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Ein cenhadaeth a’n
blaenoriaethau
CENHADAETH
I godi hyder y
cyhoedd mewn
plismona trwy
sicrhau fod yr heddlu
yn atebol a bod
gwersi yn cael eu
dysgu.
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BLAENORIAETHAU

YR HYN YR YDYM YN
GOBEITHIO EI GYFLAWNI

Cydweithio ag eraill
er mwyn gwella
system gwynion yr
heddlu.

System gwynion yr
heddlu yn darparu
deilliannau diduedd, teg
ac ar sail tystiolaeth yn
brydlon.

Canfod a rhannu
gwersi o’n gwaith
er mwyn gwella
plismona.

Ein hargymhellion yn
arwain at welliannau
mewn plismona ac yn
atal niwed i’r cyhoedd.

I godi hyder fod yr
heddlu yn atebol.

I fod yn sefydliad
effeithlon ac
effeithiol.

Y rhai sy’n brin o
hyder mewn plismona
yn defnyddio ac yn
gwerthfawrogi’r system
gwynion.

Ein gweithlu medrus
iawn, amrywiol yn
cyflawni gwasanaeth
rhagorol, sy’n cynnig
gwerth am arian.
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Rhagair

Rhoddodd hyn ddealltwriaeth i
ni o’u profiadau gyda’r sefydliad
oedd yn ein rhagflaenu, Comisiwn
Cwynion Annibynnol yr Heddlu,
a bu’n help i ni bennu’r cyfeiriad
y byddwn yn teithio iddo yn
y dyfodol. Rydym hefyd wedi
cymryd y cyfle i ystyried ein
cenhadaeth, blaenoriaethau a
gwerthoedd sefydliadol. Mae’r
ddogfen hon yn rhoi datganiad clir
o’r rhain am gyfnod y cynllun hwn.

Dyma’r Cynllun Strategol cyntaf ers
i Swyddfa Annibynnol Ymddygiad
yr Heddlu (IOPC) gael ei lansio yn
Ionawr 2018. Sefydlwyd ein Bwrdd
newydd ar yr un pryd ac mae’n
cynnwys cymysgedd o gyfarwyddwyr
gweithredol ac anweithredol.
Ers i ni ddod i fodolaeth rydym
wedi rhoi amser i wrando ar
adborth gan ein staff, defnyddwyr
gwasanaeth a rhanddeiliaid.

6

cynllunstrategol 2018-22

Yn ganolog i’n ffocws bydd
ymrwymiad i ddysgu a gwella
yn barhaus. Wrth gwrs, byddwn
yn parhau i ddal swyddogion
heddlu (a’r rhai eraill dan ein
hawdurdodaeth) i gyfrif am
ymddygiad gwael, ond rydym
hefyd am sicrhau ein bod yn
gwella plismona trwy ddynodi
a rhannu gwersi a ddysgwyd
trwy ein gwaith. Bydd ein
hymdrechion i wella system
gwynion yr heddlu yn barhaus
yr un mor bwysig fel ei bod yn
cyflawni deilliannau diduedd, ar
sail tystiolaeth a phrydlon i bawb.

Yn ganolog
i’n ffocws bydd
ymrwymiad
i ddysgu a
gwella yn
barhaus.

Rhaid i ni sicrhau bod y cyhoedd,
ac yn arbennig y rhai sydd â lleiaf o
hyder mewn plismona, yn deall eu
hawl i gwyno ac yn gallu cysylltu â’r
system gwynion heb ofni canlyniadau
niweidiol. I wneud hyn rhaid i ni
ddangos bod achwynwyr yn cael eu
trin yn deg a chyfiawn a bod cwynion
yn cael eu gweld fel cyfle i ddysgu a
gwella yn hytrach nag fel bygythiad.
Bydd angen i hyn i gyd gael ei gyflawni
ochr yn ochr â newidiadau mawr
i’r system gwynion ac ymddygiad
o ganlyniad i Ddeddf Plismona a
Throseddau 2017. Mae’r newidiadau
hyn yn gyfle gwirioneddol i’r IOPC
arwain y blaen o ran cyflawni
gwelliannau fydd yn cael effaith ar
hyder y cyhoedd yn y system gwynion
a thrwy hynny, blismona yn gyffredinol.
Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol
fydd yn newid pwyslais ein sefydliad.
Ni allwn gyflawni hyn ar ein pennau ein
hunain. Bydd cynyddu hyder ynom ni
ac yn y system yn golygu gweithio’n
glos gyda rhanddeiliaid nad ydynt
yn heddlu a chymunedau i ddeall ac
ymateb i’w pryderon. Dim ond trwy
weithio gyda’r holl sefydliadau sydd

â rôl i’w chwarae wrth wella plismona
y bydd gwelliannau trwy’r system
gyfan yn bosibl. Mae rôl yr IOPC wrth
sicrhau atebolrwydd yr heddlu yn rhan
bwysig o fframwaith ehangach a rhaid
i ni weithio’n glos gydag eraill yn y
maes hwn, yn arbennig comisiynwyr
yr heddlu a throseddu ac Arolygiaeth
Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân
ac Achub Ei Mawrhydi. Rydym wedi
bod yn adeiladu ar y cysylltiadau sy’n
bodoli gyda’n rhanddeiliaid allweddol,
ond bydd angen i ni weithio yn fwy clos
i gyflawni’r raddfa o newid yr ydym yn
ymdrechu amdani. Rydym yn edrych
ymlaen yn bositif iawn at gyflawni’r
cynllun hwn ac yn edrych ymlaen at roi
adroddiad i chi am ein cynnydd.

