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Cyflwyniad 

Mae Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol (PRSRA) 2011 yn 

sefydlu Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (CHTh) o fewn pob ardal Heddlu yng 

Nghymru a Lloegr, gan roi cyfrifoldeb iddynt am blismona yn ei gyfanrwydd yn 

eu hardal. Mae'n ei gwneud yn ofynnol iddynt ddal y Prif Gwnstabl (PG) i gyfrif 

am blismona gweithredol, gan gynnwys y Gofyniad Plismona Strategol a 

gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Cartref. 

Mae Adran 70 o'r PRSRA yn ei gwneud yn ofynnol i'r Ysgrifennydd Gwladol 

gyhoeddi Protocol Plismona, sy'n berthnasol i bob Prif Gwnstabl a Chomisiynydd 

yr Heddlu a Throseddu. 

Mae'r protocol hwn yn nodi rolau a chyfrifoldebau pawb sy'n ymwneud â'r 

berthynas o bedwar tu, sef Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, y Prif Gwnstabl, 

Panel yr Heddlu a Throseddu a'r Ysgrifennydd Cartref. 

Bydd pob parti yn cadw at y 7 egwyddor a nodir yn y Safonau mewn Bywyd 

Cyhoeddus, a elwir yn Egwyddorion Nolan. 

Mae’r angen i’r partïon hyn sefydlu a chynnal perthynas waith effeithiol yn 

hanfodol. Disgwylir y bydd egwyddorion ewyllys da, proffesiynoldeb, bod yn 

agored ac ymddiriedaeth yn sail i'r berthynas rhyngddynt a bydd pob parti yn 

gwneud eu gorau glas i wneud i'r berthynas weithio. 

Er mwyn dangos cydymffurfiaeth â Gorchymyn Protocol Plismona 2011, 

datblygodd Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu (SCHTh) Dyfed-Powys 

archwiliad sy'n cwmpasu'r holl feysydd yn y protocol y mae gan Gomisiynydd yr 

Heddlu a Throseddu bŵer cyfreithiol a dyletswydd drostynt. Mae hyn yn cyfateb i 

21 o feysydd sydd wedi'u rhannu ymhellach yn 57 maes gweithredu gan 

wahanol feysydd busnes o fewn yr SCHTh, mae 4 o'r rhain wedi'u marcio'n 

barhaol fel rhai amherthnasol, sy'n gadael 53 o feysydd gweithredu. Caiff y rhain 

eu cwblhau bob chwarter i ddangos cynnydd parhaus. 

Rhoddir sgôr RAG i bob adran i dynnu sylw at unrhyw feysydd sy'n peri pryder 

Gwyrdd - Cydymffurfio'n llawn, nid oes angen unrhyw waith ychwanegol 

Ambr - Cydymffurfio'n rhannol, rhywfaint o waith ychwanegol yn angenrheidiol 

Coch - Ddim yn cydymffurfio, dyletswydd ddim yn cael ei bodloni ar hyn o bryd 

 

Mae'r crynodeb o'r archwiliad ar gael i Banel yr Heddlu a Throseddu ar ffurf 

adroddiad, gan gynnwys Crynodeb Gweithredol o'r chwarter blaenorol. 
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Crynodeb Gweithredol 

Mae'r adroddiad canlynol yn ymdrin â chyfnod adrodd C4 y flwyddyn ariannol 

2020/21 (Ion/Chwef/Mawrth 2021) 

Cymhariaeth statws RAG 

Nid oes UNRHYW UN o'r meysydd 

gweithredu mewn statws coch. 

Mae nifer y categorïau gwyrdd ac ambr wedi 

newid ychydig iawn o'r chwarter blaenorol 

gyda gwyrdd yn gostwng 6 ac ambr yn 

cynyddu 6. Mae arweinwyr busnes yn parhau 

i adolygu statws RAG eu meysydd yn ofalus 

 

 

Mae pob maes o leiaf yn cydymffurfio'n rhannol, gyda rhai categorïau’n sefyll 

allan fel rhai sydd angen mwy o sylw oherwydd canran yr ambr yn y categori: 

17a - Pennu cyfeiriad ac amcanion strategol yr Heddlu drwy Gynllun yr Heddlu a 

Throseddu y mae'n rhaid iddo roi sylw i'r SPR - (3/3) 100% ambr. Mae hwn yn 

cael ei ystyried yn Ambr ar hyn o bryd gan fod y gwaith paratoi wedi dechrau ar 

gyfer datblygu'r Cynllun Heddlu a Throseddu newydd. Fodd bynnag, rhaid 

cydnabod bod y Cynllun cyfredol yn dal i fod yn ei le ac yn darparu'r cyfeiriad 

strategaeth sydd ei angen. 

17c - Dal y Prif Gwnstabl i gyfrif am berfformiad swyddogion a staff yr Heddlu - 

(2/3) - 67% ambr 

17e - Penodi'r Prif Gwnstabl - (1/1) - 100% ambr 

17h - Ymrwymo i gytundebau cydweithredu â Chomisiynwyr eraill, cyrff 

plismona eraill a phartneriaid eraill - (2/3) 67% ambr 

17i - Darparu cyswllt lleol rhwng yr heddlu a chymunedau, gan weithio i drosi 

dyheadau dilys y cyhoedd yn gamau gweithredu - (4/5) 80% ambr 

17m - Paratoi a cyhoeddi adroddiad blynyddol - (1/1) - 100% ambr 

Crynodeb: 

O'r 53 maes gweithredu: 

Coch 0 0% 

Ambr 20 38% 

Gwyrdd 33 62% 

 

 

Coch/Red

Ambr/Amber

Gwyrdd/Green
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Dyletswydd Rhif Camau Gofynnol 
Statws 
RAG Diweddariad Cynnydd Ch4 (Ion/Chwef/Mawrth 2021) 

Pennu cyfeiriad ac 
amcanion strategol yr 
Heddlu drwy Gynllun yr 
Heddlu a Throseddu y 
mae'n rhaid iddo roi sylw 
i'r SPR 

17a Datblygu Cynllun yr 
Heddlu a Throseddu 
yn unol â'r gofynion 
a nodir yn Neddf 
Diwygio'r Heddlu a 
Chyfrifoldeb 
Cymdeithasol 2011 
(Rhan 1; Pennod 3; 
7) 

Ambr 

Cafodd Cynllun yr Heddlu a Throseddu ei ddatblygu a'i lansio 
ar 27 Mawrth 2017.  Gwnaed penderfyniad gan y CHTh yn 
2018 fod y Cynllun yn ddigon eang fel ei fod yn parhau'n 
berthnasol drwy gydol tymor y Cynllun. Gyda'r cyhoeddiad 
bod etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi'u 
gohirio, ceisiwyd a chafwyd cymeradwyaeth gan Banel yr 
Heddlu a Throseddu i ymestyn tymor Cynllun yr Heddlu a 
Throseddu am flwyddyn arall. 21.07.2020 - Llofnododd Tîm 
Gweithredol SCHTh y rhestr waith i ddatblygu Cynllun nesaf 
yr Heddlu a Throseddu. 16.10.2020 - Cyfarfod cwmpasu 
cychwynnol ar gyfer datblygu Cynllun nesaf yr Heddlu a 
Throseddu, yn cynnwys swyddogion SCHTh a'r Heddlu. 
Cafodd cwestiynau eang ar flaenoriaethau plismona eu 
cynnwys yn yr holiadur praesept ym mis Rhagfyr 2020. 
26.04.21 - Mae cynllun gweithredu ar waith i gefnogi 
datblygiad y Cynllun Heddlu a Throseddu newydd sy'n 
cynnwys ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol a'r cyhoedd 
ym mis Mai/Mehefin 2021. Bydd y Cynllun drafft yn cael ei 
gyflwyno i Banel yr Heddlu a Throseddu ym mis Tachwedd 
2021.  

    
Datblygu Cynllun 
Cyflawni Heddlu a 
Throseddu i 
gefnogi'r gwaith o 
gyflawni'r amcanion 
fel y'u nodir yng 
Nghynllun yr Heddlu 
a Throseddu Ambr 

Mae trafodaethau wedi dechrau rhwng SCHTh a thîm Prif 
Swyddogion yr Heddlu mewn perthynas â datblygu'r Cynllun 
Heddlu a Throseddu newydd, a fydd yn cynnwys Cynllun 
Cyflawni i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r amcanion fel y'u nodir 
yng Nghynllun yr Heddlu a Throseddu. 

      

Adolygu Cynllun yr 
Heddlu a Throseddu 
i sicrhau ei fod yn 
parhau i fod yn 
addas i'r diben.   Ambr 

Mae gwaith wedi dechrau gyda datblygu'r Cynllun Heddlu a 
Throseddu newydd. Caiff hyn ei ddatblygu drwy geisio cyngor 
proffesiynol gan bartneriaid allweddol, drwy ystyried 
dogfennau strategol perthnasol a thrwy ymgynghori â'r 
cyhoedd a rhanddeiliaid allweddol eraill.  

          

Craffu, cefnogi a herio 
perfformiad cyffredinol yr 
heddlu gan gynnwys yn 
erbyn y blaenoriaethau y 
cytunwyd arnynt yn y 
Cynllun. 

