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1.0 Trosolwg 

Yng nghyfarfod cyntaf Panel Sicrhau Ansawdd y Comisiynydd a gynhaliwyd ar 

3ydd Ebrill 2017, adolygodd yr aelodau ddetholiad ar hap o ffeiliau cwyn Safonau 

Proffesiynol sydd wedi cau, a galwadau a wnaed i Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu 

rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2017. 

Ystyriodd y Panel gyfanswm o 6 ffeil cwyn a 9 galwad. 

Yn ystod sesiwn gyntaf y dydd, gweithiodd yr aelodau mewn parau i adolygu 

achosion cwynion a thrafod eu barn am y ffeiliau. Casglwyd adborth yr aelodau 

drwy ffurflenni arsylwi templed. Roedd aelodau staff SCHTh ar gael drwy gydol 

yr ymarfer i ateb cwestiynau a rhoi eglurhad lle roedd angen. 

Yn y prynhawn, chwaraewyd galwadau a gofnodwyd gan Ganolfan Gyfathrebu’r 

Heddlu i’r aelodau drwy system atseinio'r ystafell gyfarfod. Gan ddefnyddio’r 

daflen marcio Safonau Trin Galwadau Cenedlaethol Canolfan Gyfathrebu’r 

Heddlu, nododd yr aelodau eu sylwadau wrth wrando ar y galwadau. Trafododd 

y grŵp, wedyn, bob galwad ar y cyd, a chymerodd swyddogion SCHTh nodiadau. 

Coladwyd taflenni marcio Safonau Trin Galwadau Cenedlaethol yr aelodau ar 

ddiwedd y dydd hefyd i lywio'r adroddiad hwn. 

Trafodwyd canfyddiadau aelodau'r panel â phenaethiaid adran yn fanwl. Cafodd 

yr adrannau gyfle wedyn i ymateb yn ffurfiol i'r sylwadau’r Panel. Mae’r 

ymatebion hyn wedi'u cynnwys yn yr adroddiad hwn. 

 

2.0 Cefndir, Pwrpas a Methodoleg  

Ceir manylion am gefndir a diben y panel ynghyd â sut y cyflawnir samplo ar 

hap a’r hyn a ofynnir i'r Panel ei ystyried yn llawlyfr y Panel Sicrhau Ansawdd, 

sydd ar gael ar y wefan CHTh. 

 

3.0 Cymeradwyaeth gan y Panel 

Mae pob aelod o’r Panel wedi cael copi o’r adroddiad hwn ar gyfer gwneud 

sylwadau arno, ac wedi cadarnhau ei fod yn gynrychiolaeth gywir o’r safbwyntiau 

a fynegwyd gan y panel yn ystod yr ymarfer samplu ar hap dyddiedig 3 Ebrill 

2017. 

 

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/002QualityAssurancePanelHandbookSept16.pdf
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4.0 Achosion Cwynion Safonau Proffesiynol sydd wedi cael eu cau 

Adolygodd y Panel chwech achos gan Yr Adran Safonau Proffesiynol. Roedd yr 

achosion wedi'u dewis ar hap, i gynnwys amrywiaeth o feysydd sy'n gyfrifol. 

Mae'r adrannau canlynol yn nodi sylwadau aelodau'r Panel, yn dilyn adborth gan 

yr Adran Safonau Proffesiynol. 

 

4.1 Arfer Gorau 

Amlygodd aelodau'r panel nifer o elfennau yr oeddent yn eu hystyried yn 

enghraifft o arfer gorau: 

 Yn gyffredinol, cynhaliwyd y rhan fwyaf o'r ymchwiliadau yn drylwyr ac o 

fewn cyfnodau amser rhesymol. 

 Teimlwyd bod y rhan fwyaf o gwynion wedi cael eu trin yn briodol, gydag 

un aelod gan nodi "Canlyniad boddhaol a oedd byth yn mynd i fod yn 

dderbyniol i'r achwynydd". 

 Roedd tystiolaeth dda bod dulliau cyfathrebu mewnol yn eu lle ar gyfer 

sicrhau dilynwyd y weithdrefn. 

 

4.2 Meysydd ar gyfer Dysgu 

Tynnodd aelodau o’r Panel sylw at rai meysydd ar gyfer dysgu: 

 Teimlwyd nad oedd digon o fanylion wedi cael eu darparu lle roedd 

achwynwyr wedi'u cyfeirio at asiantaethau eraill e.e. Ombwdsmon. 