Michael Lockwood
Cyfarwyddwr Cyffredinol
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1 Cyflwyniad
1.1 Pwy ydym ni
Mae Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr
Heddlu (IOPC) yn goruchwylio system gwynion
yr heddlu1 yng Nghymru a Lloegr. Rydym yn
ymchwilio i'r materion mwyaf difrifol, yn
cynnwys marwolaethau yn dilyn cyswllt â'r
heddlu, ac yn gosod y safonau y dylai’r heddlu
eu dilyn wrth ymdrin â chwynion. Rydym yn
defnyddio’r gwersi o'n gwaith i ddylanwadu
ar newidiadau mewn plismona.
Rydym yn annibynnol ac yn gwneud
ein penderfyniadau yn hollol annibynnol
oddi ar yr heddlu a’r llywodraeth. Nid
yw ein Cyfarwyddwr Cyffredinol na’n
tîm gweithredol, na’n Cyfarwyddwr
Cymru na’r Cyfarwyddwyr Rhanbarthol
erioed wedi gweithio i’r heddlu mewn
unrhyw fodd.

1.2 Yr hyn yr ydym yn ei wneud
Mae mwyafrif y cwynion gan y cyhoedd yn
cael eu trin gan luoedd heddlu. Ond mae’r
IOPC yn gosod a monitro’r safonau y dylent
eu dilyn wrth drin cwynion. Rydym hefyd yn
ystyried mathau penodol o apêl gan bobl sy'n
anfodlon gyda'r modd y deliwyd â'u cwyn.
Rhaid i heddluoedd atgyfeirio rhai o’r
materion mwyaf difrifol at yr IOPC, os

oes rhywun wedi cwyno neu beidio.
Efallai y byddwn yn penderfynu
ymchwilio i achosion o'r fath yn
annibynnol neu eu dychwelyd i luoedd
heddlu i'w hymchwilio’n lleol.
Mae gennym bwerau hefyd o ran nifer
fechan o sefydliadau sydd â phwerau
tebyg i’r heddlu, ond nad ydynt yn
lluoedd heddlu. Mae’r rhain yn cynnwys:
> yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol
(NCA)
> Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC)
> rhai o weithgareddau staff mewnfudo a
gorfodi’r Swyddfa Gartref
> staff sy’n gweithio i’r Coleg Plismona
(CoP)
> yr Awdurdod Meistri Gangiau a Chamdrin Llafur (GLAA).
Yn ogystal â hyn, rydym yn ymchwilio
i honiadau troseddol yn erbyn
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
(PCC) a'u dirprwyon a chontractwyr
sy’n gweithio i’r heddlu.
Mae ein cylch gorchwyl yn cynnwys
goruchwylio’r system gwynion gyfan,
waeth pa sefydliad sy’n ymdrin â’r
mater. Rydym yn defnyddio’r gwersi
o'n gwaith i ddylanwadu ar newidiadau
mewn plismona i leihau’r tebygolrwydd
y bydd cwynion a digwyddiadau difrifol
yn digwydd eto.

1 Mae’r term hwn yn cynnwys cwynion a wnaed gan aelodau o’r cyhoedd, y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu trin gan
adrannau safonau proffesiynol yr heddlu. Mae’n cyfeirio hefyd at faterion y mae’n rhaid i luoedd heddlu eu cyfeirio
atom ni, y byddwn ni’n eu hasesu ac y gallwn ymchwilio iddynt. Mae’r rhain yn cynnwys honiadau bod swyddogion
yr heddlu yn cyflawni troseddau, a marwolaethau neu anafiadau difrifol yn ystod neu yn dilyn cyswllt â’r heddlu.
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Ni all yr IOPC yrru gwelliannau trwy’r
system ar ei ben ei hun ac mae’n rhaid
i ni weithio gydag eraill. Mae hyn yn
cynnwys cyrff megis Comisiynwyr yr
Heddlu a Throseddu, y Coleg Plismona,
ac Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Thân
ac Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS),
yn ogystal â defnyddwyr gwasanaeth
a chymunedau. Gyda'n partneriaid, y
tu mewn a'r tu allan i'r byd plismona,
gallwn wneud yn siŵr bod ein hachosion
a'r system gwynion yn ei chyfanrwydd
yn rhan o gylch o ddysgu gwersi sy’n
gwella plismona yng Nghymru a Lloegr.