17b Mae trefniadau 
llywodraethu ffurfiol 
ar waith i gefnogi 
gwaith craffu 
effeithiol 

Gwyrdd 

Mae trefniadau craffu ffurfiol ar waith ac yn parhau yn ystod 
argyfwng COVID-19. At hynny, mae cynrychiolwyr CHTh 
wedi'u cynnwys yn y trefniadau llywodraethu ar gyfer COVID-
19, gan sicrhau eu bod yn gwbl ymwybodol o bwysau a 
mesurau sefydliadol sy'n cael eu rhoi ar waith. Mae adolygiad 
o drefniadau llywodraethu'r Heddlu wedi'i gynnal i sicrhau eu 
bod yn addas i'r diben. Er mwyn sicrhau cynrychiolaeth 
briodol gan y SCHTh, mae ymarfer cwmpasu wedi'i gynnal i 
roi eglurder ynghylch presenoldeb a rôl y SCHTh ym mhob 
grŵp e.e. cyfrannwr, craffu   

      

Datblygu ac 
adolygu'r Fframwaith 
Llywodraethu 
Corfforaethol yn 
flynyddol Gwyrdd 

Cynhaliwyd adolygiad blynyddol yn ystod y chwarter hwn ac 
fe’i cyhoeddwyd cyn y flwyddyn ariannol newydd. 

      

Sefydlu amserlen 
weithgarwch sy'n 
seiliedig ar risg ac 
sy'n edrych tua'r 
dyfodol i gefnogi 
gwelliannau ym 
mherfformiad yr 
Heddlu Gwyrdd 

Mae amserlen graffu'r ddau chwarter blaenorol wedi 
canolbwyntio ar gefnogi meysydd gwella â ffocws yr Heddlu. 
O'r herwydd, mae'r SCHTh wedi profi ymgysylltiad da â'r 
Heddlu yn y broses, gydag ymatebion effeithlon i arsylwadau'r 
Panel, gan arwain at gymryd camau cadarnhaol. 
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Sicrhau bod barn y 
cyhoedd yn cael ei 
chynrychioli yng 
ngwaith craffu'r 
CHTh 

Ambr 

Mae'r cynllun craffu'n parhau i weithredu'n ddidrafferth, gyda'r 
SCHTh yn cynnal paneli craffu Gwarediadau y Tu Allan i’r 
Llys a Sicrwydd Ansawdd yn rheolaidd. Oherwydd 
blaenoriaethau eraill, ni cheisiwyd adborth gan y cyhoedd yn 
rhagweithiol ar gyfer themâu craffu, ond ymdrinnir â hwy’n 
anuniongyrchol drwy sganio'r gorwel yn rheolaidd. Bydd hwn 
yn faes i'w ddatblygu yn y tymor swydd newydd. 

      

Goruchwylio a 
gweithredu 
argymhellion 
arolygiaethau allanol Gwyrdd 

Bu hwn yn chwarter prysur ar gyfer adroddiadau arolygu sy'n 
gofyn am ymateb ffurfiol, ond mae'r SCHTh wedi gweithio'n 
effeithlon gyda HDP i gyflwyno'r holl ymatebion gofynnol o 
fewn y terfyn amser statudol. 

          

Dal y Prif Gwnstabl i 
gyfrif am berfformiad 
swyddogion a staff yr 
Heddlu 

17c Datblygu fframwaith 
perfformiad a 
strwythur sy'n 
caniatáu gwell 
dealltwriaeth o 
ganlyniadau Cynllun 
yr Heddlu a 
Throseddu 

Ambr 

Er mwyn dangos cydymffurfiaeth â Gorchymyn Protocol 
Plismona 2011, datblygodd SCHTh Dyfed-Powys archwiliad 
yn 2018 sy'n cwmpasu'r holl feysydd yn y protocol y mae gan 
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu bŵer cyfreithiol a 
dyletswydd drostynt. 
Mae'r archwiliad bellach yn cael ei adolygu'n flynyddol er 
mwyn sicrhau ei fod yn parhau'n berthnasol ac yn rhoi cyfle i 
arweinwyr busnes fyfyrio ar gofnodion blaenorol a newid 
arferion adrodd yn ôl y gofyn. 
 
Caiff fersiwn 4 o'r archwiliad hwn ei datblygu dros y misoedd 
nesaf i gofnodi a chasglu’r holl wybodaeth ar gyfer 2021-22 

      

Mae trefniadau 
llywodraethu ffurfiol 
ar waith i ddal y Prif 
Gwnstabl i gyfrif am 
berfformiad 
swyddogion a staff 

Gwyrdd 

Mae trefniadau llywodraethu ffurfiol ar waith gan gynnwys y 
Bwrdd Atebolrwydd Plismona sy'n gyfarfod cyhoeddus lle 
mae'r CHTh yn dal y PG i gyfrif am berfformiad yr Heddlu. Yn 
ogystal, cynhelir cyfarfodydd Bwrdd Plismona bob 3 wythnos 
sy'n canolbwyntio ar feysydd penodol sy'n gysylltiedig â 
Chynllun yr Heddlu a Throseddu. Mae eitemau sefydlog ar yr 
agenda yn cynnwys Cyllid, Adnoddau Dynol Strategol a 
Chyfathrebu. Mae trefniadau llywodraethu yn parhau drwy 
gyfnod argyfwng COVID-19, gan ganolbwyntio'n ddwys ar 
barodrwydd sefydliadol ac effaith COVID-19. 

        

  Adolygiad 
Datblygiad 
Proffesiynol y Prif 
Gwnstabl 

Ambr 

Cyhoeddwyd llythyr ffurfiol yn manylu ar yr amcanion ar gyfer 
y Prif Gwnstabl Dros Dro Claire Parmenter ar 25.01.21, a 
ddilynwyd gan drafodaeth fanwl ar 25.02.21 cyn i'r Prif 
Gwnstabl Dros Dro ddechrau yn y rôl. Y prif ffocws yw sicrhau 
bod y cyhoedd wrth wraidd popeth a wnawn a phob 
penderfyniad a wneir. 

          

Penderfynu ar y gyllideb, 
gan ddyrannu asedau a 
chronfeydd i'r Prif 
Gwnstabl; a gosod y 
praesept ar gyfer ardal yr 
Heddlu 

17d Llywio penderfyniad 
y CHTh mewn 
perthynas â'r 
praesept 

Gwyrdd 

Parhaodd gwaith adolygu manwl yn ystod 2020/21 gyda 
gwybodaeth yn cael ei rhoi i'r CHTh i lywio ei fyfyrdodau 
mewn perthynas â'r praesept. Roedd hyn yn cynnwys nifer o 
drafodaethau gyda Phrif Swyddogion a seminar a fynychwyd 
gan y CHTh, aelodau'r Panel Heddlu a Throseddu ac 
aelodau’r Cyd-bwyllgor Archwilio lle mynegodd y PG a'r CC 
sefyllfa bresennol yr Heddlu a'r heriau a ragwelwyd ar gyfer y 
blynyddoedd i ddod sydd bellach wedi arwain at ddatblygu'r 
Cynllun Ariannol Tymor Canolig ar gyfer 21/22-25/26, y 
Strategaeth Gyfalaf, Cronfeydd Wrth Gefn a Strategaeth 
Rheoli'r Trysorlys. Cefnogwyd cynnig y CHTh ar gyfer 
praesept 2021/22 gan y Panel Heddlu a Throseddu. 

      

Pennu’r Cynllun 
Ariannol Tymor 
Canolig  

Gwyrdd 

Cynllun Ariannol Tymor Canolig wedi'i bennu a'i ystyried gan 
Banel yr Heddlu a Throseddu ym mis Chwefror a'i gefnogi 
gan aelodau'r Panel.  Mae'r CATC hefyd yn cael ei ystyried 
gan y Cyd-bwyllgor Archwilio ar y cyd â'r Strategaeth 
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Cronfeydd Wrth Gefn, y Strategaeth Gyfalaf a Strategaeth 
Rheoli'r Trysorlys. 

      

Ariannu rhaglen 
gyfalaf i ddarparu 
asedau priodol i’r 
Heddlu i ddarparu 
gwasanaethau 
plismona effeithiol 

Gwyrdd 

Mae gwaith manwl wedi parhau i ddatblygu ymhellach y 
rhaglen gyfalaf tymor hwy (10 mlynedd) sy'n rhan o’r CATC, y 
Strategaeth Gyfalaf a Strategaeth Rheoli'r Trysorlys.  
Ystyriwyd y CATC gan y Panel Heddlu a Throseddu ym mis 
Chwefror 2020 ac fe'i cefnogwyd gan aelodau. Mae'r CATC 
hefyd yn cael ei ystyried gan y Cyd-bwyllgor Archwilio ar y cyd 
â'r Strategaeth Cronfeydd Wrth Gefn, y Strategaeth Gyfalaf a 
Strategaeth Rheoli'r Trysorlys.  

