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Aelodau: Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (CHTh) 

Carys Morgans, Pennaeth Staff, SCHTh (PS) 

Beverley Peatling, Prif Swyddog Cyllid (PSC) 

Hefyd yn 

Bresennol: 

Dirprwy Brif Gwnstabl Darren Davies (DBG) 

Heddwyn Thomas, Cyfarwyddwr Ystadau (CY) 

Swyddog Staff Sian Davies (SD) 

Miss Mair Harries (MH) 

Ymddiheuriadau Y Prif Gwnstabl Mark Collins (PG) 

Swyddog Staff Gwyndaf Bowen (GB) 

CAMAU GWEITHREDU O GYFARFOD 02/07/2018 

Rhif y Cam 
Gweithredu 

Crynodeb o’r Cam Gweithredu Diweddariad 
Ynghylch 

Cynnydd 

PB 2307 Y PCC i gysylltu â Rheolwr Gweithredol NPAS ar 

gyfer y De Orllewin Russ Woolford i drefnu 
cyfarfod rhwng NPAS, Prif Weithredwr Arweiniol 

y Prosiect OPCC a DPP Craig Templeton. 

Comisiynydd 

PB 2308 Diweddariad Taliad Ymadawiad Cynnar 
Gwirfoddol i gael ei ddarparu yn y Bwrdd 

Plismona ar y 17eg o Orffennaf. 

Swyddog Staff 

PB 2309 Jess Williams, SCHTh, i fynychu Bwrdd Adnabod 

Rhifau Ceir yn Awtomatig Genedlaethol DPP ar 

yr 20fed o'r mis yn dilyn trafodaeth gyda'r 

Comisiynydd ar y pwnc. 

JW 

PB 2310 Swyddog Staff i ddiweddaru'r OPCC ar y Cynllun 

Rhowch Ddiwrnod i Blismona. 

Swyddog Staff 

PB 2311 Data salwch a'r achos i'w ddarparu i'r Bwrdd 

Plismona ddwywaith y flwyddyn. 

MH 

PB 2312 Gwybodaeth ynghylch drefniant yr Heddlu i'w 

gyflwyno yn y Bwrdd Plismona ddwywaith y 

flwyddyn i gyd-fynd â chymeriant newydd i'r 

Heddlu. 

MH/SC 

PB 2313 Trafodaeth i'w gynnal o fewn yr Heddlu ynglŷn 

â'r gyllideb hyfforddi ar gyfer y flwyddyn nesaf 

gyda sylw arbennig i'w dalu i'r ffordd yr oedd yr 

Swyddog Staff 

Cyfarfod: Bwrdd Plismona 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda 

SCHTh 

Dyddiad:  Gorffennaf y 24ain 

2018 

Amser: 09:00 – 11:00 
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2. Cofnodion Cyfarfodydd Blaenorol 
 

Ystyriwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn adlewyrchiad cywir a chywir o'r 
drafodaeth a ddigwyddodd. 

 
PB 2307 - Cafwyd trafodaeth fer ynglŷn â'r trafodaethau ariannol 
ynghylch adfer Gwasanaeth Cenedlaethol yr Awyr Heddlu (NPAS) o'i 

safle presennol ym Mhen-bre. 
 

PB 2308 - Cytunir ar yr Adroddiad Gwaredu Gwirfoddol mewn cyfarfod yr 
Heddlu ar 3ydd Awst a chopi i'w rannu gyda Swyddfa Comisiynydd yr 
Heddlu A Throseddu cyn Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu ar 6ed o Awst. 

 
Gweithredu: Ymadawiad Cynnar Gwirfoddol i'w drafod mewn sesiwn 

gaeedig ym Mwrdd Atebolrwydd yr Heddlu ar 6ed o Awst. 
 

3. Diweddariad y Prif Gwnstabl 
 
Diweddariadau Gweithredol 

 
Rhoddodd y Dirprwy Brif Gwnstabl drosolwg o weithgarwch gweithredol 

sylweddol dros y pythefnos diwethaf, gan amlygu ymchwiliad gorchymyn 
cyhoeddus yn Aberteifi, ymladd a meddiannu gwrthrychau miniog yng 

Heddlu yn mesur costau anfwriadol fel teithio a 

llety. 

