweithlu’r heddlu i sicrhau bod gwasanaeth o ansawdd uchel yn cael ei gynnal.

Bydd ein meysydd blaenoriaeth, yma yn y maniffesto hwn, yn sicrhau cydbwysedd rhwng atal a chanfod 
troseddu er mwyn lleihau troseddu, a nifer y dioddefwyr troseddu ledled Cymru. Byddwn yn gweithio 
gyda phartneriaid yn Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a’r trydydd sector i gyflawni’r blaenoriaethau 
hyn.

Mae ein hymgeisyddion wedi datblygu rhaglen ar y cyd fel bod etholwyr ledled Cymru yn gwybod beth 
i’w ddisgwyl gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn eu rôl newydd.

 Bydd gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yr un tair blaenoriaeth etholiad:

 1. Timau plismona cymdogaeth cryf fydd yn lleihau troseddu yn ein cymunedau
 2. Diogelu grwpiau bregus a chefnogi dioddefwyr fel nad ydynt ond yn ystadegyn
 3. Torri cylch troseddu er mwyn lleihau troseddu yn y dyfodol

Bydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn defnyddio’r blaenoriaethau hyn i atal a 
chanfod troseddau sy’n digwydd yn ein cymunedau, i ddiogelu grwpiau bregus a chefnogi pobl sy’n 
ddioddefwyr troseddau, ac i weithio gyda throseddwyr i dorri eu cylch o droseddu, cosb ac ail-droseddu 
a thrwy wneud hynny leihau cyfanswm yr holl droseddau a gyflawnir.

Fodd bynnag, nes bod gan Gymru bwerau llawn dros blismona a chyfiawnder troseddol, ni fyddwn byth 
yn gallu cyflawni’r nod hwn yn llawn. Dyna pam y mae Plaid Cymru eisiau rheolaeth lawn o blismona a 
chyfiawnder troseddol yng Nghymru yn nwylo Gweinidog Cyfiawnder pwrpasol yn Llywodraeth Cymru.  

Mae’r maniffesto hwn yn esbonio sut fydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn sicrhau’r 
canlyniadau gorau i Gymru o fewn y cyfyngiadau y mae San Steffan yn eu gorfodi arnom. 

Dros Gymru gyfiawn, gadarn, gref
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Cred Plaid Cymru fod gan bawb yr hawl i deimlo’n ddiogel yn eu cartref ac yn eu cymuned, heb orfod 
ofni troseddu.

Byddwn yn datblygu a chynnal timau plismona cymdogaeth cryf, a bydd ganddynt weledigaeth a ffocws 
clir ar y prif faterion sy’n wynebu’r gymuned.

Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn gweithio’n agos ag awdurdodau lleol a phartneriaid eraill ar leihau 
troseddu i rannu gwybodaeth all arwain at atal a chanfod troseddu.

Byddwn hefyd yn gweithio ag awdurdodau lleol i sicrhau, i’r graddau y bo hynny’n ymarferol, sefyllfa 
dim goddefgarwch, lleihau graffiti, sbwriel a ‘throseddau arwyddol’ eraill sy’n awgrymu diffyg diddordeb 
yn lles y gymuned leol. 

Bydd ein Swyddogion yr Heddlu, ynghyd â’n Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu, yn weladwy 
a byddant yn gweithio’n agos â’r cyhoedd i leihau’r ofn o droseddu a gwella lefelau canfod troseddau. 
Er y byddai’n well gennym gynyddu nifer Swyddogion yr Heddlu â gwarant, rydym hefyd yn cydnabod 
pwysigrwydd a gwaith Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn ein cymunedau.

Bydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn datblygu Cynlluniau Plismona Troseddu fydd 
yn nodi blaenoriaethau lleol, yng  nghyd-destun y polisïau cenedlaethol a amlinellir yn y maniffesto hwn, 
a’r strategaeth a ddilynir yn ardal pob heddlu i fynd i’r afael â throseddu.

Caiff y Cynlluniau Plismona Troseddu hyn eu datblygu yn ôl blaenoriaethau lleol ar draws Cymru, gan 
adlewyrchu pryderon a realiti troseddu mewn cymunedau lleol, a chânt eu diweddaru’n rheolaidd ar ôl 
ymgynghori â’r cymunedau hynny, a chyda’r sawl a effeithir.

Bydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn defnyddio prosesau gwneud penderfyniadau 
tryloyw, ac yn cyhoeddi hysbysiadau penderfyniadau ar wefannau ac yn eu dosbarthu ymhlith papurau 
newyddion lleol, awdurdodau lleol a chynghorau tref a chymuned.

Bydd ymgysylltiad cyhoeddus ein Comisiynwyr Heddlu a Throseddu hefyd yn cynnwys cyfarfodydd 
rheolaidd gyda mudiadau a chyrff cynrychioliadol lleol, ynghyd â chyfarfodydd cyhoeddus er mwyn 
trafod materion plismona.

Plismona yn eich cymuned



4

Cred Plaid Cymru na ddylid goddef trais o unrhyw fath, boed hynny mewn sefyllfa gyhoeddus neu 
ddomestig.

Golyga hynny y gweithiwn i atal pob trais domestig, gan adeiladu ar waith Deddf Trais yn Erbyn 
Menywod 2014, ond gan roi sylw hefyd i drais yn erbyn plant, aelodau’r gymuned LGBT , pobl o 
leiafrifoedd ethnig a dynion.

Bydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn gweithio gyda’r cyhoedd a’r trydydd sector i 
sicrhau bod gan ddioddefwyr hyder i roi gwybod am ddigwyddiadau ar yr adeg gynharaf bosib, er mwyn 
atal digwyddiadau rhag gwaethygu a lleihau’r risg y caiff pobl eu niweidio.

Deallwn fod grwpiau arbennig mewn cymdeithas sydd fwyaf bregus, a rhoddwn gefnogaeth arbennig i 
bartner fudiadau allweddol sy’n gweithio’n agos gyda’r grwpiau hyn.

Byddwn yn canolbwyntio’n benodol ar:
• Y sawl sy’n dioddef materion Iechyd Meddwl
• Cam-drin henoed
• Trais Domestig
• Ecsploetio Plant yn Rhywiol
• Trais Ar Sail Anrhydedd
• Rheini sydd dan risg o drosedd seibr

Byddwn yn gweithio gyda chymunedau LGBT i leihau troseddau casineb, i sicrhau ymddiriedaeth yn yr 
heddlu ymhlith y gymuned LGBT a byddwn yn trin pob honiad o ddifrif.

Byddwn yn gweithio gydag awdurdodau lleol a grwpiau trydydd sector i fynd i’r afael â thwyll ecsploetiol 
yn y gymuned, yn enwedig felly ymhlith hen bobl, naill ai gan ddieithriaid neu hyd yn oed aelodau eu 
teuluoedd eu hunain.

Byddwn yn gweithio’n agos â grwpiau BAME i’w diogelu rhag dioddef troseddau hil-gasineb a chyda 
mudiadau ffydd i atal troseddu casineb yn seiliedig ar ffydd.

Dysgwn wersi o’r adolygiad thematig diweddar o heddluoedd ac achosion o ecsploetio plant yn rhywiol 
i sicrhau arfer gorau ledled Cymru.

Byddwn yn sicrhau y caiff deddfwriaeth a chanllawiau diweddar ar stelcian eu gweithredu’n iawn ledled 
Cymru fel y gall y sawl sy’n dioddef o stelcian deimlo’n gyfforddus wrth roi gwybod am eu pryderon, y 
byddant yn cael eu cofnodi ac y gweithredir arnynt.

Diogelu grwpiau bregus a chefnogi dioddefwyr

Mae cefnogi dioddefwyr troseddu yn bwysig iawn gan na ddylai neb gael eu hanghofio na’u 
hanwybyddu. Byddwn yn gweithio gyda grwpiau cefnogi dioddefwyr i sicrhau y gellir rhoi’r 
gefnogaeth orau i ddioddefwyr ac y gellir defnyddio eu profiadau i gynnig gwell gwasanaeth yn
y dyfodol. Mi ddylai pob person sy’n dioddef trosedd gael ei drin fel mwy nag ystadegyn.
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Gwyddom fod nifer fawr o droseddau yn y gymuned yn cael eu cyflawni gan nifer fechan o unigolion. 

Er enghraifft, mae camddefnyddio alcohol a chyffuriau yn cael effaith anghymesur ar droseddu ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac o’r herwydd fe weithiwn yn agos gyda’r holl bartneriaid Diogelwch 
Cymunedol, gan dargedu’n benodol y sawl sydd ynghlwm wrth gyflenwi a dosbarthu sylweddau
anghyfreithlon.