1.3 Ein cynllun strategol
Hwn yw’r cynllun tair blynedd cyntaf i’r
IOPC ac mae’n nodi ein gweledigaeth at y
dyfodol a’r strategaeth i’w chyflawni. Mae’n
esbonio beth fydd ein blaenoriaethau a’r hyn
yr ydym yn gobeithio ei gyflawni ym mhob
un o’r meysydd hynny. Mae’n nodi’r camau
y byddwn yn eu cymryd dros y blynyddoedd
nesaf a sut y byddwn yn mesur llwyddiant.
Dyma’r ddogfen fydd yn arwain ein holl
waith hyd 2022. Bob blwyddyn byddwn
yn cyhoeddi cynllun busnes manwl yn
nodi’r camau penodol y byddwn yn eu
cymryd dan bob maes blaenoriaeth,
dulliau mesur llwyddiant a thargedau
perfformiad pan fydd hynny’n addas.
Bydd y cyntaf o’r cynlluniau busnes
blynyddol yma yn cael ei gyhoeddi yn
Ebrill 2019.
9

BOD YN
GYNHWYSOL

Mae ein staff wedi datblygu gwerthoedd
newydd a fydd yn sail i’n holl waith. Bydd
y gwerthoedd yn dylanwadu ar y gwaith y
byddwn yn ei gyflawni a’n rhyngweithio â
defnyddwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid.

GALLUOGI POBL

Bydd ein staff, presennol ac yn y
dyfodol, yn cael eu harwain gan y
gwerthoedd hyn a byddwn yn ystyried
pa mor dda yr ydym yn eu hadlewyrchu
trwy arolygon a gweithgareddau
ymgysylltu.

GWNEUD
GWAHANIAETH
10
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EIN GWERTHOEDD
CHWILIO AM WIRIONEDD
Rydym yn ei theimlo’n fraint bod yn geidwaid system
gwynion yr heddlu. Rydym yn rhoi gwerth ar ymddiriedaeth
y cyhoedd a’r heddlu ac yn ymrwymo i fod yn deg a
chyfiawn wrth ddatgelu’r gwir. Rydym yn cydnabod bod
deilliant cyfiawn yn dibynnu ar fod yn ddiduedd a thryloyw
wrth ddod o hyd i’r gwir am yr hyn a ddigwyddodd.

BOD YN GYNHWYSOL

CHWILIO AM
WIRIONEDD

Mae gennym ddiwylliant cynhwysol. Rydym yn deg a
diduedd wrth drin pob unigolyn. Rydym yn gweithio ar
draws ffiniau, yn fewnol ac allanol, gan gydweithio
ac adeiladu perthnasau cryfion.

GALLUOGI POBL
Credwn y dylai pawb fod yn arweinydd a chwarae rhan
wrth siapio cyfeiriad y sefydliad. Rydyhm yn darparu
amgylchedd cefnogol a heriol lle gall pobl ffynnu a
chyrraedd eu potensial. Rydym yn ymddiried yn ein pobl
i wneud y pethau iawn. Rydym yn annog cymryd risg
ofalus a llunio penderfyniadau ar sail tystiolaeth. Pan
fydd camgymeriadau gwirioneddol yn cael eu gwneud,
byddwn yn cefnogi pobl ac yn dynodi cyfleoedd ar gyfer
dysgu gwersi a gwella. Rydym yn sicrhau bod pobl yn
gallu cyflwyno cwynion heb brofi triniaeth annheg.

BOD YN AFAELGAR

BOD YN
AFAELGAR

Mae ein gwaith yn ei gwneud yn ofynnol i ni fod yn
ddewr, yn wydn ac yn ymroddedig i wneud gwahaniaeth
i’r cyhoedd. Rydym yn cymryd ein dyletswyddau fel
gweision i’r cyhoedd yn ddifrifol ac adlewyrchir ein
hymroddiad yn ein gwaith. Rydym yn wynebu heriau
gyda dyfalbarhad i gyrraedd nodau unigol a sefydliadol.

GWNEUD GWAHANIAETH
Nid yw gwerth ein gwaith yn cael ei ddiffinio gan ei faint
yn unig, ond gan yr effaith y mae ein gwaith yn ei gael ar
blismona a hyder y cyhoedd. Rydym yn diffinio ansawdd
trwy ba mor dda y mae’n gwaith yn bodloni anghenion
defnyddwyr gwasanaeth. Byddwn yn canolbwyntio ein
hymdrechion ar feysydd fydd yn gwneud gwahaniaeth
i’n cymunedau.

1.5 Ein blaenoriaethau

Cydweithio ag eraill
er mwyn gwella
system gwynion yr
heddlu

Byddwn yn gweithio i wella pob rhan o’r
system gwynion – ein gwaith ein hunain a’r
hyn sy’n cael ei gyflawni gan eraill – fel ei
fod yn cyflawni deilliannau sy’n ddiduedd,
yn deg ac ar sail tystiolaeth yn brydlon yn
gyson.