PB 2314 Diweddariad Rheoli Risg i'w ddiwygio yn ôl 

awgrymiadau y Bwrdd Plimona a'i roi ar agenda 

Cydbwyllgor Archwilio (JAC) i'w drafod. 

Prif 
Uwcharolygydd 
Steve Cockwell 

PENDERFYNIADAU YN CODI O'R CYFARFOD 24/07/2018 

Rhif y 
Weithred 

Crynodeb Gweithredu Diweddariad 
Ynghylch 

Cynnydd 

PB T2 71 Gorsaf Heddlu Cydweli i'w hadleoli yn dilyn 

penderfyniad a wnaed yn y Grŵp Ystadau a gefnogir 
gan aelodau'r Bwrdd Plismona. 

HT 

PB T2 72 Y ddarpariaeth ddalfa i'w chynnwys yn y briff ar 

gyfer Gorsaf Heddlu Aberhonddu. 

HT 

PB T2 73 Dyfarnir contract pum mlynedd i Brifysgol De Cymru 

ar gyfer darparu Fframwaith Cymwysterau Addysg 
Plismona. 

Caffael 

PB T2 74 Cefnogodd y Bwrdd gais gan y Swyddfa Comisiynydd 
yr Heddlu i ofyn am gyllid gan y gronfa Plant Cam-

drin Domestig. 

JW 

PB T2 75 Y Bwrdd i gefnogi cais am gyllid gan y Swyddfa 

Comisiynydd yr Heddlu ar gyfer Prosiect Partneriaeth 
Strategaeth Troseddwyr Benywaidd. 

JW 
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Nghaerfyrddin a Hwlffordd ac arestio yn dilyn yfed alcohol yn Sioe Frenhinol 
Cymru yn Llanfair-ym-Muallt. Cafwyd trafodaeth ynghylch ail-gyflwyno system 

CCTV yn Llanfair-ym-Muallt a sut y mae wedi effeithio ar waith yr heddlu yn y 
dref. 

 
Nodwyd bod ymosodiadau ar chwe swyddog ar ddyletswydd wedi digwydd ers y 
Bwrdd Plismona diwethaf. 

 
Diweddariadau Trefniadol 

 
Diweddarodd y Dirprwy Brif Gwnstabl y Bwrdd ar newidiadau sefydliadol yn dilyn 
y byrddau arolygwyr y mis blaenorol. Trafododd y Bwrdd effaith hyrwyddiadau a 

phenodiadau newydd ar swyddogion a staff. 
 

4. Diweddariad Comisiynydd yr Heddlu 
 
Lleol 

 
Diweddarodd y Comisiynydd y Bwrdd ar ystod o ymgysylltiadau lleol dros y 

pythefnos diwethaf, gan gynnwys cyfarfod â chynrychiolwyr Prifysgol Cymru y 
Drindod Dewi Sant ac ymddangosiad ar Banel Ieuenctid Pawb a'i Farn. 

Hysbysodd y Comisiynydd y Bwrdd ei fod yn bresennol yng Nghinio y Llywydd yn 
y Royal Welsh. 
 

Cenedlaethol 
 

Diweddarodd y Comisiynydd y Bwrdd ar ystod o ymrwymiadau cenedlaethol, gan 
gynnwys ei fod yn bresennol yng Ngrŵp Plismona Cymru Gyfan yng Nghaerdydd, 
a hysbysodd y Bwrdd ei fod yn bresennol mewn cinio gyda Syr Thomas Winsor 

yng Nghaerdydd. 
 

5. Eitemau sefydlog 
 
a) Adroddiad Monitro'r Gyllideb 

 
Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cyllid adroddiad cyllid ar y chwarter cyntaf (Ebrill - 

Mehefin 2018) a fyddai'n cael ei drafod ym Mwrdd Gweithredol yr Heddlu ar 
2/8/2018. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid fod yr heddlu yn gweithredu yn uwch 
na'r targed ar hyn o bryd yn y flwyddyn ariannol gan £323,000. Y prif ffactorau  

oedd tal yr heddlu a swyddogion heddlu yn gweithio dros amser. 
 