          

Penodi'r Prif Gwnstabl 

17e Penodi Prif 
Gwnstabl 

Ambr 

Cyfeirnod log penderfyniad: DLL 196. Gyda'r Prif Gwnstabl 
Mark Collins yn nodi ei fwriad i ymddeol, bu'n rhaid ystyried 
arweinyddiaeth Heddlu Dyfed-Powys yn y dyfodol. Gydag 
etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ym mis Mai 
2021 yn nesáu, gofynnwyd am gyngor gan Gymdeithas 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) ac Aelod 
Annibynnol profiadol ar gyfer Penodiadau Prif Swyddogion – 
rôl a nodir yng Nghylchlythyr 20/2012 y Swyddfa Gartref ac a 
ddiweddarwyd yng Nghylchlythyr 13/2018 y Swyddfa Gartref. 
Mae'r APCC a'r Aelod Annibynnol yn cytuno bod pwysigrwydd 
y berthynas rhwng Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'r 
Prif Gwnstabl yn golygu mai’r Comisiynydd etholedig ddylai 
wneud y penderfyniad allweddol i benodi Prif Gwnstabl 
parhaol ar ôl etholiad mis Mai. Er mwyn darparu 
sefydlogrwydd a chysondeb o fewn y sefydliad, penderfynwyd 
y byddai’r Dirprwy Brif Gwnstabl Claire Parmenter yn cymryd 
rôl y Prif Gwnstabl Dros Dro am hyd at 12 mis. 

          

Diswyddo’r Prif Gwnstabl 

17f Dilyn y broses a 
nodir yn Rhan 2 o 
Atodlen 8 i Ddeddf 
2011 a rheoliadau a 
wnaed o dan Adran 
50 o Ddeddf yr 
Heddlu 1996(a) 

Amherthnasol Amherthnasol 

          

Cynnal heddlu effeithlon 
ac effeithiol ar gyfer ardal 
yr heddlu 

17g Sicrhau bod Gwerth 
am Arian yn cael ei 
gyflawni 

Gwyrdd 

Mae cyfrifoldebau a threfniadau ar gyfer ymdrechu i gael 
Gwerth am Arian wedi'u hymgorffori drwy'r Fframwaith 
Llywodraethu Corfforaethol gydag Archwilio Mewnol ac 
Allanol yn ceisio sicrwydd bod trefniadau priodol ar waith i 
sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio gan y CHTh a’r PG 
mewn modd sy’n sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd.  Hefyd, cynhaliodd Archwilio Cymru adolygiad 
Gwerth am Arian penodol ar drefniadau cydweithredol sydd 
wedi gwneud nifer o argymhellion. Mae'r Grŵp Cyllid, 
Effeithlonrwydd a’r Dyfodol yn goruchwylio trefniadau gyda'r 
Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC) ac mae'r Prif 
Swyddog Cyllid (PSC) yn cymryd rhan yn nifer o gyfarfodydd 
llywodraethu’r Heddlu sy'n ystyried agweddau ar Werth am 
Arian fel mater o drefn.  Ystyrir y Cynllun Effeithlonrwydd ac 
Arbedion fel rhan o'r CATC a sefydlwyd ffocws ar gynigion 
prosiect a gwireddu manteision busnes a fydd yn ceisio helpu 
i sbarduno gwerth am arian yn barhaus.  Mae Gwerth am 
Arian yn rhan annatod o weithgarwch caffael ar lefel leol, 
ranbarthol a chenedlaethol a bydd creu BlueLight Commercial 
yn helpu i sicrhau rhagor o Werth am Arian.  
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Cydymffurfiaeth 
statudol ystadau gan 
sicrhau eu bod yn 
addas i'r diben at 
ddefnydd 
gweithredol 

Gwyrdd 

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn mae ein cydymffurfiaeth 
statudol yn parhau i gynyddu, er mai dim ond 2% o gynnydd 
sydd ar y chwarter diwethaf.  Rydym wedi lansio methodoleg 
newydd o gyflawni'r gwiriadau cynnal a chadw ataliol mewnol 
cynlluniedig, gan ddefnyddio dyfeisiau llaw i gofnodi'r data a 
thra bod y dull newydd hwn wedi bod yn cael ei gyflwyno, 
rydym yn dod i arfer â'r system ac â dull mwy cywir o fesur 
perfformiad, sy'n esbonio gostyngiad bach yn y perfformiad 
hwn mewn gwaith cywiro statudol.  Mae'r gwaith Asesu Risg 
Tân bellach wedi'i gwblhau, a chyfartaledd y chwarter yw 93% 
a'r cam nesaf yw cynllunio'r gwaith cywiro sy'n ddarn 
sylweddol o waith.  

      

Archwilio cyfleoedd i 
leihau effaith 
amgylcheddol 

Ambr 

Mae'r Gweithgor Cynaliadwyedd yn asesu'r 17 elfen o 
gynaliadwyedd ac yn ystyried pa adnoddau sydd eu hangen i 
gefnogi hyn. Mae'r gwaith strategol hwn yn cyd-fynd â 
Datganiad Rheoli'r Heddlu (DRhH) ac mae'n rhan o adolygiad 
ehangach gan NPCC a phob heddlu yn y DU. 
 
Mae'r Heddlu wedi sicrhau £879,000 o gyllid SALIX i gefnogi 
datgarboneiddio a lleihau'r defnydd o danwydd. Mae gwaith y 
prosiect hwn ar y gweill. 
 
Ffurfiwyd y grŵp rheoli cyfleustodau i edrych ar feysydd 
gwella wedi'u targedu a bydd y cylch gwaith ar gyfer hyn yn 
cefnogi'r gweithgor cynaliadwyedd. 
  

      

Archwilio a 
chynyddu cyfleoedd 
ariannu allanol Gwyrdd 

Parhawn i weithio gyda'r Partneriaethau Diogelwch 
Cymunedol i ddatblygu prosiectau o dan y buddsoddiad 
cychwynnol   

      

Archwilio a 
chynyddu cyfleoedd 
o ran mentrau noddi 

Ambr 

Mae cyfleoedd noddi yn parhau i gael eu ceisio ar draws ardal 
yr Heddlu er bod hyn wedi arafu oherwydd y sefyllfa 
bresennol o ran COVID.  Wrth symud ymlaen, bydd hwn yn 
faes blaenoriaeth i'r Cynghorydd Cyllid Allanol. 

      

Gweithredu a 
chynnal cofrestr risg 
i nodi a lliniaru 
risgiau i'r SCHTh a’r 
Heddlu 

Ambr 

Cafodd adolygiad llawn o Gofrestr Risg SCHTh ei gynnal gan 
y Rheolwr Cydymffurfio a Pherfformiad ym mis Mawrth 2021. 
Gyda chytundeb gan Dîm Gweithredol SCHTh rhoddwyd sawl 
newid ar waith i sicrhau bod gan y SCHTh broses fwy cadarn 
ar waith ar gyfer rheoli risg. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i symud i Gofrestr Risg Gorfforaethol a 
chefnogwyd hyn. Bydd y gofrestr hon yn cynnwys risgiau y 
mae angen eu rheoli'n arbenigol ar lefel uwch neu ddull 
amladrannol o reoli. Mae'r rhain yn risgiau a fyddai'n 
effeithio'n sylweddol ar y gallu i ddarparu gwasanaethau sy'n 
canolbwyntio ar gyflawni Blaenoriaethau Cynllun yr Heddlu a 
Throseddu ac yn effeithio ar y SCHTh yn ei chyfanrwydd. 
Maent yn risgiau lefel uchel iawn yr ystyrir ei bod yn amhosibl 
neu'n anymarferol eu rheoli ar lefel arweinydd busnes.  
 
Er mwyn symud ymlaen i Gofrestr Gorfforaethol roedd angen 
dileu nifer o risgiau fel rhai nad oeddent bellach yn bodloni'r 
meini prawf ar gyfer cofrestr o'r fath.  
Penderfynwyd y dylid symud rhai o'r risgiau hyn i gofrestr 
ddeinamig lefel is a fydd yn bodoli ar wahân i'r gofrestr risg 
gorfforaethol. 
Bydd y Gofrestr Risg Ddeinamig yn gofrestr lefel swyddfa sy'n 
cynnwys yr holl risgiau a nodir gan arweinwyr meysydd 
busnes unigol ac sy’n risgiau sy'n effeithio ar y sefydliad ar yr 
adeg benodol honno. 
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Bydd cyflwyno cofrestr ddeinamig yn sicrhau nad ydym yn 
ymgymryd â risgiau heb yr hyder y byddant yn dal i gael eu 
hadolygu ar lefel benodol, er y bydd hynny drwy arweinwyr 
meysydd busnes ar gofrestr ar wahân. 
Mae'r tîm Gweithredol yn goruchwylio'r holl risgiau a geir yn y 
ddwy gofrestr ac mae'r Rheolwr Cydymffurfio a Pherfformiad 
yn adrodd i’r tîm Gweithredol ar hyn bob mis 

      

Defnyddio cynlluniau 
hyfforddi a datblygu 
ar gyfer holl staff 
SCHTh 

Ambr 

Mae cyllideb hyfforddi benodol wedi'i sefydlu i gefnogi 
datblygiad proffesiynol a nodir drwy'r Proffil Datblygu ac 
Asesu. Fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau COVID a 
chynnydd o ran cyfleoedd datblygu ar-lein am ddim yn ystod 
2020/21, bu rhywfaint o danwariant ar hyn yn ystod y 
flwyddyn. Ymdrinnir ag unrhyw gyfleoedd datblygu sy'n 
weddill yn ystod 2021/22 lle bo hynny'n berthnasol.  

