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1.0 Trosolwg 

Yn ail gyfarfod Panel Sicrhau Ansawdd y Comisiynydd, a gynhaliwyd ar 13 
Gorffennaf 2017, adolygodd yr aelodau ddetholiad ar hap o ffeiliau achos y 
Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus a Chanolfan Gyfathrebu’r Heddlu a oedd wedi 
cau ar gyfer y cyfnod o Ebrill i Fehefin 2017.  

Ystyriodd y Panel 10 ffeil cwyn a 10 galwad i gyd.  

Yn ystod sesiwn gyntaf y dydd, roedd gan yr Aelodau gyfle i drafod unrhyw 
adborth o’r cyfarfod cyntaf gyda’r arweinwyr adran perthnasol.  

Chwaraewyd galwadau a recordiwyd yng Nghanolfan Gyfathrebu’r Heddlu i’r 
aelodau drwy system sain yr ystafell gyfarfod. Nododd yr aelodau unrhyw 
sylwadau wrth i’r galwadau gael eu chwarae yn ôl. Hefyd, roedd gan y grŵp 
gyfle i drafod unrhyw ymholiadau gyda’i gilydd, gyda nodiadau’n cael eu cymryd 
gan swyddogion Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (SCHTh). Hefyd, 
cyfunwyd taflenni marcio aelodau ar ddiwedd y dydd er mwyn hysbysu’r 
adroddiad hwn.   

Yn y prynhawn, gweithiodd yr aelodau mewn parau i adolygu achosion cwynion a 
thrafod eu barn am y ffeiliau. Casglwyd adborth aelodau drwy ffurflenni templed 
arsylwi. Roedd swyddogion SCHTh ar gael drwy gydol yr ymarfer i ateb unrhyw 
gwestiynau a rhoi eglurhad pan oedd angen. 

Ar ôl y cyfarfod, trafodwyd canfyddiadau aelodau panel â’r penaethiaid adran yn 
fanwl. Yna, rhoddwyd cyfle i adrannau ymateb yn ffurfiol i arsylwadau’r Panel. 
Mae’r ymatebion hyn yn cael eu cynnwys o fewn yr adroddiad hwn.  

 

2.0 Cefndir, Diben a Methodoleg 

Ceir manylion am gefndir a diben y panel ynghyd â sut y cyflawnir samplo ar 
hap a’r hyn a ofynnir i'r Panel ei ystyried yn llawlyfr y Panel Sicrhau Ansawdd, 
sydd ar gael ar wefan CHTh. 

 

3.0 Cymeradwyaeth gan y Panel 

Mae pob aelod o’r Panel wedi cael copi o’r adroddiad hwn ar gyfer gwneud 
sylwadau arno, ac wedi cadarnhau ei fod yn gynrychiolaeth gywir o’r safbwyntiau 
a fynegwyd gan y panel yn ystod yr ymarfer samplu ar hap dyddiedig 13 
Gorffennaf 2017. 

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/002QualityAssurancePanelHandbookSept16.pdf
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4.0 Adborth o’r cyfarfod blaenorol 

Cyn adolygu’r achosion newydd, cyfarfu Aelodau Panel â chynrychiolwyr yr 
Adran Safonau Proffesiynol a Chanolfan Gyfathrebu’r Heddlu er mwyn trafod 
unrhyw faterion sy’n aros o’r cyfarfod blaenorol.  

Awgrymodd yr Aelodau y dylai’r Adran Safonau Proffesiynol ystyried y canlynol:  

1. Rhoi amserlenni ar gyfer diweddariadau o fewn llythyron i achwynyddion 
er mwyn rheoli eu disgwyliadau. Os nad oes diweddariadau ar gael, dylid 
anfon llythyr oedi.  

2. Bod yn benodol wrth gyfeirio achwynyddion at asiantaethau eraill a rhoi 
manylion cyswllt, gyda chynnig i’r achwynydd ddod yn ôl at yr Adran os 
nad oedd modd iddynt gysylltu â’r adran arall.  

3. Rhoi atodiad gyda llythyrau cymhleth er mwyn rhoi esboniad syml o 
frawddegau cyfreithiol gofynnol.  

Cytunwyd y byddai llythyrau templed yr Adran yn cael eu rhannu gydag aelodau 
panel i’w hadolygu cyn y cyfarfod nesaf. 