O ran tal swyddogion yr heddlu disgwylir i'r sefyllfa ddiwedd blwyddyn fod yn 
agos at y targed gan ei fod yn debygol y bydd nifer o ymddeoliadau yn ystod yr 
Hydref ynghyd â recriwtio cyfyngedig.  Nododd y Prif Swyddog Cyllid y byddai'n 

hoffi adolygu'r cyllidebau cyflog a ragwelir i hysbysu'r Comisiynydd o 
ddealltwriaeth Heddlu Dyfed-Powys o'r sefyllfa ariannol. 

 
Yn ystod trafodaethau, cydnabu'r Bwrdd y newyddion bod y Llywodraeth wedi 
dyfarnu gwobr cyflog 2% ar gyfer swyddogion yr heddlu ond nad oedd wedi 

derbyn argymhelliad gan Gorff Adolygu Adnabod yr Heddlu y dylai'r dyfarniad 
cyflog heb ei gydgrynhoi o 1% gael ei gyfuno i dalu. Trafodwyd bod cyllideb 
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2018/19 wedi tybio dyfarniad cyflog o 2% ynghyd â darpariaeth is o ran y 
dyfarniad tâl heb ei gyfuno. 
 

O ran y gorwariant ar goramser, cafwyd trafodaeth ynghylch yr angen i reoli hyn 
yn effeithiol. Trafodwyd pwysau gweithredol gan gynnwys gofynion goramser o 

ganlyniad i ddigwyddiadau mawr, trefniadau gweithredu o fewn yr Uned Arfau 
Tân ar y Cyd a chefnogi plismona Seilwaith Cenedlaethol a Phorthladdoedd 
Critigol. Roedd gwaith yn mynd yn ei flaen o fewn yr heddlu i adolygu pryderon 

a byddai goramser yn faes ffocws penodol ar gyfer y Grŵp Aur Cyllid. Cynigiodd 
y Cyfarwyddwr Cyllid hefyd fod y cyllidebau goramser yn cael eu gosod yn llawn 

i ategu'r gyllideb wrth gefn wrth goramser canolog bresennol. Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Cyllid fod penawdau eraill yn yr adroddiad yn cynnwys. 
 

Trafodwyd y sefyllfa ariannol ehangach a nododd y Dirprwy Brif Gwnstabl y gallai 
fod angen gwneud penderfyniadau anodd dros y misoedd nesaf. Byddai'r 

ystyriaethau hyn yn cael eu hysbysu gan waith y Grŵp Aur Cyllid a 
chanfyddiadau'r adolygiad galw a oedd ar y gweill ar hyn o bryd. 
 

Amlinellodd y Comisiynydd ei ddisgwyliadau mewn perthynas ag alldro diwedd 
blwyddyn gytbwys. 

 
Amlygodd y Comisiynydd ei bryderon ynghylch y newidiadau i dîm cymorth y Prif 
Swyddog yn dilyn hysbyseb am rôl Swyddog Staff ychwanegol. Gofynnodd y 

Comisiynydd amgyffrediad y rôl hon o fewn y staff Heddlu Dyfed-Powys 
ehangach ac ar adeg o bwysau ariannol. 

 
Cafwyd trafodaeth fer ynglŷn â sefyllfa Heddlu Dyfed-Powys mewn perthynas ag 
Uned Arfau Tân ar y cyd (JFU) newydd. Roedd cyfarfod i'w gynnal rhwng 

rhanddeiliaid allweddol yn ddiweddarach yr wythnos honno lle byddai'r angen 
gweithredol, trefniadau llywodraethu a goblygiadau ariannol yn cael eu trafod. 

Mae'r Cyfarwyddwr Ystadau yn tynnu sylw at y ffaith bod heddluoedd eraill yn 
defnyddio cyfleusterau milwrol. Cytunwyd y dylid archwilio pob opsiwn i sicrhau 
diwydrwydd priodol. 