 Dywed llythyron Ddatrysiad Lleol a chanlyniad apêl ei bod yn bosib mai 

asiantaeth arall oedd ar fai am beidio â diweddaru'r Biwro Yswirwyr 

Moduron, ond nid ydym nodi pwy ydynt. Y rheswm am hyn yw nad oedd, 

yn anffodus, yn bosib sefydlu pwy oedd yn gyfrifol am unrhyw wall. Felly, 

nid oedd yn bosibl i gyfeirio at yr achwynydd gydag unrhyw sicrwydd. 

 Awgrymodd yr ymchwilydd penodedig i’r achwynydd, fel rhan o'r broses 

datrysiad yn lleol, y dylai gysylltu â’r Ombwdsmon os oedd ganddo 

broblem gyda'r Blaid Lafur. Mae’n bosib y byddai’r ymchwilydd wedi rhoi 

mwy o fanylion i’r achwynydd wrth siarad ag ef ynglŷn â sut i gysylltu â’r 

Ombwdsmon, ond ni chaiff hyn ei adlewyrchu yn y llythyr canlyniad 

datrysiad lleol. Felly, mae'r adran yn derbyn y dylai fod mwy o wybodaeth 

wedi'u cynnwys yn y llythyr er mwyn at gyfeirio’r achwynydd i'r 

Ombwdsmon (h.y. llawn manylion cyswllt). 



 

 4 

 

 O fewn un achos, roedd yn ymddangos nad oedd y broses anfodlonrwydd yn 

mynd i’r afael â phryderon yr achwynwyr. Arweiniodd hyn at uwchgyfeirio i 

gŵyn ffurfiol, a datryswyd yn lleol gan Arolygydd. Cyfanswm yr amser a 

gymerwyd i ddatrys y sefyllfa oedd pedwar mis a hanner, gyda chais am 

iawndal i ddilyn. 

 Ymddengys mai mewn perthynas â diffyg y broses anfodlonrwydd i fynd i’r 

afael â phryderon achwynwyr oedd y pryderon a godwyd gan y Panel.  

Wedi adolygu'r achos, mae'n amlwg, o ystyried natur y pryderon, y dylai’r 

achos fod wedi cael ei gyfeirio ar unwaith i’r Adran Safonau Proffesiynol.  

Dylai fod difrifoldeb yr honiadau o ran y difrod a achoswyd gan yr heddlu 

drwy ennill mynediad wedi cael ei ystyried gan yr Adran Safonau 

Proffesiynol yn hytrach na’r Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus gan y 

byddai'n rhesymol i ragdybio y byddai hawliad yn dilyn ar ôl hynny.  Mae’r 

tîm yn trafod y mathau o achosion y mae'n rhaid eu hystyried o fewn y 

fframwaith cwynion ffurfiol yn rheolaidd, ac maent yn ymwybodol o'r 

angen i gyfeirio unrhyw faterion sy'n fwy difrifol at yr Adran Safonau 

Proffesiynol. Mae Rheolwr y Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus yn hyderus 

bod profiad ac arbenigedd o fewn y tîm wedi datblygu'n sylweddol, a phe 

bai achos o'r fath ar gael heddiw, byddai dull priodol yn cael ei weithredu.   

 O ran y cwyn ffurfiol, fe’i derbyniwyd gan yr Adran Safonau Proffesiynol ar 

20 Hydref 2016 ac yn anffodus bu oedi wrth ei gofnodi oherwydd 

camgymeriad gweinyddol. Ymddiheurwyd wrth yr achwynydd mewn 

perthynas â’r methiant hwn o ran y gwasanaeth. Cofnodwyd y cwyn 

ffurfiol ar 30 Tachwedd 2016 ac yn derfynol ar 8 Chwefror 2017 drwy 

benderfyniad lleol. Mae’r Adran yn derbyn bod oedi anfwriadol wedi 

digwydd wrth gofnodi’r cwyn pan gyrhaeddodd yr  Adran Safonau 

Proffesiynol a bod y broses datrysiad lleol wedi cymryd mwy o amser nag 

y dylai fod wedi gwneud.  Fodd bynnag, mae'n gadarnhaol nodi bod 

cynllun gweithredu ar gyfer datrysiad lleol wedi cael ei gytuno gyda'r 

achwynydd, a ni chyflwynwyd unrhyw apêl mewn perthynas â’r canlyniad. 

Dengys hyn fod yr achwynydd yn fodlon ar y camau a gymerwyd. 