          

Ymrwymo i gytundebau 
cydweithredu â 
Chomisiynwyr eraill, cyrff 
plismona eraill a 
phartneriaid eraill  

17h Archwilio cyfleoedd 
cydweithio yn unol 
â’r Weledigaeth 
Blismona i Gymru 

Ambr 

Mae cydweithredu'n elfen hollbwysig ar agenda Grŵp 
Plismona Cymru Gyfan (GPCG). Mae Archwilio Cymru wedi 
cynnal adolygiad o gydweithio i benderfynu a ydym yn 
manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd ac a ellir gwneud mwy. Mae'r 
adroddiad wedi'i ystyried yn un o gyfarfodydd Plismona yng 
Nghymru ym mis Medi 2020, a gefnogir gan gynllun 
gweithredu a fydd yn cael ei fonitro. Y Prif Gwnstabl 
Cynorthwyol Dros Dro, Cockwell, yw arweinydd Cydweithredu 
Cymru Gyfan ac mae wrthi'n ceisio datblygu cyfleoedd 

      

Archwilio cyfleoedd 
cydweithio gyda 
phartneriaid eraill  

Ambr 

Rydym yng nghamau olaf gweithredu prosiect y gronfa 
Strydoedd Saffach ac wedi cyflwyno ail gais ar gyfer ail rownd 
y gronfa.  Yn ddiweddar, dyfarnwyd cais gwerth £880k i ni am 
gyllid Salix sy'n edrych ar wella cynaliadwyedd amgylcheddol 
ein hystadau.  Rydym hefyd yn awyddus i ddatblygu cais 
partneriaeth ar gyfer y Gronfa Gwaddol Ieuenctid. 

      

Mae trefniadau 
llywodraethu ffurfiol 
ar waith i graffu ar 
gytundebau 
cydweithio 

Gwyrdd 

Cymerodd y CHTh Llywelyn gadeiryddiaeth y GPCG ym mis 
Gorffennaf 2019 a chyflwynodd strwythur newydd i gefnogi'r 
gwaith o graffu ar drefniadau cydweithio. Mae'r dull newydd 
hwn yn sicrhau dull penodol a thematig o graffu ar 
gydweithredu. Mae Blaenraglen Waith wedi'i sefydlu ar gyfer 
tymor y CHTh fel cadeirydd i graffu ar amrywiaeth o 
drefniadau cydweithio. Yn ystod y broses drosglwyddo i’r 
SCHTh yn Ne Cymru ym mis Gorffennaf 2020, cytunwyd y 
dylid parhau a gwella'r trefniadau presennol ymhellach. Mae’r 
CHTh Llywelyn wedi cynnig cynnal diwrnod i ffwrdd ar 
ddechrau tymor 3 i archwilio cydweithredu ymhellach. Ffocws 
cydweithredu yn y Bwrdd Plismona ym mis Mawrth 2021. 
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Darparu cyswllt lleol 
rhwng yr heddlu a 
chymunedau, gan 
weithio i drosi dyheadau 
dilys y cyhoedd yn 
gamau gweithredu 

17i Gweithio gyda'r 
Heddlu i ddatblygu a 
gweithredu ein 
Cynllun 
Cydraddoldeb 
Strategol ar y cyd; 
cyflawni'r amcanion 
ynddo. 

Ambr 

Wedi parhau i adolygu'n rheolaidd ein dull o ymgysylltu a 
chyfathrebu â'r cyhoedd, yn unol â'r egwyddorion a nodir yn 
ein Strategaeth Ymgysylltu a Chyfathrebu a chanllawiau'r 
Llywodraeth / y sefyllfa COVID-19 leol.  Er mwyn paratoi ar 
gyfer archwiliad mewnol o waith Ymgysylltu'r SCHTh a HDP 
ddechrau mis Mawrth, cafodd y Strategaeth Ymgysylltu a'r 
Cynllun Gweithredu eu hadolygu a'u diweddaru.  
Cymeradwywyd y Cynllun Gweithredu gan y Tîm Gweithredol.  
Ni chafwyd unrhyw argymhellion gan yr archwilwyr mewn 
perthynas â'r strategaeth.  Fodd bynnag, argymhellodd yr 
archwilwyr yr angen am Bolisi Cyfryngau Cymdeithasol ar 
gyfer y Swyddfa.  Caiff hyn ei ddatblygu yn Ch1 y tymor 
nesaf, yn ogystal â Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol i’r 
Tîm Gweithredol ei hystyried.  Cyfarfu'r CHTh â'r Fforwm 
Ieuenctid i drafod cwestiynau posibl y gallai pobl ifanc fod am 
eu gofyn i'r Heddlu.  Gwahoddwyd y Llysgenhadon Ieuenctid i 
fynychu Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu ym mis Chwefror i ofyn 
eu cwestiynau ac i gael adborth gan y PG ac uwch 
swyddogion.  Rhannwyd gwybodaeth â'r Fforwm Ieuenctid ar 
ddatblygu'r Siarter Hawl Plant. 
 
Mae Llysgenhadon Ieuenctid wedi dechrau gweithio ar 
brosiect i ddatblygu ffilm fer sy'n rhannu barn rhai pobl ifanc 
sydd wedi cael profiadau o gyswllt â'r heddlu.  Datblygwyd y 
prosiect yn dilyn adborth gan y Llysgenhadon Ieuenctid ar y 
gwaith ymchwil a gomisiynwyd gan y Swyddfa i Hafan Cymru 
yn 2020 i gasglu barn pobl ifanc ar Blismona, Troseddu a 
Lles.  Cynhaliodd y Llysgenhadon Ieuenctid gyfarfodydd gyda 
sefydliadau ieuenctid i nodi unigolion a oedd yn hapus i rannu 
eu profiadau, a bydd rhai ohonynt yn cael eu cynnwys yn y 
fideo.  Bydd y fideo yn cael ei gynnwys fel adnodd gydag 
adran Dysgu a Datblygu HDP, i gefnogi hyfforddiant 
Swyddogion a Staff yr Heddlu.  Bydd y fideo'n cael ei 
gyhoeddi yn Ch1 y tymor nesaf. Cyhoeddwyd dau gylchlythyr 
yn ystod Ch4, ym mis Ionawr a mis Mawrth yn canolbwyntio 
ar weithgareddau allweddol y CHTh yn ogystal â 
diweddariadau gan y Gwasanaethau a Gomisiynwyd a 
phartneriaid. 
 
Cynhaliwyd Diwrnod Ymgysylltu â'r Gymuned drwy ddulliau 
rhithwir ym mis Ionawr a oedd yn canolbwyntio ar Ddiogelwch 
ar y Ffyrdd, lle cyfarfu'r CHTh â chynrychiolwyr cymunedol yn 
ogystal â phartneriaid i drafod pryderon ynghylch Diogelwch 
ar y Ffyrdd.  Lansiodd y CHTh ymgyrch Fatal5 hefyd yn ystod 
y diwrnod Ymgysylltu, mewn partneriaeth â Gan Bwyll. 
 
Rydym wedi parhau â'n darllediadau byw 'Sgwrs y 
Comisiynydd' ar Facebook Live yn wythnosol, gyda nifer o 
siaradwyr gwadd amrywiol. Mae'r holl ddarllediadau ar gael 
i'w gweld ar ein tudalen Facebook. Maent yn parhau i fod yn 
boblogaidd o ran ymgysylltu a nifer y safbwyntiau, ac maent 
wedi helpu i gynyddu nifer y dilynwyr ar ein tudalen 
Facebook.  Yn Ch1 y tymor nesaf, byddwn yn ceisio adeiladu 
ar eu llwyddiant, ac yn ceisio darlledu ar YouTube a'u 
datblygu i mewn i bodlediadau. 
 
Yn dilyn cyfarfodydd rhwng y CHTh ac Undebau'r Ffermwyr 
ym mis Ionawr i drafod materion a phryderon troseddau 
gwledig, gwnaethom hwyluso cyfarfod Partneriaeth Strategol 
rhwng sefydliadau yn ardal Dyfed-Powys a Thîm Troseddau 
Gwledig HDP i drafod materion troseddau gwledig a bywyd 
gwyllt yn yr ardal, ac i nodi cyfleoedd cydweithredol i fynd i'r 
afael â throseddau gwledig.  Roedd y sefydliadau dan sylw yn 
cynnwys Awdurdodau Lleol, Parciau Cenedlaethol, Cyfoeth 
Naturiol Cymru, ac ymunodd Tîm Troseddau Gwledig Heddlu 
Gogledd Cymru â ni hefyd ac rydym wedi parhau i weithio 
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gyda nhw ar wefan Ffermydd Dyfodol Cymru a fydd yn 
hyrwyddo diogelwch ffermydd a thechnoleg. 
 
Cyhoeddwyd bwletin Troseddau Gwledig digidol gennym, gan 
dynnu sylw at y gwaith y mae'r Heddlu a'r CHTh yn ei wneud i 
fynd i'r afael â materion troseddau gwledig. 
 
Rydym yn parhau i gyhoeddi ffeithlun uchafbwyntiau 
wythnosol ar Gyfryngau Cymdeithasol sy'n rhoi trosolwg lefel 
uchel o weithgareddau wythnosol y CHTh. 
 
Rhyddhawyd 19 datganiad i'r wasg yn ystod Ch4, gyda nifer 
ohonynt yn arwain at sylw yn y cyfryngau lleol a cenedlaethol 
a chyfweliadau â'r CHTh. 
 