Mae lleihau’r defnydd o sylweddau yn gyffredinol yn cael effaith sylweddol ar yr unigolyn dan sylw, 
ond mae hefyd yn arwain at ostyngiad ehangach mewn troseddu ar draws y gymuned.

Dangosodd astudiaethau peilot blaenorol yng Nghaerdydd y cyswllt rhwng camddefnyddio alcohol, yr 
angen am yr heddlu ac am ymyriadau gan y gwasanaeth iechyd. Felly, mae lleihau hyn yn arwain at 
gylch cadarnhaol sy’n lleihau troseddu a chostau i’r trethdalwr. Mae Plaid Cymru hefyd yn 
cefnogi isafswm pris fesul uned o alcohol fydd yn hyrwyddo’r nodau hyn, a bydd Comisiynwyr Heddlu 
a Throseddu Plaid Cymru yn galw am ddatganoli pwerau ar hyn i Gymru i’w gweithredu.

Bydd Plaid Cymru yn blaenoriaethu rhaglenni addysg, ynghyd ag adnoddau iechyd pwrpasol, er 
mwyn cefnogi’r sawl a chanddynt ddibyniaethau a lleihau’r niwed a’r pwysau a roddir ar bob 
gwasanaeth cyhoeddus.

Mae atal ail-droseddu trwy dorri cylch troseddu yn un o brif nodau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu 
Plaid Cymru.

Byddwn yn gweithio’n agos gyda throseddwyr a mudiadau cefnogi i droi bywydau pobl o gwmpas fel 
nad ydynt angen cyflawni troseddau mwyach. Bydd hyn yn helpu ein cymunedau trwy leihau 
troseddu, lleihau nifer y dioddefwyr troseddau, yr ofn o droseddu a chost troseddu yn ein cymunedau.

Mae’n dilyn felly fod ymgysylltu cymunedol er mwyn rhwystro troseddu yn bwysig er mwyn atal pobl 
ifanc rhag mynd i mewn i’r system cyfiawnder troseddol. Byddwn yn gweithio gyda thimau troseddau 
ieuenctid a rhaglenni ymgysylltu ieuenctid i adnabod y sawl sydd fwyaf tebygol o fynd yn droseddwyr 
ac atal hynny rhag digwydd trwy ail-ffocysu eu bywydau ar ganlyniadau cadarnhaol. Fe ddefnyddiwn 
yr ymchwil diweddaraf ac arfer gorau i dargedu dynion a menywod ifanc a chynnig cefnogaeth briodol 
iddynt.

Mynd i’r afael â throseddu yn ein cymunedau
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Mae diogelwch ar y ffyrdd yn effeithio pawb yng Nghymru, felly bydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu 
Plaid Cymru yn sicrhau bod diogelwch ar y ffyrdd yn flaenoriaeth uchel ledled Cymru.

Byddwn yn gweithio gydag adrannau priffyrdd awdurdodau lleol i wella diogelwch ar y ffyrdd er mwyn 
lleihau marwolaethau a damweiniau anafiadau difrifol.

Golyga hynny hefyd sicrhau bod gyrwyr eu hunain yn cymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd ac yn 
gyrru’n briodol. 

Cyn bo hir, bydd gan Lywodraeth Cymru bwerau dros gyfyngiadau cyflymdra yng Nghymru a byddwn 
yn croesawu ymgynghori cyffredinol ar sut orau ellir defnyddio’r pwerau hyn i leihau marwolaethau a 
hyrwyddo gyrru mwy diogel, gan gynnwys lleihau cyflymderau ger ysgolion a lleoliadau eraill lle y mae 
damweiniau’n fwy tebygol o ddigwydd neu lle y gallai’r canlyniadau fod yn waeth.

Gan gydnabod fod tua chwarter y marwolaethau ar y ffyrdd yng Nghymru yn gysylltiedig ag yfed a 
gyrru, a bod mynd ar gynlluniau adferiad gyrru ac yfed yn lleihau ail-droseddu, byddwn yn hyrwyddo 
bodolaeth y cynlluniau i unrhyw yrwyr y gwelwyd eu bod o dan ddylanwad alcohol.

Rydym yn siomedig na roddwyd pwerau dros derfynau yfed-gyrru i Lywodraeth Cymru ym Mesur 
Cymru, a galwn am drosglwyddo’r pwerau hyn ac am gynnal trafodaeth o ddifrif am ostwng terfynau 
alcohol ar gyfer gyrru, fel sydd wedi digwydd yn barod yn Yr Alban.