 

4.3 Meysydd ar gyfer trafodaeth bellach 

Cododd aelodau’r Panel nifer o faterion a oedd angen trafodaeth neu weithredu 

pellach: 

 Roedd barn gref mewn rhai achosion bod y dull personol wedi'i diystyru gan 

yr iaith gyfreithiol arbenigol, a bod diffyg empathi yn yr ohebiaeth gyda’r 

achwynwyr. Roedd rhai aelodau yn awgrymu bod hyn yn deillio o bosibl o’r 

arfer o dorri a gludo dogfennau “safonol” dros amser gan olygu nad oeddent 

yn llifo’n briodol erbyn hyn. Pwysleisiodd aelodau y gall llythyrau o’r ansawdd 
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hwn gythruddo a gwaethygu teimladau’r achwynwyr. Awgrymodd yr aelodau 

y dylai aelod arall o staff adolygu’r dogfennau cyn eu hanfon at yr 

achwynydd. 

 Oherwydd maint y gwaith sydd gan yr adran, rhaid dibynnu ar lythyrau 

templed. 

 Dylid nodi bod gweithgor a sefydlwyd o dan ragflaenydd y Panel Sicrhau 

Ansawdd (h.y. y Panel Preswylwyr) wedi adolygu ac ailddrafftio’r  gyfres o 

lythyrau templed a ddefnyddir gan yr Adran er mwyn eu gwneud yn fwy 

cyfeillgar i gwsmeriaid a lleihau’r jargon. Bu rhai mân newidiadau i'r 

llythyrau ers yr ailddrafftio oherwydd newidiadau yn y broses ac fel rhan o 

welliant parhaus yr Adran, ond mae'r newidiadau hyn yn unol â’r 

newidiadau a wnaed gan y Panel Preswylwyr. 

 Mae'r adran yn awyddus i sicrhau bod llythyrau yn diwallu anghenion 

achwynwyr ac yn osgoi gwaethygu teimladau, a bod pob llythyr 

penderfyniad/canlyniad ffurfiol yn cael ei adolygu gan Ddirprwy Uwch 

Reolwr yr adran yn ei rôl fel yr awdurdod dirprwyedig priodol. Yn 

anffodus, oherwydd maint yr ohebiaeth a anfonir gan yr adran, nid yw'n 

ymarferol i bob llythyr a anfonir yn ystod achos cwyn gael ei adolygu gan 

Uwch Reolwr neu oruchwyliwr. 

 Rhaid nodi bod y llythyrau yn ffurfiol a bod rhai gofynion deddfwriaethol a 

osodir ar yr Adran mewn perthynas â gwybodaeth y dylid ei ddarparu i 

achwynwyr yn ystod y broses gwyno.  Ceir hefyd derminoleg benodol sydd 

rhaid ei ddefnyddio a all, yn anffodus, gael ei hystyried yn iaith gyfreithiol 

arbenigol. 

 Os oes gan y Panel unrhyw awgrymiadau penodol mewn perthynas â’r 

llythyrau templed a ddefnyddir, bydd yr adran yn fodlon eu hystyried. 

 Awgrymwyd y dylai achwynwyr gael gwybod am y prosesau i'w dilyn ac 

amserlen ar gyfer cysylltu â’r achwynydd, ac  y dylid darparu’r rhain o fewn 

y llythyr cydnabyddiaeth. Awgrymwyd hefyd y dylai’r gweithdrefnau ar gyfer 

datrys yn lleol fod yn gliriach. 

 Yn ogystal â’r uchod, mae'r Adran wedi ceisio cadw llythyrau cydnabod 

mor syml â phosibl er mwyn osgoi dryswch i achwynwyr. 

 Bwriad y llythyr yw cydnabod cofnodi’r cwyn yn ffurfiol o dan Ddeddf 

Diwygio'r Heddlu a hysbysu’r unigolyn y bydd rhywun addas yn cael ei 

benodi i ddelio â'u cwyn, ac y cysylltir â nhw maes o law. Y cyswllt 

cychwynnol hwn â’r achwynydd hynny yw’r cyfle mwyaf addas i esbonio'r 

broses a ddilynir, gan fod y rhan fwyaf o achosion yn sgwrs wyneb yn 

wyneb gyda'r achwynydd neu sgwrs dros y ffôn. Mae hyn yn well na 

darparu mwy o wybodaeth mewn fformat ysgrifenedig manwl. 