6. Materion i'w trafod 
 

a) Diweddariad Grŵp Aur Cyllid 
 
Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl bod cyfarfod cyntaf y Grwp Aur Cyllid yn cael 

ei dderbyn yn gadarnhaol gan y rhai a fynychodd a bod is-grwpiau wedi'u ffurfio 
i graffu ar feysydd penodol o fewn yr adrannau cyllid cyn y cyfarfod nesaf ar yr 

16eg o Awst. Yn dilyn trafodaeth fanwl am gyllid yn ystod Adroddiad Monitro'r 
Gyllideb penderfynwyd nad oedd angen trafodaethau pellach. 

 
b) Ystadau 
 

Cydnabu'r Bwrdd nifer o bynciau trafod gan y Grŵp Ystadau y mae angen sylw 
arnynt. 

 
Gorsaf Heddlu Cydweli 
 

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â manteision symud presenoldeb heddlu Cydweli i 
ganolfan orsaf MAWWF yn y dref. Mae cynnig gan y Cyngor Tref ar gyfer gofod 



5 
 

yng Nghanolfan newydd y Dywysoges Gwenllian wedi'i wrthod yn flaenorol 
oherwydd pryderon cost. Mae lleoliad y Gwasanaeth Tân yn cynnig gwerth arian 

ac yn cynnal ein presenoldeb yn y dref er y bydd y prif leoliad i swyddogion nawr 
ym Mhorth Tywyn. Mae hyn yn caniatáu i safle presennol Cydweli gael ei werthu 

gan ei fod yn rhy fawr ar gyfer ein hanghenion presennol. 
 
Penderfyniad: Gorsaf Heddlu Cydweli i'w hadleoli yn dilyn penderfyniad 

a wnaed yn y Grŵp Ystadau a gefnogir gan aelodau'r Bwrdd Plismona. 
 

Gorsaf Heddlu Aberhonddu 
 
Cododd y Cyfarwyddwr Ystadau bryderon ynglŷn ag adroddiadau yn honni punai 

fod adeiladu dalfa Aberhonddu yn mynd yn ei flaen. Rhaid i'r amserlen bresennol 
ar gyfer y prosiect ddechrau ar ddiwedd 2019 er mwyn cwblhau'r gwaith 

adeiladu erbyn canol 2021. Nododd y Dirprwy Brif Gwnstabl y byddai cael 
darpariaeth yn y ddalfa yn Aberhonddu yn ddymunol, fodd bynnag, dywedodd y 
byddai angen lleihau gwaith adeiladu arfaethedig yn ystod cyfnodau prysur 

megis Gŵyl Jazz Aberhonddu. 
 

Penderfyniad: Y ddarpariaeth ddalfa i'w chynnwys yn y briff ar gyfer 
Gorsaf Heddlu Aberhonddu. 

 
Diogelwch y Pencadlys 
 

Roedd trafodaeth flaenorol gan y Bwrdd Plsimona ynglŷn â Diogelwch y 
Pencadlys wedi arwain at fabwysiadu'r Model Efydd mewn perthynas â ffens 

perimedr a diogelwch pellach o gwmpas safle'r Pencadlys. Dywedodd y Dirprwy 
Brif Gwnstabl fod amryw o arbenigwyr ac arolygon wedi nodi bod y safle 
Pencadlys presennol yn agored i niwed o ran diogelwch ar y safle. 

 
Cam Gweithredu: Y ddarpariaeth diogelwch Pencadlys i'w drafod yng 

nghyfarfod y Grŵp Prif Swyddogion (COG). 
 
Canol Tref Llanelli 

 
Trafododd y Bwrdd geisiadau gan Gyngor Tref Llanelli am bresenoldeb cynyddol 

yr heddlu yn y dref, a chynnig gan Gyngor Tref Llanelli am siop yng nghanol y 
dref. Trafododd y Bwrdd nodau strategol yr heddlu ar gyfer plismona yn Llanelli. 
Cwestiynwyd addasrwydd y siop a gynigiwyd gyda'r Bwrdd yn cydnabod diffyg 

cyfleusterau toiled yn yr adeilad ac mae ei leoliad yn annymunol o fewn pellter 
cerdded i'r orsaf heddlu bresennol yn y dref. 

 
Cam Gweithredu: Trafodir cyfeiriad strategol yr Heddlu mewn perthynas 
â phlismona Canol Tref Llanelli yn COG. 