Rydym yn parhau i hyrwyddo gwaith y CHTh a'r Swyddfa 
drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â 
chefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol a lleol allweddol. 
 
Rhannwyd diweddariad ar brosiectau ymgysylltu a'r camau 
nesaf gydag aelodau’r Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr 
(VEF). Cafodd diweddariad ei gynnwys hefyd yn y Cylchlythyr 
o ran gweithgareddau ymgysylltu a'u canlyniadau, yn ogystal 
â chynlluniau ar gyfer y VEF yn y dyfodol.  

      

Datblygu a 
gweithredu Cynllun 
Cydraddoldeb Sengl 
SCHTh sy'n 
cynnwys darparu 
cyfleoedd i 
gymunedau lleol 
lywio a dylanwadu ar 
benderfyniadau 

Ambr 

Rydym yn parhau i geisio gwella ein dealltwriaeth o'n 
cymunedau amrywiol er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau 
yn addas i'r diben a bod gan bob un o'n cymunedau lais 
mewn plismona.   
 
Cynhaliwyd sawl cyfarfod gyda'n Llysgenhadon Ieuenctid i 
drafod a datblygu fideo byr o brofiad Pobl Ifanc o gyswllt â'r 
Heddlu. 
 
Mae trafodaethau cynnar wedi dechrau gyda Swyddog 
SchoolBeat Rheolwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth HDP ar 
wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb eleni.  Rydym 
wedi derbyn cynnig gan gwmni drama lleol i weithio gyda ni i 
ddatblygu drama i godi ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 
mewn Ysgolion a fydd yn cael ei chefnogi gyda gweithdai 
arbennig.  Bydd trafodaethau pellach yn cael eu cynnal yn 
ystod Ch1 y tymor nesaf. 
 
Mynychodd y Cynghorydd Polisi ac Ymgysylltu Ddigwyddiad 
Rhwydweithio Sefydliadau Cymunedol Race Equality First ar 
gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru i gael gwybod am 
gyfleoedd hyfforddi i sefydliadau. 
 
Mae aelod o'r tîm yn parhau i fynychu Cyfarfodydd y Bwrdd 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.  Dechreuwyd ar waith ar y cyd 
â Rheolwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a'r Gymraeg yr Heddlu 
i gyhoeddi adroddiad Cynnydd ar Gynllun Gweithredu 
Cydraddoldeb Strategol y SCHTh a HDP.  Bydd yr adroddiad 
yn cael ei gyhoeddi yn Ch1 y tymor nesaf. 
Rydym wedi parhau â'n dull digidol o ymgysylltu â'r cyhoedd 
drwy gydol Ch4 tra bod y pandemig yn parhau.   
 
Rydym yn parhau i hyrwyddo cyfleoedd ymgysylltu digidol 
drwy'r wasg yn y gobaith y bydd yn cyrraedd y gymuned 
ehangach, gan sicrhau ein bod yn hyrwyddo'r ffaith y gall 
preswylwyr ddefnyddio eu ffonau i ymuno â thrafodaethau ar-
lein.   
 
Yn fwy diweddar, mae'r CHTh wedi cynnal nifer fach o 
gyfarfodydd wyneb yn wyneb, ac wedi ymgymryd ag un 
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gweithgaredd ymgysylltu wyneb yn wyneb yn Llanelli, i 
hyrwyddo'r fenter Strydoedd Saffach yn yr ardal. 
 
Byddwn yn parhau i addasu a datblygu ein dull ymgysylltu yn 
dibynnu ar gyfyngiadau lleol a newidiadau o ran y pandemig. 
 
Rydym yn parhau i gynnwys gwybodaeth ar ein gwefan a 
llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ynghylch sut y gall y 
cyhoedd a chynrychiolwyr cymunedol gysylltu â'r CHTh a'i 
dîm yn ystod y cyfnod hwn. 
Fel uchod, rydym yn parhau i gynnwys gwybodaeth ar ein 
gwefan a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ynghylch sut y 
gall cynrychiolwyr y cyhoedd a'r gymuned gysylltu â'r CHTh 
a'i dîm yn ystod y cyfnod hwn.    
 
Mae Cylchlythyr y CHTh ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 
yn electronig ac ar bapur.  
 
Anfonir pob datganiad i'r wasg gan y CHTh at bob cyswllt yn y 
cyfryngau sydd yn eu tro yn cyhoeddi ein newyddion yn 
electronig ac ar ffurf papur newydd traddodiadol.  Rydym 
hefyd yn cyhoeddi ein datganiadau i'r wasg ar ein gwefan ac 
yn cyfeirio ein dilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol at 
erthyglau ar-lein drwy ein negeseuon. 

      

Ymateb i bryderon y 
gymuned mewn 
modd amserol Gwyrdd 

Cynnydd pellach yng nghyfanswm y cwynion a dderbyniwyd 
yn ystod y chwarter hwn o gymharu â'r chwarter diwethaf 
(cyfanswm o 75). 

      

Cynnwys preswylwyr 
yn y broses o 
gyfrannu at 
weithgarwch 
sicrwydd a chraffu 

Ambr 

Er bod y Pandemig yn parhau i gael effaith ar lefel 
gweithgarwch ein carfan o wirfoddolwyr, mae'r Swyddog 
Cymorth Sicrwydd yn parhau i ymgysylltu'n rheolaidd â nhw.  
Ataliwyd ymweliadau Lles Anifeiliaid am gyfnod, ond maent 
bellach wedi ailddechrau, gyda'r trinwyr sydd wedi aros am y 
cyfnod hiraf i gael eu gweld yn cael blaenoriaeth ar gyfer Ch1 
o 2021/22. 
Cynhaliodd Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd alwadau ffôn i 
ddalfeydd pan nad oeddent yn gallu ymweld yn gorfforol, ac 
er bod y nifer a gymerodd ran ymhlith carcharorion yn wael, 
roedd archwiliadau arferol o amgylcheddau’n dal i gael eu 
cwblhau drwy drafod materion gyda staff y dalfeydd. Profwyd 
bod hyn mor effeithiol ag ymweliadau corfforol, gan fod nifer o 
faterion wedi'u nodi. Roedd gwaith adolygu cofnodion 
dalfeydd a gynhaliwyd gan y SCHTh yn sicrhau 
goruchwyliaeth barhaus, gyda chyfanswm cyfran lles y 
carcharorion a adolygwyd yn parhau i fod yn gyson â 
chwarteri blaenorol. 
Mae niferoedd Aelodau’r Panel Sicrwydd Ansawdd wedi 
gostwng, ond disgwylir iddynt ddychwelyd i'r arfer yn ystod y 
chwarter nesaf, os bydd pob ymgeisydd yn llwyddiannus.  
Adolygir y gwaith o recriwtio a chadw gwirfoddolwyr yn 
barhaus gan y tîm a chaiff ymgyrchoedd recriwtio eu cynllunio 
pan fo angen. Mae'r Cynghorydd Sicrwydd Polisi yn parhau i 
fod â pherthynas waith dda â phob un o'r Canolfannau 
Gwirfoddoli lleol i hysbysebu swyddi gwag. 
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Darparu 
gwasanaethau 
effeithiol a hygyrch i 
ddioddefwyr a phobl 
fregus 

Ambr 

 
Ffurflen ddata’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi’i chyflwyno ar 
gyfer diwedd y flwyddyn. Yr holl wasanaethau a gomisiynwyd 
yn dangos canlyniadau cadarnhaol i ddefnyddwyr 
gwasanaeth.  Ni dderbyniwyd unrhyw gwynion. Bydd 
prosesau cwyno ar gyfer yr holl wasanaethau a gomisiynir yn 
rhan o gylch archwilio blynyddol.  
 
Ni werthuswyd unrhyw dendrau yn ystod y chwarter hwn ond 
mae cwestiynau craidd yn parhau i fod yn y templed. 
 
Oherwydd effaith Covid, nid yw’r Weinyddiaeth Gyfiawnder 
wedi gofyn am ffurflen ddata ar gyfer 2020/21 eto. Ni wyddys 
a fydd angen hyn. Mae rhai partneriaid wedi parhau i gasglu 
data yn ystod y flwyddyn ond mae llawer wedi rhoi'r gorau i 
gasglu data oherwydd effaith Covid (e.e. llysoedd ddim yn 
ymgynnull felly dim data ar gael ynglŷn â defnyddio 
Datganiadau Personol Dioddefwyr ac ati). Ail-lansiwyd Cod 
Ymarfer Dioddefwyr ym mis Ebrill 2021, a disgwylir canllawiau 
wedi'u diweddaru ar gyfer monitro cydymffurfiaeth gan y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder.  Mae Cymru mewn sefyllfa gref 
gan fod fframwaith data wedi cael ei ddatblygu fel rhan o 
waith ehangach mewn perthynas â dioddefwyr ac fe’i 
cysylltwyd â'r NPCC; mae hyn wedi'i rannu â'r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder yn y gobaith y bydd yn osgoi dyblygu.  

