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2. Cofnodion cyfarfod y Bwrdd Plismona a gynhaliwyd ar 27 Mawrth a 

materion yn codi 

Cytunodd y Bwrdd, gyda gwelliant ychydig o wallau bod cofnodion y 

cyfarfod blaenorol yn adlewyrchiad cywir o'r cyfarfod. 
 

PB 3061 - Rhannu Data a Rheolaeth ar gyfer Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus - Cafwyd trafodaeth ynglŷn â Heddlu Dyfed-Powys ac 
ymrwymiad SCHTh i gefnogi'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus o ran 

Rhannu Data. 

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

Y Prif Gwnstabl Mark Collins (PG) 

 Hefyd yn 

Bresennol: 

Swyddog Staff Gwyndaf Bowen (GB) 

Miss Mair Harries (MH) 

Irene Davies Jones, Gwasanaeth Goleudy IDJ) 

David Harris, SCHTh (DH) 

Ymddiheuriadau: Beverley Peatling (PSA) 

Carys Morgans, Pennaeth Staff, SCHTh (PS) 

CRYNODEB O’R CAMAU GWEITHREDU O GYFARFOD 27/03/18 

Rhif Cam 

Gweithredu 

Crynodeb o’r Cam Gweithredu Cynnydd 

PB 2259 Trefnu diwrnod cwrdd i ffwrdd ar gyfer Grŵp y Prif 

Swyddogion a Thîm Gweithredol SCHTh ar gyfer Mai 
2018 

Yn parhau 

PB 2260 Y PG i ystyried tynnu adnoddau ynghyd i gefnogi 
gweithgarwch archwilio Uniondeb Data Troseddu er 

mwyn gwella lefelau cydymffurfedd. 

Cwblhawyd 

PB 2261 Diweddariad ar Uniondeb Data Troseddu i’w 

ddarparu yn y Bwrdd Atebolrwydd Plismona ym mis 
Mai 2018. 

Yn parhau 

PB 2262 Darparu diweddariad mewn perthynas â gofynion 

adnoddau canolfan rhannu a rheoli data ranbarthol 

ar gyfer Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus yn dilyn 

yr Uwchgynhadledd Galw ym mis Mai 2018. 

Cwblhawyd 

Cyfarfod: Bwrdd Plismona 
Lleoliad: Ystafell Gynadledda 

SCHTh 
Dyddiad: 10 Ebrill 2018   
Amser:  09:00 – 11:00 
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Diweddariad ar gyfer baneri a gardd goffa. Cynigiodd yr heddlu £ 2000 
tuag ato. 

 

3. Diweddariad y Prif Gwnstabl 
 
Gweithredol 

 
Fe ddiweddarodd y PG y Bwrdd ar nifer o faterion gweithredol, gan gynnwys 

gwaith heddlu da ar droseddau rhywiol diweddar yn Ardal yr Heddlu, digwyddiad 
arfau tân ar 7/4/2018 yn Rhaeadr a marwolaethau amheus / anhysbys yng 

Nghei Newydd. 
 
Sefydliadol 

 
Dywedodd y PG byddai yna ddiddordeb gan y wasg mewn Achos Llys y Goron 

sydd i ddod. Nododd y PG fod Grŵp Prif Swyddogion Cymru (COG Cymru) yn 
cynnal ei gyfarfod chwarterol ar y 25ain o Fawrth. Mynychodd y PG y Datganiad 
am Swyddfa’r Uwch Siryf newydd ar 6/4/2018. Cyfarfu'r Dirprwy Brif Gwnstabl â 

Phennaeth y Tîm Trosedd a Chyfiawnder Llywodraeth Cymru i drafod y 
berthynas rhwng Heddlu Dyfed-Powys a Llywodraeth Cymru a chynllunio ar 

gyfer y dyfodol. 
 
Dywedodd y PG y byddai yntau a’r Dirprwy Brif Gwnstabl yn cychwyn ar eu 

Cylchdaith o’r Llu yr wythnos sydd yn cychwyn ar yr 16eg o Ebrill ac y byddai 
Arolygydd Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC) yn mynychu un o'r digwyddiadau. 

Gwahoddwyd y Comisiynydd i fynychu'r Sioeau Teithiol lle teimlai'n briodol. 
 
Gweithredu: GB i hysbysu Swyddfa’r Comisiynydd o bresenoldeb Wendy 

Williams o Wasanaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi yn un o 
Ddigwyddiadau Cylchdaith Haf y PG a’r DPG. 