 
Llanelli Penprys 

 
Cafwyd trafodaeth fer ar ddatblygiad safle adeiladu Penprys. Mae'r Cyfarwyddwr 
Ystadau wedi paratoi achos busnes yn argymell penodi Willmott Dixon fel y prif 

gontractwr trwy fframwaith caffael SCAPE. Mae hyn wedi'i gymeradwyo gan y 
tîm Caffael ac, yn dilyn cymeradwyaeth gan Fwrdd Prosiect Ystadau yr wythnos 
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nesaf, bydd yn cael ei gyflwyno i'w gymeradwyo'n derfynol yn y Bwrdd Plismona 
nesaf. 

 
Gweithredu: Claire Parmenter i adolygu'r penderfyniad ynghylch 

darpariaeth gorsafoedd Sir Gaerfyrddin. 
 
Hysbysodd y Cyfarwyddwr Ystadau Fwrdd y Bartneriaeth Lleihau Damweiniau ar 

y Ffordd yng Nghymru, penderfyniad diweddar Go Safe i barhau i ganoli ei hun 
yn Cross Hands mewn cynhwysedd hunan-gyllido. Cafwyd trafodaeth fer ynglŷn 

â llywodraethu'r sefydliad Go Safe ac a oedd angen llywodraethu gweithredol y 
ddarpariaeth. 
 

a) Fframwaith Cymwysterau Addysg yr Heddlu 
 

Trafododd y Bwrdd ganlyniad yr ymarfer caffael cydweithredol a'r dyfarniad co 
gytundeb arfaethedig ar gyfer darparu Fframwaith Cymwysterau Addysg 
Plismona. Dywedodd y Comisiynydd fod Prifysgol De Cymru wedi dechrau 

gweithio ar y ddarpariaeth ac awgrymodd gynnal cyfarfod gyda Jo Hopkins 
ynglŷn â datrysiad tymor hir ar gyfer ceisio am grantiau gan Lywodraeth Cymru 

yn lle'r Ardoll Brentisiaeth. 
 

Penderfyniad: Dyfarnir contract pum mlynedd i Brifysgol De Cymru ar 
gyfer darparu Fframwaith Cymwysterau Addysg Plismona. 
 

Cam Gweithredu: Comisiynydd a Phennaeth Staff  i gwrdd â Jo Hopkins 
mewn perthynas â chyllid yn lle'r Ardoll Brentisiaeth. 

 
b) Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Brechfa 
 

Dywedodd y Pennaeth Staff fod Rheolwr Cyllid Allanol Swyddfa Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu wedi craffu ar ddwy elfen o Gyfle Ariannu Cymunedol i 

drigolion Dyfed-Powys a effeithiwyd gan brosiect Fferm Wynt Brechfa. Y cyntaf 
yw y gall trigolion o fewn radiws o 6 milltir o brosiect Brechfa wneud cais am 
uchafswm o £10,000, ac mae'r ail yn gronfa ranbarthol sy'n gymwys i ardal 

ddaearyddol fwy sy'n cynnwys £ 11m o arian dros y 25 mlynedd nesaf. 
Cynigiodd y Rheolwr Cyllid Allanol cyd-gynnig gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin, 

Adnoddau Cenedlaethol Cymru ac asiantaethau eraill i ddarparu cais 
amlasiantaeth cryf i'r ail gronfa. Trafododd y Bwrdd ddigwyddiadau diweddar a 
allai gefnogi cais Heddlu Dyfed-Powys gan gynnwys Brechfa Rêf a bywyd gwyllt 

parhaus a throseddau gwledig yn yr ardal. 
 