          

Dal y Prif Gwnstabl i 
gyfrif am arfer 
swyddogaethau swydd y 
Prif Gwnstabl a'r rhai 
sydd o dan ei 
gyfarwyddyd a'i reolaeth 

17j Fel y nodir yn 17c 

    

          

Cyhoeddi gwybodaeth a 
bennir gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol a 
gwybodaeth y mae'r 
CHTh yn ystyried ei bod 
yn angenrheidiol i 
alluogi'r bobl sy'n byw yn 
ardal yr heddlu i asesu 
perfformiad y CHTh a'r 
PG. 

17k Cyhoeddi 
gwybodaeth yn unol 
â'r Gorchymyn Cyrff 
Lleol Etholedig 

Gwyrdd 

Bob blwyddyn mae CoPaCC (Cymharu Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu - arbenigwyr ar brosesau Llywodraethu'r 
Heddlu) yn asesu sut mae swyddfeydd comisiynwyr yr heddlu 
a throseddu (SCHTh) yn cyflawni eu rhwymedigaethau 
statudol o ran tryloywder. Dyfernir “Marc Ansawdd Agored a 
Thryloyw” CoPaCC i'r SCHThau hynny y bernir eu bod yn 
cyrraedd safon foddhaol bob blwyddyn.  Cyflwynwyd cais 
2021 ddiwedd mis Medi ac felly cynhaliwyd adolygiad manwl 
llawn ar wefan SCHTh.  Ers hynny rydym wedi ennill y Marc 
Ansawdd Tryloyw ar gyfer 2021, am y drydedd flwyddyn yn 
olynol. 
 
Mae manylion llawn y Gofynion Cyhoeddi Statudol ar gael ar 
ein gwefan. 

      

Cyhoeddi 
gwybodaeth mewn 
fformat hygyrch a 
hawdd ei gyrraedd Gwyrdd 

Mae’r Marc Ansawdd Tryloywder yn dangos ansawdd y 
wybodaeth sydd ar gael ar y wefan a rhwyddineb hygyrchedd 
i bawb. 

      

Cyhoeddi 
gwybodaeth yn unol 
â Safonau'r 
Gymraeg Gwyrdd 

Caiff yr holl wybodaeth gyhoeddedig ei chyfieithu fel mater o 
drefn cyn cyhoeddi unrhyw beth, gan sicrhau bod y Gymraeg 
a'r Saesneg bob amser yn cael eu trin yr un fath. 
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Mynd ati'n 
rhagweithiol i 
hyrwyddo a chodi 
ymwybyddiaeth o 
Wasanaethau a 
Gomisiynir 

Gwyrdd 

Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth gywir am wasanaethau 
sy'n bodoli eisoes. Cyhoeddir erthyglau cryno un dudalen ar 
gyfer pob gwasanaeth a gomisiynir ac maent ar gael ar y 
wefan. Dolen i'r wefan wedi'i chynnwys yn y Pecyn 
Gwybodaeth i Ddioddefwyr. Mae’r dudalen we etholiadau yn 
cynnwys gwybodaeth allweddol am wasanaethau.  
Mae Tîm Ymgysylltu’r CHTh yn amserlennu gweithgarwch 
cyfryngau cymdeithasol rheolaidd sy'n ymwneud â 
gwasanaethau a gomisiynir. Amlygodd gweithgarwch yn y 
cyfryngau a oedd yn rhoi sylw i gynhadledd Dydd Gŵyl Dewi 
waith gwasanaethau dioddefwyr. Roedd datganiadau i'r wasg 
yn cynnwys canolbwyntio ar gyfiawnder adferol (RJ) drwy 
addewid y CHTh.  
 
Cafwyd erthygl yn canolbwyntio ar gynnydd cadarnhaol lleol o 
ran cyfiawnder troseddol a chyllid CHTh ar gyfer carfan IOM 
yng nghyhoeddiad yr APCC, Reducing Reoffending in Focus.   
 
Mae pob contract yn cynnwys gofyniad safonol ar gyfer 
hyrwyddo gwasanaethau. Mae cyfarfodydd gweithredu 
gwasanaethau yn cynnwys ffocws ar gynlluniau cyfathrebu. 
Mae Tîm Ymgysylltu CHTh mewn cysylltiad â gwasanaethau 
a gomisiynir i sicrhau cysondeb mewn negeseuon ac 
ymgyrchoedd.   

          

Cydymffurfio â phob cais 
ffurfiol rhesymol gan y 
Panel i fynychu eu 
cyfarfodydd 

17l Presenoldeb 
chwarterol yng 
nghyfarfodydd Panel 
yr Heddlu a 
Throseddu Gwyrdd 

Mae CHTh wedi mynychu holl gyfarfodydd Panel yr Heddlu a 
Throseddu, ynghyd â swyddogion statudol - Pennaeth Staff a 
Phrif Swyddog Cyllid. Bu'r 4 cyfarfod diwethaf a drefnwyd yn 
gyfarfodydd rhithwir 

      

Darparu dogfennau i 
Banel yr Heddlu a 
Throseddu yn unol 
â'u ceisiadau 

Gwyrdd 

Mae cyfarfodydd rheolaidd rhwng Panel yr Heddlu a 
Throseddu a’r SCHTh wedi sicrhau bod aelodau'n derbyn 
gwybodaeth a dogfennau mewn modd amserol yn unol â'u 
ceisiadau. Mae'r CHTh yn annog ymgysylltu ac yn croesawu 
cynrychiolaeth y Panel Heddlu a Throseddu mewn fforymau 
eraill fel y Bwrdd Atebolrwydd Plismona, y Bwrdd Comisiynu 
a’r Cyd-bwyllgor Archwilio. Yn fwy diweddar, mae’r SCHTh 
hefyd wedi ymateb yn gadarnhaol i'r ceisiadau am wybodaeth 
gan is-grwpiau'r Panel i gefnogi eu pwyllgor craffu. 

      

Cyswllt rheolaidd 
rhwng y SCHTh a 
Phanel yr Heddlu a 
Throseddu i 
gefnogi’r gwaith o 
gyflawni 
dyletswyddau 
statudol Gwyrdd 

Mae cyfarfodydd rheolaidd rhwng Panel yr Heddlu a 
Throseddu a’r SCHTh wedi cefnogi’r gwaith o gyflawni 
dyletswyddau statudol ar gyfer y ddau barti. Mae'r 
trafodaethau'n cynnwys y cynllun blynyddol ar gyfer craffu. 
Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng y SCHTh a 
Phanel yr Heddlu a Throseddu yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn addas i'r diben. 

          

Paratoi a chyhoeddi 
adroddiad blynyddol  

17m Paratoi a chyflwyno 
adroddiad blynyddol 
i'r Panel ar lwyddiant 
y CHTh yn cyflawni 
yn erbyn yr 
amcanion a bennir 
yn y Cynllun Ambr 

Bydd adroddiad blynyddol yn cael ei ysgrifennu yn Ch1 y 
tymor nesaf. 

          

Monitro'r holl gwynion a 
wneir yn erbyn 
swyddogion a staff, gan 
fod yn gyfrifol am 

17n Ymdrin â chwynion 
yn erbyn y Prif 
Gwnstabl Gwyrdd 

O'r 1 gŵyn a dderbyniwyd, cysylltwyd â'r achwynydd i gael 
eglurhad a rhoddwyd dyddiad cau iddo. Ni chafwyd eglurhad 
erbyn y dyddiad cau; felly mae'r mater wedi'i gau. 
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gwynion yn erbyn y PG 
hefyd 

Parhau i oruchwylio 
achosion cwynion yn 
unol â chais aelodau 
unigol o'r cyhoedd Gwyrdd 

1 achos wedi’i adrodd i CHTh. Hwylusodd CHTh gyfarfod 
rhwng yr achwynydd a'r Heddlu a gynhaliwyd ddiwedd mis 
Ebrill 2021. 

      
Craffu ar broses yr 
Heddlu o ymdrin â 
chwynion  

Gwyrdd 

Mae gwaith Hapsamplu wedi digwydd gan SCHTh ac ar hyn o 
bryd mae ar y cam o gwblhau dogfen yr adroddiad cyn ei 
chyhoeddi ar wefan yr Heddlu. Mae'r adroddiad wedi'i 
ddarparu i'r Heddlu ar hyn o bryd ac mae PSD wedi rhoi eu 
sylwadau/adborth. 

      
Sicrhau bod 
systemau a 
phrosesau ar waith 
yn barod ar gyfer 
rolau cynyddol y 
CHTh mewn 
cwynion fel yr 
amlinellir yn Neddf 
yr Heddlu a 
Throseddu 2017 Gwyrdd 

O'r adolygiadau sy'n arwain at wersi a ddysgwyd / 
argymhellion; roedd 1 heb ei gadarnhau 3 wedi’u cadarnhau’n 
rhannol. 

          

Rhaid i CHTh beidio â 
llesteirio annibyniaeth 
weithredol yr heddlu 

18 Datblygu ac 
adolygu'r Fframwaith 
Llywodraethu 
Corfforaethol yn 
flynyddol Gwyrdd 

Cynhaliwyd adolygiad blynyddol yn ystod y chwarter hwn ac 
fe’i cyhoeddwyd cyn y flwyddyn ariannol newydd. 

          

Mynediad at wybodaeth, 
swyddogion a staff 

19 Mae’r Fframwaith 
Llywodraethu 
Corfforaethol yn 
manylu ar 
drefniadau rhannu 
gwybodaeth Gwyrdd 

Roedd yr adolygiad blynyddol yn cynnwys ystyriaeth gan 
reolwyr gwybodaeth a chynrychiolwyr cyfreithiol yr Heddlu. 