Mynegodd yr Aelodau i gynrychiolwyr Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu eu bod 
nhw’n fodlon iawn â thrin galwadau ar y cyfan. Trafodwyd rheoli galw o ran 
galwadau hir neu’r rhai a oedd angen eu cyfeirio i asiantaethau eraill. Sicrhawyd 
yr aelodau bod nifer a math y galwadau sy’n aros yn cael eu monitro a bod 
trinwyr galwadau’n medru gweld hyn ar y bwrdd statws galwadau. Ni roddir 
amserlenni i drinwyr galwadau ar gyfer dod â galwadau i ben, oherwydd 
cydnabyddir bod angen i’r triniwr galwadau roi sicrwydd mewn rhai 
amgylchiadau penodol wrth aros i swyddogion gyrraedd lleoliad. Esboniodd 
cynrychiolwyr Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu wiriadau cefndir bregusrwydd sy’n 
cael eu cynnal tra bod y galwr ar y ffôn er mwyn rhoi cymaint o wybodaeth â 
phosibl i swyddogion cyn iddynt gyrraedd y lleoliad, ac felly esbonio’r angen ar 
gyfer casglu gwybodaeth bersonol fanwl.   
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5.0 Achosion Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus Sydd Wedi Cau 

Adolygodd y Panel 10 achos o’r Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus. Roedd yr 
achosion wedi eu dewis ar hap er mwyn cynnwys amryw o feysydd cyfrifol.  

 

5.1 Arfer Gorau 

Tynnodd Aelodau Panel sylw at y meysydd canlynol maen nhw’n ystyried sy’n 
arfer gorau:  

• Nodwyd bod tri achos wedi eu datrys drwy gynlluniau gweithredu 
cynhwysfawr neu ddatrysiadau a gynigwyd ar gyfer atal anfodlonrwydd yn y 
dyfodol, gyda’r achwynydd yn cael gwybodaeth ddiweddar am unrhyw 
ganlyniadau.  

• Ystyriwyd bod pedwar achos wedi eu trin yn amserol, drwy gael eu cau neu 
eu cyfeirio at Arolygydd lleol o fewn amser rhesymol.  

 

5.1.1 Sylwadau’r Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus 

Roedd hi’n dda nodi’r meysydd o arfer da y tynnir sylw atynt uchod. Rwy’n 
hyderus y bydd yr ymarfer hap samplo nesaf yn nodi gwelliannau pellach.  

 

5.2 Meysydd ar gyfer dysgu 

Tynnodd yr Aelodau Panel sylw at rai meysydd dysgu:  

• Er yr ystyrir bod camau gweithredu cywir wedi’u cymryd yn y mwyafrif o 
achosion a bod yr anfodlonrwydd wedi ei ddatrys yn foddhaol, nodwyd nad 
oedd gan 6 achos ddigon o dystiolaeth i gefnogi’r gweithdrefnau a ddilynwyd 
neu’r penderfyniad i gau’r achos, er enghraifft, o fewn un cofnod lle’r oedd yr 
unigolyn wedi codi nifer o bryderon, nodwyd bod y Rhingyll wedi ysgrifennu 
llythyr a oedd yn cynnwys y materion yn y gŵyn, fodd bynnag,  doedd dim 
tystiolaeth o gopi o’r llythyr hwn ar y cofnod.  

• Ystyriwyd bod diweddariadau annigonol neu ymatebion oedi wedi’u darparu 
mewn tri achos. Roedd yr Aelodau’n ystyried bod hyn wedi arwain at ddiffyg 
sicrwydd.  
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5.2.1 Sylwadau’r Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus 

O ran un achos a nodwyd, byddem yn awyddus i ddeall beth mwy allai’r 
swyddog fod wedi ei ysgrifennu er mwyn cefnogi’r penderfyniad i gau’r achos. 
Rhoddwyd diweddariadau bob pythefnos, sy’n siomedig oherwydd fe allai’r mater 
fod wedi’i drin yn gynt o lawer yn ôl pob tebyg. Cytunais y gallai’r achos fod 
wedi’i gau yn gynt. Ailgyflwynodd yr unigolyn gwynion oherwydd cafodd rhain eu 
hanfon ymlaen i’r Adran Safonau Proffesiynol gan ei fod yn teimlo bod yr 
heddlu’n rhagfarnllyd.    