Cam Gweithredu: Cyfleoedd ariannu yn ymwneud â Fferm Wynt Brechfa 
i'w brosesu gan yr Rheolwr Cyllid Allanol mewn cysylltiad â swyddogion 
perthnasol o'r Heddlu. 

 
a) Cyllid Cam-drin Domestig ar gyfer Plant 

 
Trafododd y Bwrdd y ffaith bod cam-drin domestig yn effeithio ar 5000 o blant 
yn genedlaethol yn 2017. Bu'r Bwrdd yn trafod y posibilrwydd o gefnogaeth i'r 

Tîm Goleudy gydag arian a gafwyd o'r gronfa gan gynnwys swyddog arbenigol i 
weithio gyda phlant. 
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Penderfyniad: Cefnogodd y Bwrdd gais gan y Swyddfa Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu i ofyn am gyllid gan y gronfa Plant Cam-drin 

Domestig. 
 

b) Prosiect Partneriaeth Strategaeth Troseddwyr Benyw 
 
Dywedodd y Pennaeth Staff fod £ 3.5 miliwn o arian ar gael ar hyn o bryd i 

Lluoedd ac asiantaethau eraill i ffurfio Strategaeth Troseddwyr Benywaidd. Mae 
gan Swyddfa’r Comisiynydd ddiddordeb cofrestredig yn flaenorol mewn gwneud 

cais am y gronfa gyda'r Weinyddiaeth Gyfiawnder. 
 
Trafododd y Bwrdd fwriad Llywodraeth Cymru yn fras i ddarparu cyllid ar gyfer y 

Prosiect Braenaru. 
 

Cam Gweithredu: Gwahoddir Sarah Cooper a Martin Swain i gyfarfod i 
ddod i weld gweithgaredd y Prosiect Pathfinder. 
 

Cam Gweithredu: Trafodaeth gyda Ross Evans i'w gynnal ynglŷn ag 
ymwybyddiaeth swyddogion o'r Darpariaeth Braenaru. 

 
Penderfyniad: Y Bwrdd i gefnogi cais am gyllid gan y Swyddfa 

Comisiynydd yr Heddlu ar gyfer Prosiect Partneriaeth Strategaeth 
Troseddwyr Benywaidd. 
 

Cydnabu'r Comisiynydd gyfathrebiad y Rheolwr Cyllid Allanol gydag 
ymddiriedolwyr Elusen Safer Dyfed-Powys Diogel y Comisiynydd. 

 
7. Unrhyw faterion arall 
 

a) Ariannu cytundeb gan Nick Hurd 
 

Cydnabu'r Bwrdd y llythyr gan Nick Hurd ac ystyriwyd ei ddatganiad am ddiogelu 
grant heddlu yn 2019/20. 

CAMAU GWEITHREDU O GYFARFOD 24/07/2018 

Rhif y Cam 
Gweithredu 

Crynodeb y Cam Gweithredu I’w 
brosesu 

gan 

PB 2315 Ymadawiad Cynnar Gwirfoddol i'w drafod mewn sesiwn 
gaeedig ym Mwrdd Atebolrwydd yr Heddlu ar 6ed o 

Awst. 

MH 

PB 2316 Y ddarpariaeth diogelwch Pencadlys i'w drafod yng 

nghyfarfod y Grŵp Prif Swyddogion (COG). 

Dirprwy 

Brif 
Gwnstabl 

PB 2317 Trafodir cyfeiriad strategol yr Heddlu mewn 
perthynas â phlismona Canol Tref Llanelli yn COG. 

GB 

PB 2318 Claire Parmenter i adolygu'r penderfyniad ynghylch 
darpariaeth gorsafoedd Sir Gaerfyrddin. 

GB 

PB 2319 Comisiynydd a Phennaeth Staff  i gwrdd â Jo 
Hopkins mewn perthynas â chyllid yn lle'r Ardoll 

Brentisiaeth. 

MH 
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PB 2320 Cyfleoedd ariannu yn ymwneud â Fferm Wynt 

Brechfa i'w brosesu gan yr Rheolwr Cyllid Allanol 
mewn cysylltiad â swyddogion perthnasol o'r 

Heddlu. 

Rheolwr 

Cyllid 
Allanol 

PB 2321 Gwahoddir Sarah Cooper a Martin Swain i gyfarfod i 
ddod i weld gweithgaredd y Prosiect Pathfinder. 

MH 

PB 2322 Trafodaeth gyda Ross Evans i'w gynnal ynglŷn ag 
ymwybyddiaeth swyddogion o'r Darpariaeth 

Braenaru. 

Pennaeth 
Staff 