 

 6 

 

 Ond unwaith eto, os oes gan y Panel unrhyw awgrymiadau penodol mewn 

perthynas â’r llythyrau templed a ddefnyddir, bydd yr adran yn fodlon eu 

hystyried.  

 O ran pennu amserlenni, nid oes amserlen benodol ar gyfer ymdrin â 

chwyn, ond dylid delio ag ef yn amserol. Mae hyn yn rhywbeth y mae’r 

adran yn ymrwymedig iddo, ac mae’r adran yn canolbwyntio ar ddatblygu 

fframwaith perfformiad ar hyn o bryd. Y rheswm nad yw’r adran yn nodi 

amserlen o fewn y llythyr cydnabod, yw ei bod yn bosibl na fydd modd i 

gydymffurfio â therfyn amser penodol a hynny oherwydd blaenoriaethau 

gweithredol eraill er enghraifft. Gall hyn arwain wedyn at anfodlonrwydd 

pellach ac o bosibl cael cwyn ychwanegol a oedd yn yr amserlen benodol 

na chydymffurfiwyd â hi. Byddai cwynion ychwanegol wedi eu cofnodi o 

dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu 2002, a gallai hyn achosi rhagor o oedi wrth 

ymdrin â'r cwyn, cymhlethdod ar gyfer yr ymchwilydd penodedig a'r 

achwynydd, a biwrocratiaeth ychwanegol a diangen yn yr hyn sydd eisoes 

yn broses fiwrocrataidd. I'r perwyl hwnnw, ac er mwyn rheoli 

disgwyliadau, nid yw’r adran yn nodi terfyn amser o fewn y llythyr 

cydnabyddiaeth. 

 Codwyd cwestiwn ynghylch y cyngor rheoli a ddarparwyd o fewn yr achos 

ynghylch cael mynediad i adeilad drwy ddefnyddio grym. Gofynnod yr 

aelodau am sicrhad bod canlyniadau’r cwyn wedi cael sylw priodol. 

 Gellir cadarnhau bod pob camweithredu perthnasol wedi cael ei gyflawni 

gan yr Adran. 

 

4.4 Unrhyw faterion eraill 

Codwyd ychydig o faterion eraill gan aelodau’r Panel y dylid eu nodi: 

 Ystyriwyd nad oedd esboniad llawn o'r canlyniadau yn glir mewn dau achos. 

Fodd bynnag, nodwyd un arall a oedd yn dangos rhesymau clir dros wrthod 

honiadau yn cael eu darparu i'r achwynydd. 

 Nid yw’r adran wedi gallu dod o hyd i lythyr am yr unig rif cyfeirnod achos 

a roddwyd nad yw'n rhoi esboniad clir o'r prosesau sydd yn cael eu dilyn. 

 Teimlai aelodau ei bod yn aneglur mewn un achos p'un a oedd y drosedd 

honedig wedi cael ei chofnodi'n briodol o'r cychwyn cyntaf. 

 Er nad oedd y mater o gofnodi’r troseddau yn berthnasol i'r cwyn, mae'r 

wybodaeth ar yr achos yn cadarnhau bod trosedd wedi cael ei gofnodi'n 

briodol ar yr un diwrnod yr adroddwyd amdani. Yr achwynydd yn yr achos 

hwn oedd y person a oedd wedi cael ei arestio am y drosedd ac a gafwyd 
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yn euog yn y llys ar ôl hynny. Roedd y wybodaeth hon o fewn adroddiad 

yr ymchwiliad. 

 Er i’r aelodau nodi y gall yr ychydig o oedi a fyddai tu hwnt i’r amseroedd 

ymateb fod wedi gwaethygu teimladau’r achwynydd, cydnabuwyd bod yr 

oedi hwn o bosib oherwydd achosion troseddol yr oedd angen eu cwblhau 

cyn i’r cwynion yn cael eu symud ymlaen. Ar yr ochr gadarnhaol, nodwyd yr 

oedi gan aelod o staff o fewn un achos. 

 Nodir yr uchod. 

 Nodwyd mewn un achos bod defnydd mynych o gyfeiriad e-bost anghywir. 

 Nid yw’r adran wedi gallu dod o hyd i unrhyw enghreifftiau o gyfeiriad e-

bost anghywir yn cael eu defnyddio yn yr achos. 

 Nododd aelodau’r panel mewn un achos, yn anffodus, nad atodwyd ffurflen 

apêl yr heddlu â’r llythyr. 