O ran achos ar wahân, byddwn yn awyddus i drafod gyda’r Panel beth mwy allai 
fod wedi ei wneud o ran ardystio’r cofnod. Byddwn i’n ystyried efallai y gellir 
uwchlwytho copi o’r e-bost a anfonwyd i’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a 
Cherbydau/ALl er mwyn codi pryderon ynghylch y nam yn y system. Cytunir y 
dylid fod wedi cynnwys hyn mewn diweddariad rhwng yr achos yn cael ei bennu 
a’r Swyddog yn cymryd cyfrifoldeb ar ôl cwblhau cwrs. 

Mae pawb arall yn cytuno y gellir gwella’r gwasanaeth a gynigir ac mae’r tîm 
wedi eu diweddaru’n briodol.  

 

5.3 Ymholiadau a godwyd 

Cododd Aelodau Panel nifer o faterion yn ystod y sesiwn a oedd angen eglurhad 
pellach:  

• Holodd yr Aelodau ynglŷn â’r amserlen ar gyfer cydnabod anfodlonrwydd. 
Ystyriwyd bod un achos wedi derbyn cydnabyddiaeth brydlon, ond roedd un 
arall wedi cymryd naw diwrnod, sy’n hir ym marn Aelodau. 

• Roedd peth anghysondeb ym marn Aelodau ynghylch priodoldeb e-bost neu 
lythyr ymateb cychwynnol y Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus, gyda rhai’n 
ystyried bod y geiriad yn syml a dealladwy, ac eraill yn teimlo ei fod yn 
fiwrocrataidd, heb unrhyw empathi. Awgrymwyd y dylai’r gydnabyddiaeth 
gynnwys amserlen ar gyfer cyswllt pellach a chamau gweithredu 
awgrymedig. 

• Roedd un achos ond wedi ei drin pan ddychwelodd y swyddog dynodedig yn 
dilyn cyfnod o absenoldeb. Holodd yr Aelodau am y trefniadau ar gyfer 
goruchwylio achosion a throsglwyddo rhwng swyddogion oherwydd ystyriwyd 
y gallai’r achos fod wedi ei drin yn gynt pe bai wedi’i bennu i swyddog ar 
ddyletswydd.  

• Nodwyd bod dau achos o bosibl wedi’u cofnodi’r amhriodol ar y system 
DISSAT - roedd un yn gais am gyngor yn hytrach nag anfodlonrwydd. Roedd 
un arall yn deillio o neges peiriant ateb yn gofyn am alwad yn ôl mewn 
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perthynas â chwyn, fodd bynnag, methodd staff y Swyddfa Gwasanaeth 
Cyhoeddus â chysylltu â’r unigolyn, felly caewyd yr achos. 

 

5.3.1 Sylwadau’r Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus 

Rwy’n ddiolchgar i’r Panel am awgrymu y dylai amserlen ar gyfer ymdrin ag 
achos o anfodlonrwydd gael ei osod ar yr hysbysiad. Nid yw hyn wedi ei roi ar 
waith hyd yn hyn oherwydd rydyn ni wedi bod yn clirio ôl-groniad mawr ac felly 
ni allwn fod wedi bodloni’r amserlenni y byddai’r cyhoedd yn ystyried sy’n 
rhesymol ym mhob achos. 

Rwy’n derbyn y pwynt mewn perthynas â’r amser a gymerir i gydnabod mewn 
un achos. Mae’r tîm yn gweithio i darged o gydnabod pob gohebiaeth o fewn 3 
diwrnod gwaith. Bodlonir hyn ym mron pob achos. Mae nifer o achosion yn cael 
eu cydnabod y diwrnod maen nhw’n cael eu derbyn.   