Diogelwch ar y ffyrdd
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Mae Plaid Cymru yn cydnabod fod cudd-wybodaeth yn allweddol yn y frwydr yn erbyn troseddu difrifol 
& threfnedig ar bob lefel, o derfysgaeth i dwyll ariannol. Bydd Plaid Cymru yn sicrhau y gwneir 
gwelliannau i reolaeth ac argaeledd gwybodaeth rhwng heddluoedd ac asiantaethau ledled Cymru.

Byddwn yn sicrhau y ceir gwell cydweithio rhwng sefydliadau, gyda chefnogaeth gan dimau ymchwilio 
lleol fydd yn gyfrifol am adnabod unigolion a grwpiau sy’n cyflawni troseddau difrifol & threfnedig. 

Byddwn yn gweithio ar draws heddluoedd yng Nghymru, a chyda heddluoedd yn Lloegr ac yn 
rhyngwladol, i rannu gwybodaeth am derfysgaeth, caethwasiaeth gyfoes a throseddau eraill nad ydynt 
yn ddaearyddol gyfyngedig i un lleoliad.

Mae atal terfysgaeth yn fater o bwys rhyngwladol mawr a byddwn yn gweithio gyda chymunedau a 
sefydliadau i addysgu ac ymgysylltu ag unigolion a grwpiau sydd mewn perygl o gael eu radicaleiddio 
er mwyn atal trais yn ein cymunedau.

Gan gydnabod y gall rhai digwyddiadau proffil uchel gael eu targedu, yn enwedig felly rai o bwys 
gwleidyddol neu ym myd chwaraeon, byddwn yn ymgynghori ag arbenigwyr rhyngwladol i sicrhau’r 
lefel briodol uchaf o ddarpariaeth a chefnogaeth i atal digwyddiadau.

Byddwn yn gweithio’n agos â’r Comisiynydd Atal-Caethwasiaeth Annibynnol newydd i sicrhau nad yw 
Cymru’n hafan ar gyfer caethwasiaeth gyfoes.

Byddwn yn sicrhau bod gan heddluoedd Cymru y dechnoleg a bod ganddynt ddigon o adnoddau i 
ddelio â mathau newydd o droseddu, megis y cynnydd mewn seibr-droseddu a seibr-stelcian.

Bydd gwneud y gwaith hwn ar y cyd ag asiantaethau troseddu cenedlaethol a rhyngwladol yn lleihau’r 
niwed a achoswyd, ac yn dwyn troseddwyr o flaen eu gwell.

Mynd i’r afael â throseddu difrifol & threfnedig
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Mae pobl dan amheuaeth yn ddieuog hyd nes y’u profwyd yn euog, a dylid eu trin yn briodol drwy’r 
amser.

Bydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn sicrhau bod y rheoliadau pendant ar lesiant 
pobl dan amheuaeth yn cael eu cyflawni trwy hyrwyddo a chefnogi’r cynllun annibynnol.

Byddwn yn sicrhau y cedwir pobl dan amheuaeth mewn lleoliadau priodol ar ôl cael eu harestio. 
Byddwn yn gweithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod unrhyw un y credir fod ganddynt broblemau 
iechyd meddwl neu bobl ifanc yn cael eu trin yn briodol, yn hytrach na chael eu cadw yn nalfeydd yr 
heddlu.

Byddwn yn cefnogi ymwelwyr annibynnol â dalfeydd wrth iddynt graffu ar weithredoedd yr heddlu i 
sicrhau na chaiff grym ei gamddefnyddio a bod pob person dan amheuaeth yn cael eu trin yn deg a 
chyfartal trwy gydol proses eu harestio a’u rhyddhau.

Byddwn yn hyrwyddo arfer gorau ac yn helpu rhannu gwybodaeth gydag ymwelwyr annibynnol â 
dalfeydd ac yn croesawu eu cyfraniad i’r broses, gan werthfawrogi eu hadborth a’u sylwadau.

Trin pobl dan amheuaeth yn briodol
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Cred Plaid Cymru ei bod yn bwysig fod ein heddluoedd yn gweithio’n effeithlon fel y gallant ddarparu 
gwell gwasanaethau ar lawr gwlad.

Byddwn yn sicrhau gwerth am arian i drethdalwyr, sy’n cyfrannu tuag at gost plismona, trwy ddarparu 
gwasanaeth effeithlon ac ymatebol.