 
4. Diweddariad y Comisiynydd 
 

Lleol 
 

Nododd y Comisiynydd y byddai'n cynnal cyfarfod ar 11/4/2018 gyda Phrif 
Weithredwr Ceredigion ynghylch Teledu Cylch Cyfyng yn dilyn cyfarfod gyda 
Phrif Weithredwr Sir Gaerfyrddin ar yr un pwnc yr wythnos flaenorol. 

 
5. Pwnc i'w drafod - Gwasanaethau Dioddefwyr 

 
Mynychodd Irene Davies Jones (IDJ) y cyfarfod i gyflwyno ar Wasanaethau 
Dioddefwyr fel pwnc misol i'w drafod. 

 
Trafododd y Bwrdd y materion staffio diweddar a wynebwyd gan y Tîm Goleudy. 

Mae Goleudy yn Wasanaeth Comisiynu sy'n cefnogi dioddefwyr a thystion 
trosedd. Gofynnodd y Comisiynydd am yr adroddiad a ddarparwyd i’r Bwrdd 

Plismona ynghylch strwythur y swyddfa a dywedodd mai'r nod wrth gomisiynu'r 
gwasanaeth i'r Heddlu oedd darparu gwasanaeth symlach a chyson i 
ddioddefwyr troseddau. 
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Symudodd y drafodaeth ymlaen at hyrwyddo Gwasanaethau i Ddioddefwyr. 

Cytunodd y Bwrdd nad oedd Goleudy wedi cael ei farchnata'n dda, fodd bynnag, 
mae cynlluniau ar gyfer cynrychiolaeth yn Eisteddfod yr Urdd, Sioe Frenhinol 

Cymru yn Llanfair-ym-Muallt a Sioe Sir Benfro yn Hwlffordd. Dywedodd y 
Comisiynydd a’r PG y gellir cyfeirio at Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi 
dioddefwyr yn ystod y Dathliadau Heddlu Dyfed-Powys yn 50 oed eleni. 

Hysbyswyd y Bwrdd y byddai dau aelod o staff yn cael eu penodi'n fuan i orsaf 
Hwlffordd; cytunwyd y byddai tynnu sylw at hyn yn Wasg Sir Benfro o fudd i'r 

gymuned leol. 
 
Dywedodd IDJ nad oes gan Goleudy ddangosyddion perfformiad ar hyn o bryd 

sy'n ei gwneud hi'n anodd i rhagfynegi galw. Trafododd y Bwrdd osod 
Hyrwyddwyr Dioddefwyr mewn gorsafoedd Heddlu ar draws Dyfed-Powys gydag 

Aberystwyth a Rhydaman yn cael eu trafod fel lleoliadau posibl, fodd bynnag, 
heb y dangosyddion perfformiad, byddai'n anodd rhagweld yn fanwl gywir lle 
byddai'r Pencampwyr orau. 

 
Trafododd y Bwrdd sut y gallai cyfeiriadau, addysg a chyfathrebu cynyddol â 

Dioddefwyr effeithio ar a gwella'r gwasanaeth. Dywedodd IDJ fod Goleudy wedi 
archwilio'r Holiadur Ymadael Goleudy a fyddai'n cael ei roi i ddioddefwyr ar 

ddiwedd eu cyfathrebiad â Goleudy er mwyn gwella eu darpariaeth yn y dyfodol. 
Cafodd Paul Morris o Heddlu Dyfed-Powys y dasg o ddatblygu'r holiadur ar gyfer 
ymgynghoriad erbyn diwedd y mis. Bydd yr ymgynghoriad yn mynd allan yn 

fuan. 
 

Dywedodd IDJ fod staff Goleudy yn ansicr ynglŷn â pham nad oedd unrhyw 
atgyfeiriadau wedi bod oddi wrth Heddluoedd y tu hwnt i Ddyfed-Powys tra bod 
Heddlu Dyfed-Powys wedi cyfeirio nifer o achosion i Lluoedd eraill. 

 
I gau dywedodd IDJ fod Goleudy yn gobeithio recriwtio 15 gwirfoddolwr arall ym 

mis Medi i ddatblygu'r gwasanaeth. Symudodd y drafodaeth ymlaen at Gôd 
Ymarfer Dioddefwyr a bod IDJ wedi gwirfoddoli Heddlu Dyfed-Powys i fod yn 
rhan o unrhyw gynlluniau dechreuol yn y dyfodol. Estynwyd gwahoddiad i staff 

Swyddfa’r Comisiynydd fynychu. 
 

Gweithredu: Dave Harris, Nichola Rance ac Irene Davies-Jones i gael 
cyfarfod yn y dyfodol i drafod data'r Gwasanaethau Dioddefwyr. 
 

Gweithredu: DH i gael eglurder ynglŷn â chost Goleudy. 
 