 Wrth adolygu'r achos mae’n amlwg fod yr achwynydd wedi ysgrifennu i’r 

Adran Safonau Proffesiynol i ddweud nad oedd e wedi cael y ffurflen apêl 

gyda'i lythyr Awdurdod Priodol. Anfonwyd ffurflen apêl ac ymddiheuriad 

ysgrifenedig at yr achwynydd wedyn. 

 Mae'n anodd gweld sut y digwyddodd hyn gan fod ffurflenni apêl mewn 

gwirionedd wedi’u hymgorffori o fewn y llythyrau canlyniadau templed 

(h.y. Nid ydynt yn ddogfennau ar wahân y mae angen eu hatodi neu eu 

hargraffu). Fodd bynnag, os nad oedd y ffurflen wedi cael ei chynnwys, 

byddai hyn yn fethiant gweinyddol ynysig ac anfwriadol ac, fel yr uchod, 

cynigiwyd ymddiheuriad. 
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5.0 Galwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu 

Adolygodd y panel 9 galwad o ganolfan gyfathrebu’r Heddlu ar hap ar y cyd. 

Roedd tair galwad 999, pum galwad 101 ac un drwy brif rif ffôn HDP. Cafwyd 

gwahanol fathau o alwadau. 

5.1 Arfer gorau 

Amlygodd aelodau'r panel nifer o elfennau yr oeddent yn eu hystyried i fod yn 

arfer gorau: 

 Teimlai'r Aelodau bod agor galwadau a sefydlu anghenion y sawl sy'n ffonio 

yn dda ym mhob achos. 

 Digwyddodd ailadrodd yn y galwadau i gyd. Fodd bynnag mewn dwy o'r 

galwadau, teimlwyd bod ail-wirio manylion ychydig yn ormodol neu’n 

amhriodol i'r sefyllfa. 

 Roedd pob triniwr galwadau yn ymddangos yn broffesiynol, ac ar y cyfan, 

roedd yn ymddangos bod ganddynt berthynas dda gyda'r galwyr. 

 Roedd y trosglwyddo ar gyfer anfon gwasanaethau allan yn brydlon, ac 

roedd adnabod yr adnoddau oedd eu hangen yn gynnar yn rhagorol ym 

mhob achos, yn enwedig yn ystod yr alwad oedd yn adrodd am unigolyn coll 

sy’n agored i niwed. 

Roedd lefel y gwasanaeth a ddarperir i'r galwr ynghylch anghydfod sifil yn 

eithriadol, gyda'r triniwr yn darparu cyngor, atgyfeirio at asiantaethau eraill, 

sicrwydd ac empathi. Fodd bynnag, roedd yr aelodau hefyd yn pryderu am hyd 

yr alwad a holon a allai fod wedi cael ei chau ynghynt. 

 

5.2 Meysydd ar gyfer dysgu 

Amlygodd aelodau’r Panel rai meysydd ar gyfer dysgu: 

 Roedd yr aelodau o’r farn bod holi amhriodol o fewn un o’r galwadau, o 

ystyried amgylchiadau’r alwad, a bod nifer o gwestiynau a all fod yn 

ddefnyddiol heb gael eu gofyn. Roedd ofn ar y galwr, a chredai fod 

tresmaswr wedi dod i’w thŷ. Er bod y triniwr â galwadau’n deall ei bod yn 

anodd i’r galwr siarad, mynnodd gymryd ei manylion personol i gyd. Cafwyd 

hefyd rywfaint o anhawster gan swyddogion a oedd yn y lleoliad i gyrraedd y 

galwr. Roedd yr aelodau’n cwestiynu a fyddai modd i’r triniwr galwadau 

gynorthwyo gyda hyn drwy ofyn cwestiynau am leoliad y galwr o fewn yr 

adeilad, er enghraifft. 



 

 9 

 

 O ran bod yn agored i niwed, methodd un triniwr galwadau â gofyn a oedd y 

dioddefydd wedi cael ei niweidio, neu a oedd ar ben ei hun yn ystod lladrad. 

Adroddwyd am y digwyddiad drwy’r Llinell Ofal ac roedd yr aelodau o’r farn y 

dylai hynny fod wedi annog y triniwr galwadau i nodi y byddai’r dioddefydd 

yn agored i niwed. Yn ystod yr alwad lle amheuir bod tresmaswr yn y tŷ, ni 

ofynnodd y triniwr galwadau i’r galwr os oedd rhywun gyda hi, er ei bod i’w 

chlywed yn siarad â rhywun arall. 