Nid ydym yn credu y bydd allanoli gwasanaethau plismona i’r sector preifat yn cynnig gwell 
gwasanaeth na gwerth am arian a bydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn cyfyngu 
preifateiddio lle bynnag y bo modd. 

Bydd Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Plaid Cymru yn gwella ymarferion caffael yn unol â pholisi Plaid 
Cymru i gefnogi’r economi Gymreig.  Bydd hyn yn sicrhau bod cwmnïau Cymreig mewn safle i fedru 
cystadlu am gytundebau.

Lle mae cwmnïau Cymreig yn llwyddiannus, golygai hyn fuddsoddiad ychwanegol i gwmnïau yn y 
gadwyn gyflenwi yng Nghymru, gan greu mwy o swyddi a rhoi gwerth am arian i’r trethdalwr.

Bydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn archwilio contractau presennol i sicrhau eu 
bod yn cynnig gwerth am arian.

Byddwn yn nodi ymhle y gellir lleihau biwrocratiaeth a thâp coch yn y system er mwyn ei gwneud yn 
fwy effeithlon, heb dorri corneli.
 

Mae plismona effeithlon yn creu gwerth am arian

Yr iaith Gymraeg

Bydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn sicrhau bod heddluoedd Cymru yn cyflawni’r 
hyn sy’n ofynnol ohonynt o dan ddeddfwriaeth ar y Gymraeg, fel bod siaradwyr Cymraeg yn gwybod y 
gallant ddisgwyl derbyn ansawdd cyson o wasanaeth.

Byddwn hefyd yn hyrwyddo’r Gymraeg fel un o’n hieithoedd cenedlaethol ar hyd a lled yr heddlu, gan 
gynnig cyfleoedd i staff ddysgu a gwella eu Cymraeg, fel rhan o Gymru wirioneddol ddwyieithog.
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Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill

Mae Plaid Cymru yn ymladd i fod yn Llywodraeth Cymru yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol sydd 
hefyd yn cael eu cynnal ar y 5ed Mai, 2016.

Mae gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldeb am iechyd, addysg, gofal cymdeithasol a nifer o feysydd eraill 
a chanddynt gysylltiad uniongyrchol â llwybrau troseddu.

Bydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn gweithio’n agos gyda Gweinidogion 
Llywodraeth Cymru i sicrhau gwell dealltwriaeth o’r llwybrau hynny, ac o’r cyfrifoldeb a rannwn i atal 
troseddu.

Trwy wneud hynny, byddwn yn anelu at nodau cyffredin lleihau troseddu a chymunedau mwy diogel.

Byddwn yn gweithio gyda’r holl bartner sefydliadau perthnasol mewn awdurdodau lleol, y trydydd 
sector ac ar draws Cymru i leihau troseddu.

Fodd bynnag, derbyniwn hefyd nad yw’r holl bwerau neu ddylanwadau ar droseddu yn nwylo 
Llywodraeth Cymru.

Credwn y dylid trosglwyddo’r holl bwerau yn ymwneud â phlismona a chyfiawnder troseddol i Gymru. 
Nid yw’n gwneud unrhyw synnwyr fod cymaint o’r llwybrau all atal troseddu yn nwylo Gweinidogion 
Cymru erbyn hyn, ond fod plismona a chyfiawnder troseddol yn cael eu rheoli ymhell i ffwrdd yn 
Llundain.

Mae cefnogaeth eang gan weithwyr proffesiynol, gan gynnwys Prif Gwnstabliaid ac arbenigwyr 
plismona, y byddai’n gwneud mwy o synnwyr i’r pwerau hyn gael eu trosglwyddo i Lywodraeth Cymru 
– a dyna hefyd oedd argymhelliad y Comisiwn ar Ddatganoli i Gymru, sef Comisiwn Silk fel y’i gelwir 
fel arfer.

Felly, bydd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yn gweithio tuag at drosglwyddo pwerau 
dros blismona a chyfiawnder troseddol i Gymru. Bydd gwneud hynny’n gwneud y system blismona a 
chyfiawnder troseddol yn fwy effeithlon ac ymatebol i anghenion pobl Cymru. 

O dan system blismona a chyfiawnder troseddol a ddatganolwyd yn llwyr, byddai Plaid Cymru yn 
trosglwyddo cyfrifoldeb am blismona yng Nghymru i Weinidog Cyfiawnder cwbl atebol yn 
Llywodraeth Cymru ac ni fyddai unrhyw angen pellach am Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd.