Gweithredu: IDJ a Nichola Rance i gwrdd â Craig Templeton ym mis 
Ebrill 2018 i drafod ffigurau galw a dangosyddion perfformiad newydd 
ar gyfer Goleudy. 

 
Gweithredu: Y Comisiynydd i gwrdd ag IDJ, Dave Harris a’r adran 

dechnoleg ynghylch dangosyddion perfformiad Goleudy. 
 
Gweithredu: DH a IDJ i drafod Holiadur Ymadael Goleudy. 

 
Gweithredu: Caryl Bond i fod yn rhan o recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer 

gwasanaeth Goleudy. 
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Gweithredu: Y Comisiynydd a Caryl Bond i drafod ymgysylltiad 

gwirfoddolwyr mewn perthynas â gwasanaethau a gomisiynwyd.  
 

6. Materion i'w trafod 
 
a) Llythyr Arfog SCP i'r Rhanbarthau 

 
Diweddarodd y Prif Gwnstabl y Comisiynydd ar y gwaith parhaus i recriwtio 

Swyddogion Arfau Tân Awdurdodedig ar draws y rhanbarth. 
 
Gweithredu: GB i ddarparu dogfen Adran 22 yn y Bwrdd Plismona. 

 
b) Dogfen Adran 22A Caethwasiaeth Fodern 

 
Arwyddwyd y ddogfen gan y PG a'r Comisiynydd. 
 

7.AOB 
 

a) Cais am Bloc Llety 
 

Dywedodd y PG y bydd 40 ystafell ar gael cyn bo hir i staff aros yn y bloc llety. 
Trafododd y Bwrdd yr angen i gael polisi gweithredol o gwmpas y bloc llety i 
sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio'n iawn ar ôl trafodaeth am geisiadau am lety 

gan swyddogion. 
 

Gweithredu: Llu i sicrhau bod polisi gweithredol ar gyfer defnyddio'r 
bloc llety a chysylltu ag Adnoddau Dynol i sicrhau bod y llety yn cael ei 
ddefnyddio'n iawn. 

 
b) Stopio a Chwilio gwasanaethau yn Nyfed-Powys drwy'r 

Uwchgynhadledd Galw ar Fai 4ydd a thrwy Ddarlledu Gwasanaeth 
Cyhoeddus lleol / gweithgorau lleol. 
 

Nododd y Bwrdd fod gan Heddlu Dyfed-Powys boblogaeth preswyl du a 
lleiafrifoedd ethnig bychan sy'n newid ac yn amrywio. Roedd y Bwrdd yn falch o 

nodi nad yw Heddlu Dyfed-Powys yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol yn 
unrhyw un o'r categorïau stopio a chwilio. 
 

Cam Gweithredu: GB i ymateb i'r llythyr gan Ben Summerskill ynghylch 
data Stopio a Chwilio ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys. 

 
c) Amseroedd Agored Gorsafoedd 
 

Mae Heddlu Dyfed-Powys ar hyn o bryd yn archwilio'r opsiwn o ddefnyddio 
gwirfoddolwyr i agor gorsafoedd heddlu ar draws yr Heddlu. Byddai hyn yn 

gwneud y mwyaf o gyfleoedd i ymgysylltu â'r gymuned. 
 
Cam Gweithredu: Prif Swyddogion i ystyried safoni amserau agor yr 

orsaf ar draws yr heddlu. Mater o Amseroedd Agored yr Orsaf i 
ddychwelyd i BP mewn tri mis, gyda'r bwriad o drafod gwaith gyda 

gwirfoddolwyr. 
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d) Proffil Galw Ymateb 

 
Mae'r DPG wedi comisiynu gwaith i gael darlun manwl o'r adnodd a'r galw. 

Ystyriwyd bod amseroedd ymateb cyfredol yn dda iawn, ac fe nodwyd er ei fod 
yn bwysig i swyddogion fynychu galwadau am gymorth yn gyflym, mae'n 
hanfodol eu bod yn cyrraedd yn ddiogel heb risg i'w diogelwch personol eu 

hunain. 
 

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â chynhyrchiant swyddogion a'r gallu presennol i 
fynychu pob dyletswydd. Dywedodd y PG y byddai cael mwy o fanylion o 
gwmpas cyllidebau a thoriadau dros y mis nesaf yn caniatáu i Heddlu Dyfed-

Powys ymateb i brinder staff potensial ac ailddosbarthu staff gyda'r lleiafswm o 
golled gwasanaeth. 