Canfod a rhannu
gwersi o’n gwaith
er mwyn gwella
plismona

Byddwn yn canolbwyntio ein gwaith ar
feysydd sy’n peri pryder i’r cyhoedd a’r
heddlu ac yn gweithio gyda phartneriaid i
rannu’r gwersi a ddysgwyd i wella plismona
a diogelu’r cyhoedd rhag niwed.

I godi hyder fod yr
heddlu yn atebol

I fod yn sefydliad
effeithlon ac
effeithiol
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Byddwn yn ymwneud ag amrywiaeth
o randdeiliaid a chymunedau, gan
ganolbwyntio ar y rhai sydd â’r lleiaf o
hyder mewn plismona, fel eu bod yn deall
eu hawl i gwyno ac yn disgwyl triniaeth
deg a chyfiawn wrth ymateb i gwynion a
digwyddiadau difrifol.

Byddwn yn denu a chadw gweithlu
amrywiol a medrus ac yn rhoi amgylchedd
gwaith da iddynt gan wella yn barhaus i
gynnig gwerth am arian.

Sesiwn panel ieuenctid a gynhaliwyd ym Mawrth 2018
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2 Beth fyddwn ni’n ei
wneud
BLAENORIAETH
Cydweithio ag eraill er mwyn gwella system gwynion yr
heddlu
Pam bod hyn yn bwysig
Er mwyn cael hyder yng ngwasanaeth
yr heddlu, rhaid i’r cyhoedd ymddiried
yn system gwynion yr heddlu. Pan fydd
cwynion yn cael eu cyflwyno, dylai pobl
fod yn sicr y byddant yn cael eu trin yn
gadarn a theg. Rhaid i’r cyhoedd ddeall
hefyd y bydd digwyddiadau difrifol a
chwynion am ymddygiad swyddogion
heddlu yn cael eu hymchwilio yn
ddiduedd, y bydd swyddogion yn cael
eu dal i gyfrif am ymddygiad gwael, ac
y bydd gwasanaeth yr heddlu yn dysgu
a gwella.
Mae consensws cynyddol bod y system
gwynion yn aml yn canolbwyntio gormod
ar weld bai ac ymddygiad unigolion
yn hytrach nag ar ddynodi a datrys
problemau systematig. I gefnogi hyn,
rydym am i’n gwaith ganolbwyntio ar y
problemau sy’n peri pryder i’r cyhoedd
ac i’r heddlu. Byddwn yn gweithio gyda
rhanddeiliaid i gytuno ar y meysydd
thematig hynny lle gall ein hymchwiliadau
ychwanegu mwyaf o werth.
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Wrth i ni oruchwylio a gosod safonau
ar gyfer system gwynion yr heddlu,
mae’n bwysig adolygu a gwella nid yn
unig ein gwaith ein hunain yn gyson,
ond hefyd sut y mae’r gwasanaeth
heddlu yn ymdrin â’r cwynion y mae’n
eu derbyn gan y cyhoedd. Rhaid i’r
rhai sydd am ddefnyddio’r system
gwynion fedru gwneud hynny heb ofni
canlyniadau niweidiol. Rhaid i’r system
ddarparu deilliannau diduedd, teg ac
ar sail tystiolaeth i’r achwynwyr a’r rhai
sy’n destun y cwynion. Mae hyn yr
un mor bwysig ar draws pob rhan o’r
system gwynion boed yn ymchwiliad
annibynnol i farwolaeth yn y ddalfa neu
gŵyn am y gwasanaeth heddlu sy’n
cael ei thrin gan y llu heddlu lleol.
Rydym yn gwybod bod pawb sy’n
ymwneud â chwynion ac ymchwiliadau
yn dymuno cael penderfyniadau
diduedd, teg ac ar sail tystiolaeth.
Maent hefyd, yn hollol iawn, yn disgwyl
i faterion gael eu trin yn brydlon.

Rydym yn gwybod bod oedi yn cael
effaith negyddol ar achwynwyr,
teuluoedd a swyddogion heddlu
sy’n rhan o’n hymchwiliadau. Maent
hefyd yn effeithio ar hyder ynom ni fel
sefydliad. Byddwn yn parhau i wella
prydlondeb ac ansawdd ein gwaith, a
byddwn yn gweithio gyda phawb sy’n
ymwneud â chyflawni’r system gwynion
i sicrhau bod yr oedi ar bob cam yn
cael ei leihau.

Yr hyn yr ydym yn
gobeithio ei gyflawni
System gwynion yr heddlu yn
darparu deilliannau diduedd, teg
ac ar sail tystiolaeth yn brydlon.

