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1. Trosolwg 

Yn unfed cyfarfod ar ddeg Panel Sicrhau Ansawdd y Comisiynydd, a gynhaliwyd 

ar 29 Ebrill 2019, ymwelodd yr Aelodau a Chanolfan Gyfathrebu’r Heddlu. 

Roedd hwn yn gyfle gwych i Aelodau newydd gael taith o gwmpas y Ganolfan, 

gweld galwadau byw’n dod i mewn a gwrando ar y galwadau hynny, a rhoddodd 

ddealltwriaeth well i’r Panel o’r prosesau sydd mewn grym ar gyfer ymdrin â 

galwadau 101 a 999. Ers eu hymweliad wythnos diwethaf, bu nifer o 

ddatblygiadau, gan gynnwys cyflwyno’r Tîm Pennu Digwyddiadau a Throseddau 

(ICAT), ac yn fwy diweddar, y Ddesg Fregusrwydd. Mae ICAT yn ymdrin â 

digwyddiadau lefel is rheolaidd dros y ffôn er mwyn lleihau’r angen ar gyfer 

anfon swyddogion i bob digwyddiad. Cyflwynwyd y Ddesg Fregusrwydd ym mis 

Ebrill 2019 er mwyn sicrhau bod yr Heddlu’n adnabod dioddefwyr sy’n agored 

i niwed ac yn ymateb iddynt yn briodol. Profodd y Panel yn uniongyrchol sut yr 

ymdrinnir â galwadau a sut mae’r staff yn gweithio fel tîm er mwyn sicrhau bod 

gwybodaeth a dderbynnir yn ystod galwad yn cael ei chyflwyno i’r unigolion 

perthnasol ar gyfer gweithredu cyflym ac effeithiol. Y prynhawn hwnnw, 

gwrandawodd y Panel ar sampl a ddewiswyd ar hap o alwadau wedi’u recordio 

a dderbyniwyd gan Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu a nodwyd fel rhai a oedd yn 

gysylltiedig â mater domestig. Gwrandawodd y Panel ar dair galwad 999 ac un 

alwad 101. 

 

2. Cefndir, Diben a Methodoleg  

Ceir manylion am gefndir a diben y Panel, ynghyd â sut y cyflawnir yr hap 

samplu a’r hyn y gofynnir i’r Panel ystyried, yn llawlyfr y Panel Sicrhau 

Ansawdd, sydd ar gael ar wefan y CHTh. 

 

3. Canolfan Gyfathrebu'r Heddlu – Adolygiad o alwadau byw  

Y tro diwethaf i’r Panel adolygu galwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu oedd 

mis Rhagfyr 2018, ac un o’r camau gweithredu o’r cyfarfod hwnnw oedd i’r 

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/002QualityAssurancePanelHandbookSept16.pdf
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Panel ymweld â Chanolfan Gyfathrebu’r Heddlu er mwyn i Aelodau Panel 

newydd gael dealltwriaeth o’r broses trin galwadau ac i bawb dderbyn 

diweddariad ynghylch datblygiadau newydd o fewn yr adran. Yn ystod eu 

hymweliad, cafodd pob Aelod Panel gyfle i wrando ar alwadau byw 101 a 999, 

yn ogystal â thrinwyr galwadau’n anfon swyddogion at ddigwyddiadau.  

 

Creodd y ffordd yr ymdriniwyd â phob galwad yn gyflym a digynnwrf argraff 

dda ar yr Aelodau. Roedd y staff yn hynod wybodus ac wedi arddangos 

cwestiynu priodol er mwyn anfon adnoddau perthnasol i’r lleoliad yn gyflym. 

Roedd hyn yn amlwg mewn un alwad 999 benodol lle’r oedd posibilrwydd fod 

cyllell gydag unigolyn. Cafodd y digwyddiad ei ddwysau’n briodol yn syth cyn 

cael ei israddio ar ôl derbyn gwybodaeth bellach gan y galwr.  

 

Mewn trafodaeth â staff Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu, daeth yn amlwg eu 

bod nhw’n derbyn llawer iawn o alwadau sydd ddim yn ymwneud â materion 

heddlu. Holodd y Panel pa un ai a oedd modd addysgu’r cyhoedd ynglŷn â 

pha alwadau y dylai’r heddlu fod yn eu derbyn a pha wasanaethau amgen 

sydd ar gael er mwyn cynorthwyo â materion eraill.  

 

Holodd y Panel pa un ai a ellir dysgu gwersi gan heddluoedd eraill o ran y 

ffordd maen nhw’n ymdrin â galwadau sydd ddim yn ymwneud â’r heddlu, yn 

arbennig os yw’n broblem ar hyd a lled y wlad. Dywedwyd wrth y Panel fod y 

mater hwn yn cael ei ystyried gan yr Heddlu a Swyddfa’r Comisiynydd er 

mwyn deall y galw o ran materion sydd ddim yn ymwneud â’r heddlu yn well, 

a sut y gellir rheoli hyn yn well yn y dyfodol.  