 
Cafwyd trafodaeth ynglŷn â chyfathrebu'r data a drafodwyd yn y Bwrdd Plismona 
i swyddogion ar draws Heddlu Dyfed-Powys.  

 
e) Trialiad Iechyd Meddwl ar y Stryd 

 
Roedd y PG yn falch o nodi bod Trialiad Iechyd Meddwl Heddlu Dyfed-Powys ar 

gael i'r cyhoedd o'r 1/5/2018 yn dilyn trafodaethau gyda Bwrdd Iechyd Hywel 
Dda. 
 

f) Cyflwyniad ar gyfer Paul Atwell 
 

Dywedodd y PG fod ef a'r Dirprwy Brif Gwnstabl yn awyddus i dendro am dri 
dyfynbris pan benodir Prif Gwnstabl Cynorthwyol newydd. 
 

g) Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth  
 

Roedd y PG yn falch o nodi neges gadarnhaol gan Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodoaeth ar ôl i'r DPG arwain tîm i weithio ar reoli data Heddlu Dyfed-
Powys. 

 
h) Bwrdd Masnachol Cenedlaethol 

 
Dywedodd y Prif Swyddog Cyllid fod llythyrau wedi'u hanfon at y Gweinidog 
Plismona gyda nifer o ymatebion dros dro yn dod yn ôl. Bydd y Prif Swyddog 

Cyllid yn trafod ymhellach gyda'r Cyfarwyddwr Cyllid cyn y dyddiad cau ar gyfer 
ymateb y 18fed o Ebrill. 

 
i) Datganiad i'r wasg mewn perthynas â cherbydau trydan 
 

Cafwyd trafodaeth fer ynghylch a allai’r Heddlu ddefnyddio cerbydau trydan yn y 
dyfodol. 

 
Gweithredu: GB i baratoi papur ar gyfer y Bwrdd Plismona ynglŷn â 
Strategaeth Fflyd Heddlu Dyfed-Powys. 
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CRYNODEB O’R CAMAU GWEITHREDU O GYFARFOD 27/02/18 

Rhif Cam 

Gweithredu 

Crynodeb o’r Cam Gweithredu I’w 

brosesu 
gan 

PB 2263 GB i hysbysu Swyddfa’r Comisiynydd o bresenoldeb 
Wendy Williams o Wasanaeth Cwnstabliaeth Ei 
Mawrhydi Wendy Williams yn un o Ddigwyddiadau 

Cylchdaith Haf y PG a’r DPG. 

GB 

PB 2264 Dave Harris, Nichola Rance ac Irene Davies-Jones i 

gael cyfarfod yn y dyfodol i drafod data'r 
Gwasanaethau Dioddefwyr. 

DH 

PB 2265 DH i gael eglurder ynglŷn â chost Goleudy. DH 

PB 2266 IDJ a Nichola Rance i gwrdd â Craig Templeton ym 

mis Ebrill 2018 i drafod ffigurau galw a 

dangosyddion perfformiad newydd ar gyfer 

Goleudy. 

IDJ 

PB 2267 Y Comisiynydd i gwrdd ag IDJ, Dave Harris a’r 

adran dechnoleg ynghylch dangosyddion 

perfformiad Goleudy. 

MH 

PB 2268 DH a IDJ i drafod Holiadur Ymadael Goleudy. 
 

DH 

PB 2269 Caryl Bond i fod yn rhan o recriwtio gwirfoddolwyr 

ar gyfer gwasanaeth Goleudy. 

CB 

PB 2270 Y Comisiynydd a Caryl Bond i drafod ymgysylltiad 

gwirfoddolwyr mewn perthynas â gwasanaethau a 

gomisiynwyd. 

MH 

PB 2271 GB i ddarparu dogfen Adran 22 yn y Bwrdd 

Plismona. 

GB 

PB 2272 Llu i sicrhau bod polisi gweithredol ar gyfer 

defnyddio'r bloc llety a chysylltu ag Adnoddau 

Dynol i sicrhau bod y llety yn cael ei ddefnyddio'n 

iawn. 

GB 

PB 2273 GB i ymateb i'r llythyr gan Ben Summerskill 

ynghylch data Stopio a Chwilio ar gyfer Heddlu 

Dyfed-Powys. 

GB 

PB 2274 Prif Swyddogion i ystyried safoni amserau agor yr 

orsaf ar draws yr heddlu. Mater o Amseroedd 

Agored yr Orsaf i ddychwelyd i BP mewn tri mis, 

gyda'r bwriad o drafod gwaith gyda gwirfoddolwyr. 

Llu 
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PB 2275 GB i baratoi papur ar gyfer y Bwrdd Plismona 

ynglŷn â Strategaeth Fflyd Heddlu Dyfed-Powys. 

GB 