Sut y byddwn yn ei wneud
Byddwn yn:
> sicrhau bod ein gwaith yn ychwanegu
gwerth trwy barhau i ymchwilio yn
annibynnol i’r achosion mwyaf difrifol a
datblygu strategaeth glir i ganolbwyntio
ar feysydd sy’n peri pryder i’r cyhoedd
a’r heddlu ill dau. Bydd y meysydd
thematig yn cael eu hadolygu
yn flynyddol a gallant gynnwys,
gwahaniaethu, iechyd meddwl,
digwyddiadau traffig ar y ffordd, camdrin domestig, cam-drin awdurdod er
budd rhywiol / ariannol a digwyddiadau
a fu bron â digwydd yn y ddalfa

> gwella ansawdd a chysondeb ein
gwaith trwy greu rhwydweithiau
pynciol2 i ddatblygu arbenigedd mewn
meysydd allweddol
> cefnogi gweithredu newidiadau i
ddeddfwriaeth, sy’n symleiddio’r
system gwynion a disgyblaeth yr
heddlu
> gosod safonau, cynhyrchu cyfarwyddyd
a rhannu arfer da i sicrhau bod ein
gwaith goruchwylio yn gwella ansawdd
a chysondeb ar gyfer y mwyafrif o
achwynwyr y mae eu cwynion yn cael
eu trin gan yr heddlu
> lleihau faint o amser y mae’n ei gymryd
i orffen ein gwaith trwy weithredu
i gael gwared o’r hyn sy’n achosi
oedi yn fewnol a thrwy weithio gyda
rhanddeiliaid ar draws y system
gwynion. Byddwn yn canolbwyntio ar
gau’r achosion hynny sydd eisoes wedi
cymryd mwy na’r disgwyl
> dynodi ac ymdrin â ffactorau sy’n
cael effaith ar ansawdd ein gwaith
ac a all achosi deilliannau anghyson i
ddefnyddwyr ein gwasanaethau
> datblygu ein strategaethau sicrhau
gwybodaeth a dealltwriaeth fel ein bod
yn gwneud y defnydd gorau o’n data,
gan ei ddefnyddio i ddylanwadu ar ein
gwaith a gwneud gwelliannau pan fydd
angen

2 Mae rhwydweithiau pynciol yn cynnwys arbenigwyr o bob rhan o’n sefydliad. Mae’r rhwydweithiau yn arwain
ar themâu penodol ac yn dylanwadu ar ein gwaith yn y meysydd hyn.
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BLAENORIAETH
Canfod a rhannu gwersi o’n gwaith er mwyn gwella plismona

Pam bod hyn yn bwysig
Mae cwynion gan y cyhoedd a’r
digwyddiadau difrifol yr ydym yn
ymchwilio iddynt yn cynnig cyfleoedd
i ddeall sut y gellir gwella plismona i
atal y materion hyn rhag digwydd yn
y dyfodol. Bydd newidiadau a wneir o
ganlyniad i’r hyn a ddysgir, yn y pen
draw, yn gwella gwasanaeth yr heddlu
i bawb ac yn diogelu’r cyhoedd rhag
niwed.
Rhaid i ni arwain y ffordd i sicrhau
bod y system yn cael gwell ffocws
ar ddysgu trwy ddatblygu ein dull o
ymchwilio i ddynodi cyfleoedd i ddysgu
yn well, gwneud ein hargymhellion
dysgu gwersi3 yn fwy cadarn a sicrhau
bod ein gwaith yn arwain at welliannau
gwirioneddol mewn plismona.
Dim ond trwy weithio gyda phawb sy’n
chwarae rôl ynddi y bydd gwelliannau i’r
system gyfan yn bosibl.

Byddwn yn gweithio’n glos gyda
phartneriaid fel HMICFRS, y Coleg
Plismona a Chomisiynwyr yr
Heddlu a ThROSEDDU, i ddatblygu
blaenoriaethau a rennir, rhannu’r gwersi
a ddysgwyd ar draws ein gwaith a
datblygu rhaglenni gwaith cydweithredol
i hybu gwelliannau.

Yr hyn yr ydym yn
gobeithio ei gyflawni
Ein hargymhellion yn arwain at
welliannau mewn plismona ac yn
atal niwed i’r cyhoedd.

Sut y byddwn yn ei wneud
Byddwn yn:
> gweithio yn glos gyda chydweithwyr ar
draws yr amgylchedd plismona i wella
ein dull o roi argymhellion gwersi a
ddysgwyd a gweithio gyda nhw i weithio
ar newid mewn plismona

3 Gallwn wneud argymhelliad ffurfiol i unrhyw sefydliad ar ôl ymchwiliad neu ar ôl ystyried apêl/adolygiad.
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> defnyddio ein rhwydweithiau pynciol
i ddatblygu ein gwybodaeth a dod yn
arbenigwyr ar y themâu yn ein gwaith.
Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn deall y
cyd-destun y mae’r heddlu yn gweithio
o’i fewn ac yn ymwneud â rhanddeiliaid
i ddatblygu argymhellion dysgu effeithiol
sy’n gyrru gwelliannau
> cyhoeddi adroddiad blynyddol sy’n
dangos yr effaith yr ydym wedi ei gael
wrth gyflawni ein cenhadaeth. Byddwn yn
rhannu hwn â’r cyhoedd a’n rhanddeiliaid
i ddangos y gwahaniaeth y mae’n gwaith
wedi ei wneud
> parhau i wella ein cylchgrawn dysgu’r
gwersi gyda’n partneriaid a’i hyrwyddo
i swyddogion rheng flaen a staff, gan
sicrhau ei fod yn effeithiol wrth gefnogi
gwelliannau parhaus mewn plismona