 

 

4. Adolygiad o alwadau a recordiwyd sy’n ymwneud â mater 

domestig  

Adolygodd y Panel ddetholiad o alwadau o fis Ionawr i fis Mawrth 2019 a 

ddewiswyd ar hap. Chwaraewyd y galwadau i’r Aelodau drwy system sain yr 
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ystafell gyfarfod. Nododd yr Aelodau unrhyw arsylwadau wrth i’r galwadau gael 

eu chwarae. Hefyd, cafodd y grŵp gyfle i drafod unrhyw ymholiadau gyda’i 

gilydd, gyda nodiadau ac arsylwadau allweddol yn cael eu cymryd gan aelod 

staff o Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (SCHTh). Adolygodd y 

Panel bedair galwad a dderbyniwyd gan Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu – 3 

galwad 999 ac un alwad 101. Roedd yr holl alwadau a adolygwyd yn ymwneud 

â mater domestig.  

 

Galwad 1 (101): 

 Roedd y Panel yn teimlo bod y Triniwr Galwadau wedi crynhoi manylion yr 

alwad ynghylch aflonyddu gan gyn-bartner yn effeithiol, ac wedi sicrhau bod 

pob manylyn a gipiwyd yn gywir. 

 Roedd y Panel yn teimlo y byddai rhai cwestiynau ychwanegol wedi bod yn 

briodol o bosibl, gan gynnwys pryd fyddai’r galwr yn dychwelyd adref a 

manylion partner newydd y galwr. Roedd y Panel yn teimlo y gallai’r wybodaeth 

hon fod wedi bod yn ddefnyddiol er mwyn amddiffyn y galwr a’i phartner 

newydd. 

 Roedd y Panel yn teimlo bod y triniwr galwadau wedi rhoi cyngor da i’r galwr o 

ran cadw cofnod o dystiolaeth ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau pellach. 

Ymddengys bod y galwr yn fodlon â’r lefel gwasanaeth a’r empathi a 

ddarparwyd gan y triniwr galwadau. Fodd bynnag, nid oedd y Panel yn medru 

cytuno ar pa un ai a oedd bregusrwydd y galwr wedi’i nodi’n gywir. Nodwyd 

nad oedd y galwr wedi’i gofnodi fel rhywun a oedd yn agored i niwed, er ei bod 

wedi dweud ei bod hi wedi’i hysgwyd gan ddigwyddiadau’r diwrnod a bod ei 

chyn-bartner wedi ymddwyn yn dreisgar tuag ati yn y gorffennol. Roedd y Panel 

yn teimlo bod y galwr yn sicr o deimlo’n fregus cyn ei bod hi wedi cysylltu â’r 

Heddlu. 

 Roedd y Panel hefyd yn teimlo y dylai’r galwr fod wedi derbyn amcan o pryd y 

gallai disgwyl derbyn galwad nôl, ac y dylid fod wedi’i chyfeirio at wasanaethau 

cymorth cam-drin domestig. 
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Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu:  

Yn dilyn adolygiad, teimlwn fod cyngor diogelu priodol wedi’i roi i’r galwr. Nid 

wyf yn credu y byddai gwybod manylion ei phartner newydd na phryd y 

byddai’n cyrraedd adref wedi newid y ffordd yr ymdriniwyd â’r alwad hon.  

 

Cofnodwyd bod y galwr yn agored i niwed yn y llinell gyntaf o destun, er y dylid 

fod wedi sôn ei bod hi’n ddioddefydd trais domestig mynych yn yr asesiad 

THRIVE a gyflawnwyd.  

 

Rydyn ni’n cydnabod ei fod yn anodd rheoli disgwyliadau galwyr gyda 

digwyddiadau sy’n cael eu graddio fel rhai trefnedig (ymateb o fewn 72 awr).  

 

O ran cyfeirio, mae hyn yn rhywbeth rydyn ni wedi nodi sydd angen gwella. 

Rydyn ni wrthi’n rhoi rhestr o asiantaethau cymorth cam-drin domestig at ei 

gilydd er mwyn i’n trinwyr galwadau gynnig cyfeirio mwy priodol wrth symud 

ymlaen.  

 

Galwad 2 (999): 

 Roedd y Panel yn teimlo bod dull cyfathrebu’r triniwr galwadau gyda’r galwr 

wedi gwella wrth i’r alwad fynd yn ei blaen. Teimlwyd y gallai’r triniwr galwadau 

ddangos fwy o empathi ar ddechrau’r alwad.  

 Rhoddodd y triniwr galwadau gyngor da drwy ddweud wrth y galwr am adael 

y tŷ a mynd i aros gyda chymydog hyd nes i’r heddlu gyrraedd. Roedd y triniwr 

galwadau hefyd wedi sicrhau bod y cymydog wedi cloi ei ddrws er mwyn sicrhau 

diogelwch yr unigolyn cyn dod â’r alwad i ben.  