      
Trin gwybodaeth yn 
unol â deddfwriaeth 
Diogelu Data 

Gwyrdd 

Yn dilyn ymadawiad y Deyrnas Unedig (DU) â'r Undeb 
Ewropeaidd (UE), peidiodd rhai cyfreithiau diogelu data â bod 
yn effeithiol neu’n rhai y gellid eu gorfodi, megis y Rheoliad 
Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).  
Daeth y GDPR yn ofyniad cyfreithiol ar 25 Mai 2018, a 
chefnogodd fframwaith cyfreithiol wedi'i gysoni ledled Ewrop 
yn rheoleiddio'r ffordd y caiff data personol ei gasglu, ei 
ddefnyddio a'i rannu. Fodd bynnag, gan fod y DU wedi 
ymrwymo i gynnal cyfundrefn diogelu data gyfatebol, bydd 
fersiwn y DU o'r GDPR yn gymwys o'r dyddiad hwnnw. Bydd 
y GDPR hwn yn y DU yn mabwysiadu llawer o ddeddfwriaeth 
GDPR bresennol yr UE, ond bydd yn gymwys fel cyfraith 
annibynnol, y tu allan i'r drefn gyson yr ydym wedi dod i arfer 
â hi o dan y GDPR. 
Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn parhau i fod ar waith, i bob 
pwrpas yn eilradd i GDPR y DU. Fe'i diwygir hefyd gan 
Reoliadau Ymadael yr UE. 
 
Y cyngor gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) 
oedd: 
'Er nad yw darpariaethau 'GPDR y DU' wedi'u cyhoeddi eto, 
rydym yn cynghori sefydliadau i ddiwygio eu polisïau 
preifatrwydd a'u dogfennau perthnasol i adlewyrchu hyn.  Er 
nad oes cyfnod pontio ar gyfer gwneud y diwygiadau hyn, 
byddem yn argymell eich bod yn gwneud y newidiadau cyn 
gynted ag y bo'n ymarferol bosibl. Bydd DPA 18 yn parhau i 
fod yn gymwys a bydd yn eistedd ochr yn ochr â GDPR y DU. 
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O ganlyniad i'r newidiadau hyn, cynhaliodd y Rheolwr 
Cydymffurfio a Pherfformiad adolygiad llawn o holl 
ddogfennau, polisïau ac ati'r SCHTh i ganfod pa ddiwygiadau 
yr oedd angen eu gwneud i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'r 
ddeddfwriaeth newydd. Mae'r holl fersiynau diwygiedig wedi'u 
huwchlwytho i wefan SCHTh a'u cyfleu i'r holl staff. 
 
 O ran ein holl gontractau ar hyn o bryd nid oes angen i ni 
wneud unrhyw beth gan fod adran yn y contractau sy'n ein 
diogelu yn achos newid o'r fath: 
'(c) unrhyw gyfreithiau neu reoliadau sy'n cadarnhau, 
gweithredu, mabwysiadu, ategu neu ddisodli GDPR; ym 
mhob achos, i'r graddau y maent mewn grym, ac o'r herwydd 
yn cael eu diweddaru, eu diwygio neu eu disodli o bryd i'w 
gilydd. 
Nid oes unrhyw newidiadau gwirioneddol i'r ddeddfwriaeth ei 
hun a fyddai'n effeithio ar y contractau, yr un newid sy'n 
berthnasol yw mai GDPR y DU ac nid GDPR y byddai angen i 
ni gyfeirio ato, ond caiff hyn ei nodi pan fydd yn bryd i’r 
contractau gael eu hadnewyddu. 
 
Fel corfforaeth undyn, mae'r SCHTh yn ddarostyngedig i 
geisiadau Rhyddid Gwybodaeth ac yn gyfrifol amdanynt.  
Derbyniwyd 17 o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn y 
chwarter hwn, 
Roedd 10 o'r rhain yn geisiadau lle nad oedd gan y SCHTh y 
wybodaeth y gofynnwyd amdani ac fe'u hanfonwyd ymlaen i'r 
Heddlu gyda chaniatâd yr ymgeisydd gan y gallai fod 
ganddynt yr wybodaeth. Cyfeiriwyd 2 arall at wefan SCHTh lle 
mae'r wybodaeth eisoes wedi'i chyhoeddi ac atebwyd 4 fel 
ymholiadau Rhyddid Gwybodaeth. 

          

Cyflawni diogelwch 
cymunedol a lleihau 
troseddu 

20a Datblygu a 
gweithredu 
Fframwaith 
Llywodraethu ar 
gyfer Comisiynu a 
Phartneriaethau 

Gwyrdd 

Fframwaith 2020/21 wedi’i gyhoeddi ar y wefan. Strategaeth 
gomisiynu wedi’i pharatoi yn barod ar gyfer Tymor 3.  
 
Cyfarfu'r Bwrdd yn Ch4 a chafodd drosolwg o wasanaethau 
cam-drin rhywiol Llwybrau Newydd. Cafodd y Bwrdd 
gyflwyniad llawn gwybodaeth a sesiwn holi ac ateb. Bydd y 
cyfarfod nesaf a drefnwyd ar gyfer mis Gorffennaf yn 
canolbwyntio ar Gynllun yr Heddlu a Throseddu ac 
adnewyddu gwasanaethau dan gontract.  
 
Mae’r gofrestr contractau ar waith ac yn cael ei diweddaru'n 
rheolaidd. Mae’r gofrestr wedi’i hadolygu yn barod ar gyfer 
Tymor 3, gyda cherrig milltir a phenderfyniadau allweddol yn 
ofynnol ar gyfer CHTh rhwng mis Mai a mis Rhagfyr 2021.  
 
Cafodd meysydd blaenoriaeth Partneriaeth Diogelwch 
Cymunedol (CSP) eu hystyried pan ddatblygwyd Cynllun yr 
Heddlu a Throseddu am y tro cyntaf. Cymerodd y 
Cyfarwyddwr Comisiynu (DoC) ran mewn cyfarfodydd paratoi 
ar gyfer y Cynllun newydd a bydd yn sicrhau cyswllt â 
rheolwyr CSP. Rhannwyd blaenoriaethau a chynlluniau 
gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gyda'r swyddog 
Polisi i lywio'r gwaith o ddatblygu Cynllun Heddlu a Throseddu 
newydd.  
 
Mae'r holl wasanaethau a gomisiynir yn darparu cyswllt â 
blaenoriaethau Cynllun yr Heddlu a Throseddu. Mae hyn 
wedi'i gynnwys wrth werthuso prosesau tendro ar gyfer 
gwasanaethau newydd. Bydd gwasanaethau'n cael eu 
hadolygu a'u cysoni â blaenoriaethau'r Cynllun Heddlu a 
Throseddu newydd ar ôl yr etholiad.  
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Roedd gweithdy a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2021 yn 
canolbwyntio ar flaenoriaethau newydd y Bwrdd Cyfiawnder 
Troseddol yng Nghymru a chytunwyd y byddai pob Bwrdd 
Cyfiawnder Troseddol Lleol (BCTLl) yng Nghymru yn 
mabwysiadu'r 4 maes blaenoriaeth allweddol; dioddefwyr a 
thystion, pobl sy'n troseddu, ymyrraeth gynnar ac atal a 
chydraddoldeb hiliol. Mae'r rhain yn cyd-fynd â’r Cynllun 
Heddlu a Throseddu presennol a byddant yn cael eu bwydo i 
mewn i ddatblygiad y Cynllun newydd. Mae cynllun cyflawni 
ar gyfer cyflawni uchelgeisiau'r BCTLl bellach yn cael ei 
ddatblygu. Bydd cyfarfod mis Gorffennaf yn caniatáu i 
aelodau'r BCTLl lywio datblygiad y Cynllun Heddlu a 
Throseddu newydd.  

      
Comisiynu 
gwasanaethau i 
gefnogi diogelwch 
cymunedol a lleihau 
troseddu 

Ambr 

Mae grant dioddefwyr y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn cael ei 
ariannu'n gyfatebol gan gyllid craidd CHTh. Cyfanswm y grant 
ar gyfer 20/21 yw £605,585 o gyfanswm cyllideb gomisiynu o 
£1.56m. Felly mae’r CHTh yn darparu dros 60% o'r cyllid ar 
gyfer gwasanaethau. Nodir hyn yn ffurflenni'r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder. Yn ogystal â hyn, mae’r SCHTh wedi sicrhau 
£193k o gyllid Covid penodol ar gyfer gwasanaethau trais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 
(VAWDASV) yn yr ardal a £55k arall ar gyfer darparu 
Cynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol yn ystod 2021/21.  
 
Mae CHTh a DoC yn parhau i gyfarfod yn rheolaidd â 
rheolwyr CSP a rheolwyr YOPS, yn enwedig yn ystod y 
pandemig i adolygu trefniadau a monitro tensiynau 
cymunedol. Mae DoC yn parhau i gynrychioli Comisiynwyr 
Cymru mewn adolygiad cenedlaethol o rôl Comisiynwyr wrth 
lywodraethu ac ariannu YOPS. Bydd cyfarfodydd yn cael eu 
trefnu ar gyfer dechrau Tymor 3 er mwyn hwyluso gweithio 
mewn partneriaeth. Mae Prifysgol Aberystwyth yn paratoi 
dadansoddiad o'r effaith a'r ddarpariaeth gadarnhaol sy'n 
gysylltiedig â buddsoddiad CHTh i raglenni troseddu 
ieuenctid. Cyflawnir hyn ddechrau mis Mai a bydd yn helpu 
gyda sail dystiolaeth ar gyfer ariannu yn y dyfodol.  
 