17

BLAENORIAETH
I godi hyder fod yr heddlu yn atebol
Pam bod hyn yn bwysig
Mae cael goruchwyliaeth annibynnol ar
system gwynion yr heddlu yn hanfodol
i gynnal hyder y cyhoedd mewn
plismona. Mae ein penderfyniadau
gweithredol yn annibynnol oddi ar yr
heddlu a’r llywodraeth.
Rydym yn cydnabod bod angen
gwneud mwy i wella ymddiriedaeth yn
system gwynion yr heddlu a sicrhau
bod y cyhoedd yn hyderus ei fod yn
dal y gwasanaeth heddlu i gyfrif pan
fydd angen.
Byddwn yn ymwneud ag amrywiaeth o
randdeiliaid a chymunedau i ddeall eu
pryderon a chyfleu effaith ein gwaith.
Bydd ein gwaith yn canolbwyntio
ar gynyddu hyder y rhai yr ydym
yn gwybod bod ganddynt leiaf o
ymddiriedaeth yn y system – er
enghraifft, pobl ifanc a’r rhai o gefndir
BME, fel eu bod yn deall eu hawl i
gwyno, yn gallu cael mynediad i’r
system gwynion ac yn disgwyl cael
triniaeth deg a chyfiawn. Byddwn yn
parhau i sicrhau mwy o dryloywder am
y system a’r deilliannau a gyflawnir trwy
ei defnyddio.

18
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>

>

>

>

>

Bydd popeth y byddwn yn ei wneud yn
dangos ein hannibyniaeth. Bydd hyn yn
golygu ein bod yn:
gwneud penderfyniadau diduedd, teg
ac ar sail tystiolaeth yn ein gwaith.
Byddwn yn gwrando ac yn ystyried
barn pawb sy’n rhan o’r achos yn
ofalus, ond bydd ein penderfyniadau yn
cael eu seilio ar ffeithiau a’r dystiolaeth
sydd ar gael yn unig
esbonio’r dystiolaeth a’r rhesymeg tu
ôl i’n penderfyniadau yn glir i’r rhai sy’n
destun i’n hymchwiliadau, achwynwyr
a’r cyhoedd
cadw hunaniaeth ar wahân i’r heddlu,
llywodraeth ac eraill, deall cyd-destun
plismona a gweithio gydag eraill i gael
mwy o effaith
cydnabod bod diffyg cydbwysedd
grym yn bodoli rhwng yr heddlu ac
achwynwyr/teuluoedd a dylunio ein
gwasanaethau gan gadw hyn mewn
cof. Mae hyn yn golygu ein bod yn
cynnig cefnogaeth a chyfarwyddyd
i helpu pobl i ddeall eu hawliau a
mynd trwy’r system, gan gyfeirio at
sefydliadau eraill yn ôl y gofyn. Ni fydd
hyn yn effeithio ar ein penderfyniadau
am achosion
sicrhau bod ein staff yn deall beth mae
annibyniaeth yn ei olygu i ni ac yn gallu
esbonio a dangos hyn trwy eu gwaith
a’u hymddygiad

Yr hyn yr ydym yn
gobeithio ei gyflawni
Y rhai sy’n brin o hyder mewn
plismona yn defnyddio ac yn
gwerthfawrogi’r system gwynion.

Sut y byddwn yn ei wneud
Byddwn yn:
> datblygu cynigion am wasanaeth
eiriolaeth ar wahân i system cwynion
yr heddlu (yn annibynnol oddi ar yr
IOPC a’r gwasanaeth heddlu) a allai
roi cefnogaeth a chyngor i’r rhai a all ei
gweld yn anodd defnyddio a chanfod
eu ffordd trwy’r system
> parhau i wella’r ffordd yr ydym
yn cyfathrebu ac ymgysylltu â
rhanddeiliaid amrywiol i’w galluogi
i ddylanwadu ar ffocws ein gwaith,
mynegi pa feysydd sy’n peri pryder a
rhoi gwybodaeth hawdd ei chyrraedd
iddynt am ein gwaith
> defnyddio ein presenoldeb rhanbarthol
i gysylltu yn gyson â chymunedau ar
draws Cymru a Lloegr a sicrhau bod eu
barn yn cael ei fwydo i’n gwaith
> rhoi cyfleoedd i’n staff wirfoddoli
yn eu cymunedau lleol i’n galluogi i
ddeall eu pryderon yn well a chynyddu
ymwybyddiaeth o’n gwaith ac
ymddiriedaeth ynddo

