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Annwyl Drigolion,
Diolch am gymryd munud i ddarllen fy maniffesto ar gyfer Etholiadau’r Comisiynwyr Heddlu a

Throsedd a gynhelir ar Fai 7 2020.

Mae’r maniffesto hwn ar gyfer ardal Heddlu Gogledd Cymru yr wyf yn falch o fod wedi ei

gwasanaethu ers cael f’ethol i swydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn 2016.

Bu’r 4 blynedd a aeth heibio yn amser anodd i blismona, gyda mesurau llymder Llywodraeth y DG

yn dal i frathu ac effeithio ar ein gallu i gyflwyno’r gwasanaeth o safon yr ydym yn ei ddymuno ar

eich cyfer.

Serch hynny, y mae goleuni ym mhen draw’r twnnel gyda’r cyhoeddiad am 20,000 o swyddogion

yn ychwanegol, ac yr wyf yn disgwyl y daw 200 i’r gogledd.

Ar waethaf y mesurau llymder, rydym wedi parhau i adeiladu a recriwtio er mwyn cael mwy o bobl

i gwrdd â’r galw cynyddol gymhleth ynghylch cam-fanteisio ar bobl fregus, ac yr ydym wedi dal ati

i adolygu’r modd yr ydym yn gweithredu i ateb bygythiadau’r “llinellau sirol” a throseddau cyllyll.    

Ar waethaf yr heriau hyn, bu llwyddiannau sylweddol, a byddaf yn amlinellu’r rhain yn nes ymlaen

yn y maniffesto hwn. Bob blwyddyn, byddaf yn cyhoeddi adroddiad blynyddol sydd yn amlinellu’n

fanwl fy llwyddiannau, cyhoeddiadau a’m cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Yn rhinwedd fy swydd fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd, rwyf hefyd yn cadeirio Bwrdd

Cyfiawnder Troseddol Gogledd Cymru, ac fel y bydd llawer ohonoch yn cytuno, rwy’n siŵr, mae

llawer o le i wella’r system gyfiawnder, a’i bod yn dibynnu’n drwm ar gydweithrediad gan ein

partneriaid yn y system gyfiawnder troseddol.

Pwrpas maniffesto, fodd bynnag, yw amlinellu’r hyn y gobeithiaf ei

gyflawni yn y cyfnod 2020 i 2024, ac y mae

gennyf chwech o addewidion

allweddol a amlinellir yn nes

ymlaen.

Yn olaf, carwn ddiolch i chi am

gymryd yr amser i ddarllen fy

maniffesto a buaswn yn hynod

ddiolchgar am eich

cefnogaeth ar 7 Mai 2020.

Dymuniadau gorau

Arfon Jones

Darpar-Ymgeisydd Plaid

Cymru a Chomisiynydd

Heddlu a Throsedd

Presennol.
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Dyma fy 6 addewid
allweddol i Wneud
Gogledd Cymru yn Lle
Mwy Diogel
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Cyllid Teg i Ogledd Cymru
Mae’r fformiwla gyllido yn camwahaniaethu yn erbyn trethdalwyr cyngor yng

ngogledd Cymru lle mae trethdalwyr lleol yn talu am dros 50% o gyllideb yr

Heddlu o gymharu â dim ond 30% a ddaw gan drethdalwyr lleol yng

Ngorllewin Canolbarth Lloegr a Northumbria. Byddwn yn ymgyrchu dros gyllid

teg a chyfartal. Byddwn yn ymgyrchu hefyd i sicrhau y bydd cyllid ychwanegol

gan Lywodraeth Cymru ar gyfer PCSO a Schoolbeat yn aros ar yr un lefel.

Sefydlu Uned Troseddau Economaidd
Mae’n cael ei gydnabod fod bylchau mewn gwasanaethau i rai pobl fregus

sy’n dioddef camfanteisio cynyddol trwy dwyll traddodiadol a thrwy dwyll

seibr. Mae’r math yma o droseddu ar gynnydd, a bydd Heddlu Gogledd

Cymru yn sefydlu Uned Troseddau Economaidd unswydd i ymchwilio i dwyll

yn erbyn y bobl fwyaf bregus. Byddwn hefyd yn adeiladu’r gallu i gynnal

ymchwiliadau ariannol a chymryd mwy o asedau troseddwyr oddi arnynt,

gyda’r nod o fod yn hunangynhaliol yn y pen draw.

Cod Ymarfer i Ddioddefwyr
Rydym yn addo gweithredu Cod Ymarfer i Ddioddefwyr ac yn newid 

ein systemau er mwyn rhoi gwasanaeth a chefnogaeth ddiwnïad i roi 

mwy o hyder i ddioddefwyr gyflwyno tystiolaeth ac i godi’r 

cyfraddau euogfarnu. Byddwn yn parhau i dalu’n llawn am y 

Ganolfan Gymorth i Ddioddefwyr a rhoi mwy o allu iddi.
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Lleihau Aildroseddu
Mae mwy a mwy o bobl yn cydnabod fod y rhesymau pam fod pobl yn

troseddu yn amrywio’n fawr, ac y gall amrywiol agweddau gwahanol fel

ailgyfeirio, cyfiawnder adferol a pholisïau blaengar o ran cyffuriau fod yn

fwy effeithiol o ran lleihau troseddau trwy fynd i’r afael ag achosion

sylfaenol troseddu. Rydym yn addo dwyn Checkpoint Cymru i’r brif ffrwd,

a’n tîm Camau Cynnar Gyda’n Gilydd (Profiadau Andwyol mewn

Plentyndod) i mewn i waith Heddlu Gogledd Cymru. Rydym yn addo hefyd

cyflwyno mentrau lleihau niwed er mwyn diogelu ac ymdrin ag ymddygiad

troseddol y rhai hynny y mae eu defnydd o gyffuriau yn achosi problemau.    