Mae telerau ac amodau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi’u 
bodloni. Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cydnabod yr 
angen i lacio rhai telerau ac amodau o ystyried pandemig 
Covid 19, er enghraifft darparu gwasanaethau i ddioddefwyr 
dros y ffôn a dulliau rhithwir yn hytrach nag wyneb yn wyneb. 
Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddysgu'r gwersi o'r newid hwn 
o ran dulliau, gyda rhai agweddau'n parhau fel arfer da. 
Cynhwyswyd telerau ac amodau ychwanegol yn ymwneud â 
chyllid VAWDASV Covid mewn cytundebau grant gyda phob 
darparwr.  
 
Bydd contract y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gyfer darparu RJ 
yn dod i ben ym mis Mehefin 2021 wrth i'r Gwasanaeth Prawf 
Cenedlaethol ymrwymo i'r trefniadau prynu deinamig newydd. 
Mae trafodaethau Cymru gyfan gyda'r Gwasanaeth Prawf 
wedi nodi RJ fel blaenoriaeth ar gyfer comisiynu ar y cyd o fis 
Mehefin 2021 ymlaen. Mae DoC yn mynd ar drywydd 
sgyrsiau gyda'r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol fel mater o 
frys i sicrhau bod y ddarpariaeth yn Nyfed Powys yn y dyfodol 
yn sefydlog ac yn gyson. 
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Cafodd meysydd blaenoriaeth CSP eu hystyried pan 
ddatblygwyd Cynllun yr Heddlu a Throseddu am y tro cyntaf. 
Cymerodd y DoC ran mewn cyfarfodydd paratoi ar gyfer y 
Cynllun newydd a bydd yn sicrhau cyswllt â rheolwyr CSP. 
Rhannwyd blaenoriaethau a chynlluniau gwaith y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus gyda'r swyddog Polisi i lywio'r 
gwaith o ddatblygu Cynllun Heddlu a Throseddu newydd.  

          
Partneriaethau 
Diogelwch Cymunedol 

20b Amherthnasol yng 
Nghymru     

          
Grantiau lleihau troseddu 
ac anhrefn 

20c Datblygu a 
gweithredu 
fframwaith ar gyfer 
darparu grantiau 
troseddu ac anhrefn Gwyrdd 

Mae'r broses newydd ar gyfer penderfyniadau ariannu bellach 
ar waith ac mae'n cael ei gweithredu'n llwyddiannus.   

      
Darparu grantiau 
lleihau troseddu ac 
anhrefn o fewn 
2019/20 

Gwyrdd 

Mae £140k wedi'i fuddsoddi ar draws yr 14 ardal Tîm 
Plismona Bro yn yr Heddlu, gan gyfrannu at dros 70 o 
brosiectau yn y gymuned.  Mae pob digwyddiad wedi bod yn 
llwyddiant gyda nifer o bartneriaid yn cyfrannu'n ariannol tuag 
at y buddsoddiadau. 

      
Gwerthuso grantiau 
lleihau troseddu ac 
anhrefn i bennu 
enillion cymdeithasol 
ar fuddsoddiad Gwyrdd 

Mae'r broses newydd ar gyfer penderfyniadau ariannu bellach 
ar waith ac mae'n cael ei gweithredu'n llwyddiannus.   

          
Cytundebau 
cydweithredu 

20d 

Fel y nodir yn 17h     

          

Cyfrifoldeb ehangach 
dros wella'r modd y 
cyflawnir cyfiawnder 
troseddol yn eu hardal 

20e Monitro perfformiad 
yr holl wasanaethau 
a gomisiynir, gan 
sicrhau eu bod yn 
addas i'r diben ac yn 
rhoi gwerth am arian  

Ambr 

Cynhaliwyd adolygiadau Ch3 i gyd. Adolygiadau C4 wedi'u 
trefnu ar gyfer canol i ddiwedd Ebrill. Trafodaethau parhaus 
gyda darparwyr yn ystod pandemig Covid yn ogystal â 
chyfarfodydd contract rheolaidd. 
 
Adroddiadau Ch3 i gyd wedi’u derbyn cyn cyfarfodydd 
adolygu contractau. Rhai problemau gyda phrydlondeb 
oherwydd lleihad yn niferoedd staff a materion 
adnoddau/galw o ganlyniad i Covid. Adroddiadau Ch4 yn cael 
eu derbyn ar hyn o bryd yn barod ar gyfer cyfarfodydd 
perfformiad. Dim pryderon perfformiad ar hyn o bryd.  
 
Mae cyfyngiadau Covid 19 yn effeithio'n sylweddol ar y 
flaenraglen ymweliadau. Mae darparwyr wedi cael cyswllt 
rheolaidd â CHTh a DoC yn ystod pandemig. Bydd y cynllun 
archwilio ar gyfer gwasanaethau a gomisiynir ar waith ac o fis 
Ebrill 2021 ymlaen bydd y cylch archwilio blynyddol yn 
dechrau. Mae hyn yn cynnwys rhestr wirio archwilio byrddau 
gwaith flynyddol ynghyd ag archwiliadau dwys o wasanaethau 
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sydd i'w hailgomisiynu. 4 archwiliad dwys wedi’u trefnu ar 
gyfer 2021/22 yn unol â chylchoedd comisiynu a 
phenderfyniadau allweddol CHTh.  
 
Cyfarfu'r Bwrdd yn Ch4 a chafodd drosolwg o wasanaethau 
cam-drin rhywiol Llwybrau Newydd. Cafodd y Bwrdd 
gyflwyniad llawn gwybodaeth a sesiwn holi ac ateb. Bydd y 
cyfarfod nesaf a drefnwyd ar gyfer mis Gorffennaf yn 
canolbwyntio ar Gynllun yr Heddlu a Throseddu ac 
adnewyddu gwasanaethau dan gontract.  

      
Cyfraniad CHTh i 
agenda Cyfiawnder 
Troseddol Cymru 
Gyfan 

Gwyrdd 

Mae BCTLl DP yn parhau i dynnu sylw at gynnydd 
cadarnhaol ac yn uwchgyfeirio meysydd sy'n peri pryder/risg i 
rwydweithiau Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan 
(BCTCG) a chyfiawnder troseddol cenedlaethol. Mae’r BCTLl 
bellach wedi mabwysiadu blaenoriaethau Cyfiawnder 
Troseddol yng Nghymru ac mae cynllun cyflawni newydd yn 
cael ei ddatblygu. Bydd hyn yn helpu i alinio'r ffrydiau gwaith a 
dod ag adnoddau ychwanegol i waith BCTLl Dyfed Powys 
drwy ddefnyddio gwaith parhaus cenedlaethol. Mae DoC yn 
cyfarfod yn rheolaidd â swyddog cymorth Bwrdd Cyfiawnder 
Troseddol Cymru Gyfan ac arweinwyr CT eraill CHTh. Noder: 
Cafodd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan ei 
ailenwi'n Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru.  
 
Cyflwynodd is-grŵp adfer BCTLl a sefydlwyd ym mis 
Gorffennaf a chyfarfodydd bob pythefnos gynnydd sylweddol 
yn erbyn ôl-groniadau llysoedd Ynadon. Grŵp bellach yn 
cyfarfod bob chwe wythnos i adolygu cynnydd Llys y Goron a 
sefydlu safleoedd tystiolaeth o bell ar gyfer achosion 
VAWDASV. Canolbwyntiodd cyfarfod llawn y BCTLl ym mis 
Chwefror ar effaith dedfrydu byr ar ddarparu gwasanaethau 
gyda mewnbwn gan bob aelod. Bydd cyfarfod mis Gorffennaf 
yn caniatáu i aelodau gyfrannu at ddatblygu'r Cynllun Heddlu 
a Throseddu newydd.  

      
Cyfrifoldebau 
portffolio 
cenedlaethol CHTh 

Gwyrdd 

Bwrdd Plismona Digidol ac fel rhan o hyn mae’r Comisiynydd 
ar y Gyfarwyddiaeth Gwybodaeth a Chudd-wybodaeth 
• Bwrdd Trawsnewidiol y Gweithlu 
• Bwrdd Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu 
• Bwrdd Cwmni TGCh yr Heddlu 
• Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan 
• Bwrdd Rhaglen Cronfa Ddata Gorfodi'r Gyfraith 
Genedlaethol 
• Bwrdd Adolygu Diogelu Unedig Sengl gyda Llywodraeth 
Cymru,       lle mae'n cymryd rôl Un Swyddog Cyfrifol Cymru. 
• Bwrdd Plismona Cymru 
• Plismona yng Nghymru 
• Bwrdd Rhaglen Cymunedau Mwy Diogel 
• Grŵp Cyfeirio Proffesiynol Cwrs Gorchymyn Strategol 
• Grŵp Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a Hawliau Dynol 
(APCC) 

          

 