> defnyddio adborth gan ein
gwasanaethau i ddylunio prosesau
sy’n ymateb i’w hanghenion a chreu
diwylliant o bwyslais ar y cwsmer ym
mhob rhan o’n sefydliad
> cyhoeddi Safonau Gwasanaeth yn
nodi beth all defnyddwyr gwasanaeth
ei ddisgwyl gennym ni a sut y
byddwn yn mesur ein perfformiad
mewn cymhariaeth â’r safonau hyn.
Byddwn yn gweithio i gael achrediad
Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid
i ddangos ein hymrwymiad yn y maes
hwn
> adolygu a gwella ein gwasanaeth
cyswllt teuluol a chefnogaeth i
ddefnyddwyr gwasanaeth i fodloni
anghenion ein defnyddwyr gwasanaeth
agored i niwed a theuluoedd mewn
profedigaeth
> ymwreiddio ein gwerthoedd ar draws y
sefydliad a sicrhau ein bod yn dangos
annibyniaeth yn fewnol ac allanol trwy
ein holl waith ac ymddygiad
> gwella’r modd y rhoddir adroddiadau
am ddeilliannau sy’n cael eu cyflawni
trwy ein gwaith a materion sydd wedi
cael eu trin trwy system gwynion yr
heddlu
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BLAENORIAETH
I fod yn sefydliad effeithlon ac effeithiol
Pam bod hyn yn bwysig

Sut y byddwn yn ei wneud

Fel sefydliad sy’n cael ei ariannu yn
gyhoeddus rhaid i ni ddefnyddio ein
hadnoddau yn effeithiol i gyflawni’r
effaith mwyaf a chynnig gwerth am
arian. Byddwn yn gwella’r ffordd yr
ydym yn gweithio yn barhaus, gan
chwilio am arbedion a ffyrdd o gyflawni
ein gwasanaethau gan ddefnyddio
technoleg fodern i gefnogi gwelliannau.

Byddwn yn:
parhau i fuddsoddi yn natblygiad ein
harweinwyr a rheolwyr i greu tîm arwain
IOPC effeithiol yr ymddiriedir ynddo
sy’n fodelau rôl i’n gwerthoedd ac yn
ysgogi ymddiriedaeth a hyder
creu diwylliant lle mae ein staff
yn teimlo eu bod yn cael llawer o
gefnogaeth, bod ymddiriedaeth
ynddynt a’u bod yn cael eu cynnwys,
lle mae cydweithio ar draws timau yn
arferol a’n staff yn teimlo bod ganddynt
yr hawl i awgrymu ffyrdd blaengar o
wella a chyflawni gwerth am arian
adolygu’r broses perfformiad a
gwerthuso ar gyfer ein staff fel eu bod
yn cael sgyrsiau cyson am ddatblygu
ac y gallant ganolbwyntio ar adeiladu
ar eu cryfderau
sicrhau bod ein dull o recriwtio yn
canolbwyntio ar ddenu ymgeiswyr o
safon uchel a pharhau ein hymdrechion
i recriwtio staff sy’n amrywiol o ran eu
demograffeg, eu profiad, eu safbwynt
ac sy’n adlewyrchu’r cymunedau yr
ydym yn eu gwasanaethu
adolygu’r cyfleoedd dysgu a datblygu
yr ydym yn eu cynnig a chreu
amgylchedd lle mae dysgu yn barhaus
trwy brofiadau bob dydd

Er mwyn cyflawni’r cynllun uchelgeisiol
hwn, bydd angen i ni ddenu a chadw
gweithlu medrus, amrywiol a sicrhau
bod ein staff yn cael yr hyfforddiant
a’r cyfleoedd datblygu cywir. Rydym
am i’n staff weithio mewn amgylchedd
cynhwysol sy’n gadael iddynt ffynnu a
chyrraedd eu potensial.
Rydym yn gwybod, i’r cyhoedd fod
â hyder yn ein gwaith, rhaid i’n staff
adlewyrchu’r poblogaethau amrywiol
yr ydym yn eu gwasanaethu.

Yr hyn yr ydym yn
gobeithio ei gyflawni
Ein gweithlu medrus iawn,
amrywiol yn cyflawni gwasanaeth
rhagorol, sy’n cynnig gwerth am
arian.
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>

>

>

>

>

> creu strategaeth reoli talent, sy’n sicrhau
bod ein pobl yn cael eu cefnogi i wireddu
eu potensial llawn
> datblygu a gweithredu strategaeth
iechyd a lles i sicrhau ein bod yn gofalu
am les ein staff
> datblygu strategaeth TGCh i sicrhau bod
ein staff yn gallu gweithio yn effeithlon,
a gwella prydlondeb ein gwaith trwy
ddarparu gwell offer a systemau i’n pobl
> adolygu a monitro ein polisïau ac
arferion i sicrhau ein bod yn cydymffurfio
â’n dyletswyddau dan Ddyletswydd
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a
Safonau’r Iaith Gymraeg
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2.1 Deilliannau llwyddiannus
YR HYN YR YDYM YN GOBEITHIO
EI GYFLAWNI
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BYDDWN YN GWYBOD EIN BOD
WEDI LLWYDDO PAN FYDD

System gwynion yr heddlu yn
darparu deilliannau diduedd, teg
ac ar sail tystiolaeth yn brydlon.