Plismona Craidd
Er ein bod wedi blaenoriaethu troseddau anaml sy’n gwneud llawer o

niwed, byddwn yn parhau i gadw presenoldeb gweledol yn ein cymunedau

er mwyn cynnal hyder a thawelu meddyliau, ac ymateb i bryderon trwy

ddatrys problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol a niwsans cyhoeddus.

Yr ydym felly yn addo cynnal ein hymateb Plismona Cymdogaethau.

Rydym hefyd yn addo cryfhau ein Tîm Troseddau Gwledig i fynd i’r afael â

throseddau yng nghefn gwlad a throseddau bywyd gwyllt. Byddwn hefyd

yn addo adolygu gallu plismona ein hardaloedd mwy gwasgaredig eu

poblogaeth, fel Dwyfor Meirionnydd.

Troseddau Casineb
Dros y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd cynnydd mewn troseddau casineb

o bob math, boed hwnnw ar sail hil, crefydd, rhyw neu anabledd, a

gwaethygwyd y broblem trwy’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol i

hyrwyddo casineb ac ofn. Mae atebion i arolygon gan ddioddefwyr

troseddau casineb yng ngogledd Cymru yn dangos lefel o anfodlonrwydd

â’r gwasanaeth gan Heddlu Gogledd Cymru. Yr ydym felly yn addo gwella

ein gwasanaeth i ddioddefwyr troseddau casineb ac i osod ymchwiliadau

ym mhrif ffrwd ein Timau Plismona Lleol. Byddwn hefyd yn delio’n gadarn

iawn â difenwi ar-lein.
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• Lansio Cronfa Ymyriad Cynnar 3 blynedd sydd yn werth bron i £800,000 gyda
chyllid cyfatebol i gefnogi agenda ataliol Heddlu Gogledd Cymru o ymdrin â
phrofiadau andwyol mewn plentyndod fel un o achosion sylfaenol troseddu.

• Mae fy swyddfa yn gweithredu fel banciwr i Fwrdd Rhanbarthol Trais yn erbyn
Menywod a Merched a Thrais Rhywiol Gogledd Cymru i gomisiynu
gwasanaethau i fynd i’r afael â chamdriniaeth yn y cartref.

• Cefnogi Heddlu Gogledd Cymru i gyflwyno fy mlaenoriaethau, yn enwedig
ynghylch trais difrifol, linellau sirol a throseddau cyllyll.

• Lansio fy mhrosiect Checkpoint Cymru sydd yn brosiect ailgyfeirio i wyro
troseddwyr lefel isel ymaith oddi wrth gyfiawnder troseddol ac ymdrin ag
achosion sylfaenol eu troseddu.

• Cynyddu lefelau staffio yn Heddlu Gogledd Cymru o 178 neu bron i 7% a hyn
yn wyneb gorfod gwneud toriadau mewn meysydd eraill.

• Dosbarthu £180,000 o arian Elw Trosedd i grwpiau cymunedol ledled gogledd
Cymru trwy Ymddiriedolaeth yr Heddlu a’r Gymuned “Eich Cymuned Chi, Eich
Dewis Chi” i wneud eu cymunedau yn fwy diogel.

• Comisiynu gwerth £2 miliwn y flwyddyn o wasanaethau i ddiogelu ein
cymunedau rhag y troseddau cudd sy’n flaenoriaethau i mi.

• Ynghyd â’r Gwasanaeth Prawf, rwyf yn comisiynu Gwasanaethau Ymyriad
Cyffuriau sy’n werth £1.2 miliwn y flwyddyn.

• Cyflawni addewid yn y maniffesto i ddarparu Fideos a Wisgir ar y Corff i
swyddogion rheng-flaen er mwyn casglu’r dystiolaeth orau a’u hamddiffyn rhag
cwynion maleisus.

Pedair 
blynedd o
lwyddiannau
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• Cyflawni addewid yn y maniffesto i sefydlu Uned Caethwasiaeth Fodern, y
cyntaf yng Nghymru a’r pedwerydd yng Nghymru a Lloegr.

• Derbyniodd fy swyddfa wobr CoPACC am fod yn agored a thryloyw dair
blynedd yn olynol.

• Gwella gwaith y Ganolfan Gymorth i Ddioddefwyr trwy gyllido gweithiwr
Iechyd Meddwl, Caethwasiaeth Fodern a Thwyll ychwanegol yn y Ganolfan.

• Cyflwyno polisi Gwerth Cymdeithasol i Heddlu Gogledd Cymru i gefnogi’r
economi lleol wrth gomisiynu a chaffael nwyddau a gwasanaethau.

• Cymryd rhan yn rhaglen BBC Wales ‘Week in Week Out’ ar Leihau Niwed a
model Portiwgal.

• Dirprwy arweinydd ar Gamddefnyddio Alcohol a Sylweddau i Gymdeithas y
Comisiynwyr Heddlu a Throsedd.

• Aelod o Fwrdd Cymdeithas y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd.

• Dengys holl arolygon hyder y cyhoedd yng ngogledd Cymru fod gan y
cyhoedd gryn dipyn o hyder yn yr Heddlu, sy’n cefnogi ein gweledigaeth o
wneud gogledd Cymru y lle mwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr.

• Ymgyrchu’n llwyddiannus gydag eraill am bolisi cyffuriau blaengar gyda mwy
o bwyslais ar leihau niwed. 

Gwneud
Gogledd
Cymru y lle
diogelaf yn
y DG
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