 

Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu:   

Yn dilyn adolygiad, teimlwn fod y triniwr galwadau ychydig yn dawedog i 

gychwyn (credwn ei fod yn ceisio canfod lleoliad), ond gwellodd hyn yn fuan a 

rhoddwyd lefel gwasanaeth cwsmer uchel i’r galwr. Teimlwn fod y cyngor a 

roddwyd gan y triniwr galwadau’n ardderchog o dan yr amgylchiadau.   
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Cwestiynau a godwyd: 

Dywedodd y galwr o’r cychwyn fod ‘marciwr’ ar ei dŷ. Holodd y Panel faint o 

wybodaeth y dylai’r triniwr galwadau fod â mynediad iddi eisoes gan wybod fod 

gan y tŷ farciwr ar y system. Gan hynny, a oedd angen yr holl gwestiynu o ran 

manylion personol yr unigolyn? Beth yw’r protocol o ran eiddo sydd wedi’i farcio? 

A ddylai rhoi enw a chyfeiriad fod yn ddigon i ddod â hanes y galwr i fyny?  

Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu:  

Bydd marciwr cyfeiriad (‘sylwadau’) yn rhoi enw a dyddiad geni’r galwr ac yn 

nodi ei bod mewn perygl uwch o ddioddef cam-drin domestig wrth law ei mab. 

Byddai angen i’r triniwr galwadau gymryd cyfeiriad y galwr cyn y byddai’r 

marciwr yn cael ei arddangos. Yna, bydd hyn yn ysgogi proses ddilysu er mwyn 

sicrhau bod y marciwr yn berthnasol h.y. mae’n ymwneud â’r galwr.  

 

Galwad 3 (999): 

 Teimlai’r Panel fod yr alwad hon wedi’i thrin yn dda, gyda chwestiynu priodol 

er mwyn cael yr holl wybodaeth ofynnol.  

 Tawelodd y triniwr galwadau feddwl y galwr a rhoddodd gyngor diogelwch da 

iddi.  

 

Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu: 

Ardderchog. Rydyn ni’n cytuno â barn y panel. 

 

Galwad 4 (999): 

 Roedd y Panel yn methu â phenderfynu pa un ai a ddylid fod wedi dod â’r alwad 

i ben cyn i’r heddlu gyrraedd y lleoliad. Cydnabu’r Panel fod y triniwr galwadau 

wedi gofyn ddwywaith pa un ai oedd y galwr yn fodlon i’r alwad ddod i ben, 

ond gan fod y galwr yn ymddangos yn gynhyrfus ac yn ofidus iawn, teimlwyd 

y dylai’r triniwr galwadau o bosibl fod wedi cadw’r galwr ar y ffôn er mwyn bod 

yn ddiogel. Roedd y Panel yn teimlo nad oedd y trawsgrifiad o’r alwad yn cipio 

holl fanylion y sgwrs. Teimlai’r Panel nad oedd popeth a ddywedodd y galwr 

am y ffordd yr oedd hi’n teimlo wedi’i gofnodi. Pe bai wedi’i gofnodi, byddai gan 
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y swyddogion a aeth i leoliad y digwyddiad ac adolygwyr yn y dyfodol 

ddealltwriaeth gliriach o fregusrwydd y galwr.  

 

Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu: 

 

Yn dilyn adolygiad o’r alwad, sefydlwyd bod y triniwr galwadau wedi gofyn i’r 

galwr ddwywaith pa un ai a oedd hi eisiau aros ar y llinell a pha un ai a oedd hi’n 

siŵr, ond gwrthododd y galwr bob tro. Nid oedd merch y galwr wedi gwneud 

unrhyw fygythiadau ac nid oedd hi’n ymddwyn yn dreisgar. Roedd y galwr yn 

amlwg wedi cynhyrfu, ond roedd ei gŵr hi hefyd yn y tŷ er mwyn rhoi cymorth. 

Rydyn ni’n cytuno gyda’r panel nad oedd hwn yn fater ar gyfer yr heddlu, ond 

roedd angen cymorth er mwyn atal digwyddiad difrifol. Nid ydym yn teimlo bod 

y triniwr galwadau wedi methu â chofnodi unrhyw wybodaeth ofynnol.   

 

Cwestiynau a godwyd: 

Teimlai’r Panel y byddai’n fuddiol cael adolygiad goruchwylydd er mwyn ceisio’u 

barn ynghylch pa un ai a ydoedd yn briodol dod â’r alwad i ben cyn i’r heddlu 

gyrraedd y lleoliad.   

 

Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu: 

Yn dilyn adolygiad, teimlwyd ei fod yn briodol dod â’r alwad i ben. Gofynnodd y 

triniwr galwadau i’r galwr ddwywaith os oedd hi eisiau aros ar y llinell, ond 

gwrthododd hi, a pharchodd y triniwr galwadau ei dymuniad.  