> Cwynion gan y cyhoedd yn cael eu
datrys y tro cyntaf gan arwain at lai o
geisiadau am adolygiadau.
> Yr amser a gymerir i ymateb i gwynion,
cwblhau ymchwiliadau ac adolygiadau
yn cael ei leihau ar draws y system.
> Yr amser i gwblhau’r holl brosesau
cysylltiedig (er enghraifft prosesau
disgyblu) yn byrhau, yn arbennig yn dilyn
marwolaethau ac anafiadau difrifol.
> Cwynion a digwyddiadau difrifol yn cael
eu cofnodi a’u trin yn gyson ar draws yr
holl luoedd heddlu.
> Y rhai sy’n ymwneud â chwynion,
ymchwiliadau ac adolygiadau
(defnyddwyr gwasanaeth) yn fodlon ar y
ffordd yr ymdriniwyd â’u hachos.

Ein hargymhellion yn arwain at
welliannau mewn plismona ac yn
atal niwed i’r cyhoedd.

> Rydym yn gweithio yn glos gydag
amrywiaeth o randdeiliaid yn naturiol
tu mewn i blismona a thu allan iddo i
ddynodi themâu a dynodi’r gwersi i’w
dysgu trwy’n gwaith.
> Ein hargymhellion dysgu yn cael eu
derbyn a gallwn ddangos eu heffaith ar
blismona gweithredol.
> Gallwn ddangos bod ein gwaith wedi
cefnogi ein partneriaid (er enghraifft,
HMICFRS, y Coleg Plismona,
Cyngor Prif Swyddogion yr Heddlu
Cenedlaethol) trwy ddylanwadu ar eu
gwaith i wella plismona gweithredol.
> Rhanddeiliaid yn hyderus bod ein gwaith
yn hyrwyddo dysgu a gwella.
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YR HYN YR YDYM YN GOBEITHIO
EI GYFLAWNI

BYDDWN YN GWYBOD EIN BOD
WEDI LLWYDDO PAN FYDD

Y rhai sy’n brin o hyder mewn
plismona yn defnyddio ac yn
gwerthfawrogi’r system gwynion.

> Y cyhoedd â hyder yn y system gwynion
ac yn barod i gwyno.
> Pobl ifanc a’r rhai o gefndiroedd BME â
hyder yn y system ac yn barod i gwyno.
> Demograffig y rhai sy’n cwyno yn
adlewyrchu’r cymunedau a wasanaethir
gan yr heddlu.

Ein gweithlu medrus iawn, amrywiol
yn cyflawni gwasanaeth rhagorol,
sy’n cynnig gwerth am arian.

> Ein staff wedi eu hysgogi, eu hymgysylltu
ac yn falch o weithio i’r IOPC.
> Amrywiaeth ein staff yn well ar bob lefel
a’n gweithlu yn adlewyrchu’r cymunedau
yr ydym yn eu gwasanaethu.
> Rydym yn cyflawni effeithlonrwydd
ariannol ac yn gwneud arbedion i leihau
ein costau am bob uned, sy’n cael
eu meincnodi mewn cymhariaeth â
sefydliadau tebyg.

2.2 Cyflawni ein cynllun
Un o’n blaenoriaethau yw sicrhau ein bod
yn sefydliad effeithlon ac effeithiol. Bydd
cyflawni hyn yn ein galluogi i gyflawni
mwy o waith ar gyfer ein hamcanion
eraill. Bydd y cynlluniau busnes y
byddwn yn eu cynhyrchu ar gyfer pob
blwyddyn ariannol yn cynnwys rhagor

o wybodaeth am sut y byddwn yn
defnyddio ein hadnoddau i gyflawni’r
cynllun hwn. Bydd ein cynlluniau
busnes yn rhoi manylion am y gwaith y
byddwn yn ei wneud, y prosiectau sydd
gennym yn eu lle, a sut y byddwn yn
mesur ein llwyddiant.
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Rhagor o wybodaeth
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am ein gwaith neu i ofyn am y cynllun
hwn ar ffurf wahanol, gallwch gysylltu â ni mewn nifer o ffyrdd:

www.policeconduct.gov.uk
Dilynwch ni ar Twitter: @policeconduct
E-bostiwch ni ar: enquiries@policeconduct.gov.uk
Ffoniwch ni ar: 0300 020 0096
Cyfnewid testun: 18001 0207 166 3000
Ysgrifennwch atom yn:
IOPC
10 South Colonnade
Canary Wharf
London
E14 4PU

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn y Gymraeg
Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd
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