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Teitl y cyfarfod: Bwrdd Plismona 

Datganiad o bwrpas y 
cyfarfod: 

Sefydlodd Deddf Ddiwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb 
Cymdeithasol 2011 Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu (CHTh), 
sydd â dyletswydd statudol a mandad etholiadol i ddal yr 
heddlu’n gyfrifol ar ran y cyhoedd. Y Bwrdd Plismona yw’r 
fforwm lle bydd CHTh yn dal y Prif Gwnstabl (PG) i gyfrif am 
arfer swyddogaethau swydd y PG a swyddogaethau’r bobl 
sydd o dan gyfarwyddyd a rheolaeth y PG. 

Amcanion y cyfarfod: Mae’r Bwrdd Plismona’n rhoi cyfle ar gyfer goruchwylio 
busnes yr Heddlu a chraffu arno’n amserol. Bydd yn hwyluso 
ystyriaeth gynnar o gynigion rhwng gwneuthurwyr 
penderfyniadau allweddol, pennu cyllidebau’n effeithiol, 
atebolrwydd a chyfathrebu da.  

I’w cyflawni: Bydd y Bwrdd Plismona’n ystyried materion sy’n ymwneud ag 
effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y gwasanaethau plismona 
a gyflwynir yn ardal Dyfed-Powys. Bydd y rhain yn cynnwys y 
pwyntiau canlynol ond heb gael eu cyfyngu iddynt: 

 Craffu ar berfformiad yn erbyn y blaenoriaethau 
strategol a nodir yn y Cynllun Heddlu a Throseddu a’i 
herio;  

 Adolygu dyraniad adnoddau strategol er mwyn cefnogi 
cyflwyno gwasanaethau plismona;  

 Adolygu perfformiad y trefniadau partner o ran eu 
cyfraniad i flaenoriaethau’r Cynllun Heddlu a 
Throseddu;  

 Gwella gwerth am arian drwy ymchwil, dealltwriaeth a 
sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu cyflwyno yn y 
modd mwyaf effeithiol ac effeithlon posibl;  

 Adolygu trefniadau cyfredol ac arfaethedig er mwyn 
sicrhau eu bod nhw’n cefnogi’r amcanion a nodir yn y 
Cynllun Heddlu a Throseddu a’r Gofyniad Plismona 
Strategol ac yn cynnig gwerth am arian; 

 Derbyn diweddariadau ynghylch digwyddiadau 
argyfyngus a pheryglon a bygythiadau strategol. 
Oherwydd sensitifrwydd rhai o’r materion a’u lefel 
dosbarthiad o dan gynllun marcio’r Llywodraeth er 
diogelwch, bydd y cofnodion sy’n ymwneud â’r 
eitemau hyn yn destun cyfyngiadau cyhoeddi priodol.   
 

 

 

 



Llywodraethu  

Cadeirydd: Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 

Is-gadeirydd: Y Pennaeth Staff 

Amlder: Pob pythefnos 

Adrodd i:  Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu 

Aelodaeth Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 

Y Prif Swyddog Cyllid 

Y Pennaeth Staff a Swyddog Monitro 

Y Cyfarwyddwr Ystadau 

Heddlu Dyfed-Powys  

Y Prif Gwnstabl 

Y Cyfarwyddwr Cyllid 

Nid oes rhaid i’r CHTh a’r PG ill ddau fod yn bresennol bob tro, 
a chânt wahodd cynrychiolwyr eraill, yn ôl eu disgresiwn, i roi 
cyngor proffesiynol i’r Bwrdd. 

Trefniadau Mae’r Bwrdd Plismona’n cwrdd bob pythefnos.  

Cefnogir aelodau gan Swyddog Staff y PG. Bydd Swyddog 
Cymorth Gweithredol SCHTh yn gyfrifol am weinyddu’r 
cyfarfod.  

Caiff agenda ac adroddiadau cysylltiedig y Bwrdd Plismona eu 
hanfon at aelodau ddim hwyrach na 2 ddiwrnod gwaith cyn y 
cyfarfod. O’r herwydd, mae papurau i’w hystyried gan y 
Bwrdd Plismona i gyrraedd Swyddog Cymorth Gweithredol 
SCHTh 3 diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. Bydd yn rhaid i 
adroddiadau brys neu hwyr gael eu cymeradwyo gan y 
Pennaeth Staff cyn eu cynnwys i’w hystyried gan y Bwrdd. 
 

SCHTh sy’n gyfrifol am gynnal cofnodion sy’n ymwneud â’r 
Bwrdd Plismona. Bydd hyn yn cynnwys rheoli a chyhoeddi’r 
cofnodion penderfyniadau a chasglu agendâu a phapurau‘r 
cyfarfodydd. Swyddog Staff y PG sy’n gyfrifol am sicrhau bod 
papurau’r Heddlu’n cael eu cyflwyno’n amserol a bydd yn rhoi 
gwybod i aelodau staff perthnasol o fewn yr Heddlu am 
ganlyniadau a chamau gweithredu. 
 

Sefydlir blaenraglen waith i sicrhau bod cyfarfodydd yn 
effeithiol a’u bod yn canolbwyntio ar faterion ar adegau 
priodol yn ystod y flwyddyn. Caiff y blaenraglen waith ei 



hadolygu’n chwarterol gan Fwrdd Atebolrwydd yr Heddlu. 
Bydd ymagwedd thema’n cael ei mabwysiadu, gyda Byrddau 
Plismona’n canolbwyntio ar faes busnes penodol. Adnabyddir 
a blaenoriaethir themâu yn ôl materion sydd yn ymwneud â 
galw gweithredol, yr effaith ar y gymuned a risg.  
 
Rhaid i bapurau a gyflwynir i’r Bwrdd Plismona ddilyn ffurf y 
cytunwyd arni. 

Bydd materion sy’n cael eu trafod gan y Bwrdd Plismona sydd 
â sensitifrwydd gweithredol, yn cyfeirio at wybodaeth 
bersonol, neu sydd â sensitifrwydd masnachol naill ai’n cael 
eu cyhoeddi ar adeg briodol yn y dyfodol neu’n cael eu cadw 
gan SCHTh. Bydd y penderfyniadau sy’n ymwneud â 
chyhoeddi gwybodaeth ar gyfer y cyhoedd yn cael eu gwneud 
yn unol â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a rheoliadau neu 
offerynnau statudol eraill sy’n berthnasol i’r gwasanaethau 
plismona a’r Comisiynydd. 

 

Rheoli fersiynau 

Awdur: Carys Morgans, Pennaeth Staff 

Dyddiad cymeradwyo: 14 Chwefror 2017 

Dyddiad adolygu: Chwefror 2018 

Rhif y fersiwn: 0.1 

 