 

5.3 Meysydd i’w trafod ymhellach 

Cododd aelodau’r Panel nifer o faterion yn ystod y sesiwn a oedd angen 

trafodaeth neu weithredu pellach: 

 Doedd yr aelodau ddim yn teimlo y gallent raddio’r galwadau’n briodol, na 

chyflwyno sylwadau am gydymffurfiaeth y galwadau â NSIR/NCRS a THRIVE 

a theimlon y byddai’n fuddiol i gael arolygydd trin galwadau i roi arweiniad 

ac ateb cwestiynau pe bai angen yn y dyfodol. 

Cam gweithredu 1 

Goruchwyliwr trin galwadau i ddarparu mewnbwn ychwanegol am hyfforddiant 

i aelodau’r Panel Sicrhau Ansawdd 

 Teimlodd yr aelodau bod hi’n bwysig i holi am y polisi ar gyfer ymchwilio i 

achosion lle mae ceir yn gadael gorsafoedd petrol heb dalu am danwydd. Yn 

ystod yr alwad y gwrandawyd arni, doedd y galwr ddim yn sicr am rif 

cofrestru’r car a dywedodd fod y teledu cylch cyfyng o ansawdd gwael. 

Cyfeiriodd triniwr galwadau’r galwr i “Action Fraud.” Gofynnodd yr aelodau 

pam na fyddai wedi ei basio ymlaen i swyddogion traffig i’w nodi, gan y 

gallai’r car fod yn defnyddio platiau rhif ffug. 

Cam gweithredu 2 

Darparu eglurhad i aelodau'r Panel ar y broses ar gyfer adrodd am achosion o 

adael heb Dalu 

 Roedd un o’r trinwyr galwadau i’w weld yn ansicr, ac roedd yn ailadrodd yr 

hyn a oedd yn ei ddweud sawl gwaith. Tybiwyd ei fod o bosib yn newydd i’r 

swydd. Gofynnodd yr aelodau am sicrwydd y byddai’r triniwr galwadau’n 

cael gwybod am ei wendidau mewn ffordd gadarnhaol, er mwyn gwella 

hyder a pherfformiad. 
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5.4 Unrhyw faterion eraill 

Codwyd nifer bach o faterion eraill i’w nodi gan aelodau'r Panel: 

 Cyflwynodd yr aelodau ddau sylw ynghylch cofnodi amser y digwyddiad. 

Wrth gofnodi person coll, roedd yr aelodau o’r farn ei bod hi’n bwysig iawn i 

gofnodi’r amser y buodd y person olaf i ymweld â chyfeiriad y person coll yn 

gywir. Ar yr achlysur hwn cafwyd anghysondeb o 30 munud. Mewn achos o 

ladrad, cofnodwyd adeg y digwyddiad fel "10 munud yn ôl." Holodd yr 

aelodau os oedd hyn yn briodol, neu a ddylai nodi’r union amser. 

 

5.4.1 Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu 

 Croesewir adborth gan y panel craffu a bydd hwn yn cael ei rannu gyda 

staff hyfforddi Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu ar gyfer datblygiad 

proffesiynol parhaus. 

 Mae gan bob goruchwyliwr fynediad i wybodaeth sy'n rhoi faint o amser y 

mae’r triniwr galwadau’n ymgysylltu gydag aelod o'r cyhoedd ar y ffôn. Yn 

ogystal, mae gan oruchwylwyr fynediad i unrhyw alwadau am wasanaeth 

sy’n aros. Derbynnir y gall galwadau gymryd amser hir ar adegau ac y 

cedwir galwyr achlysurol ar y llinell weithiau ar gyfer sicrwydd nes bod 

swyddogion yr heddlu’n cyrraedd. Gall goruchwylwyr fonitro galwadau 

sy’n cael eu hystyried yn hirfaith, ond gallant hefyd drefnu i adnoddau 

gael eu hanfon tra bod y galwyr ar y llinell. 

 Er mwyn defnyddio model THRIVE yn effeithiol adeg galwad ar gyfer 

gwasanaeth, gofynnir am fanylion personol y galwyr, ac mae angen y 

manylion hyn ar gyfer gwiriadau cudd-wybodaeth trylwyr. 

 Caiff yr adborth ynghylch personau ar goll ei lledaenu i bob triniwr â 

galwadau.  

 Os yw'r panel yn ystyried bod yno le i drinwyr â galwadau ddysgu, 

byddem yn gofyn bod yr alwad benodol yn cael ei hamlygu yn yr adborth 

ar gyfer gweithredu lleol. 