O ran ymholiadau’n cael eu gosod ar y system, mae’r tîm yn cofnodi negeseuon 
a adawyd pan nad yw negeseuon wedi derbyn ymateb ond mae’r rhain yn cael 
eu cofnodi fel “Ymholiadau” ac yn cael eu categoreiddio fel “disgwyl galwad yn 
ôl”. Cyflwynir unrhyw wybodaeth megis hysbysiadau am gylch digwyddiadau i 
Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu er mwyn sicrhau cofnodi ar y systemau priodol. 

Mewn ymateb i adborth arall a dderbyniwyd, gall fod yn dda gan y PSA bod gan 
y tîm rota sy’n ei gwneud hi’n ofynnol i bob aelod tîm sicrhau bod pob 
gohebiaeth yn cael ei gofnodi ar y system yn ddyddiol a bod diweddariadau a 
dderbynnir am achosion yn cael eu trin yn ddyddiol. Ar sail wythnosol, ystyrir 
adroddiadau perfformiad a rhoddir cymorth i swyddogion mewn perthynas ag 
achosion sy’n orddyledus. Yn ogystal, mae gwiriad systematig o’r system 
DISSAT yn cael ei gynnal unwaith yr wythnos fel bod modd darparu 
diweddariadau cwsmer fel mater o drefn. Ymgysylltir â swyddogion a phan nad 
yw’r cwsmer yn hapus i barhau ag adfer gwasanaeth, mae materion yn cael eu 
cyflwyno i’r Adran Safonau Proffesiynol.  
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6.0 Galwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu 

Adolygodd y Panel 10 galwad gan Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu gyda’i gilydd 
mewn perthynas â materion iechyd meddwl. Roedd 3 galwad 999 a 7 galwad 
101.  

 

6.1 Arfer gorau 

Tynnodd Aelodau Panel sylw at nifer o feysydd maen nhw’n ystyried sy’n arfer 
gorau:  

• Yn y rhan fwyaf o alwadau, ymdriniodd trinwyr galwadau â materion anodd â 
sensitifrwydd ac roeddent wedi datblygu perthynas dda â’r galwr. Arsylwodd 
yr Aelodau bod y cwestiynu a’r sicrwydd a arddangoswyd gan y triniwr 
galwadau wedi’i ddylanwadu gan gyflwyniad y galwr.  

• Sefydlwyd anghenion a bregusrwydd galwyr yn brydlon.  

• Yn y rhan fwyaf o achosion, roedd cwestiynu’n briodol a thrwyadl, gyda 
gwybodaeth gywir yn cael ei chofnodi ar yr adroddiad galwad.  

• Rhoddwyd cyngor priodol i’r rhan fwyaf o alwyr am y camau nesaf. Tynnwyd 
sylw at ddau achos penodol lle’r oedd cyngor da wedi’i roi adeg cau’r achos. 

• Ystyriwyd bod 9 o 10 galwad wedi’u cau gyda’r galwr yn fodlon. Caewyd un 
alwad yn sydyn, gan y galwr mae’n siŵr, ond nid oedd yr Aelodau’n medru 
nodi pa un ai a dyna oedd yr achos mewn gwirionedd. 

 

6.1.1 Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu 

Croesewir yr adborth gan y Panel Craffu, a bydd yn cael ei rannu â staff 
hyfforddi Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus, 
gan gynnwys adborth unigol. Mae gan bob goruchwylydd fynediad at wybodaeth 
sy’n nodi’r amser y mae’r cymerwr galwadau’n siarad ag aelod o’r cyhoedd ar y 
ffôn. Yn ogystal, mae gan oruchwylwyr fynediad at unrhyw alwadau am 
wasanaeth sy’n aros. Derbynnir y gall galwadau gymryd amser hir weithiau, ac 
ar adegau, mae galwyr yn cael eu cadw ar y llinell ar gyfer tawelwch meddwl 
hyd nes i adnoddau’r heddlu gyrraedd. Gall goruchwylwyr fonitro galwadau sy’n 
cael eu hystyried yn hir, ond gallant drefnu bod adnoddau’n cael eu hanfon tra 
bod galwyr ar y llinell hefyd. Adolygwyd yr alwad a ddaeth i ben yn sydyn, a 
medrwn gadarnhau bod y galwr wedi dod â’r alwad i ben. 
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6.2 Meysydd ar gyfer dysgu 

Tynnodd yr Aelodau Panel sylw at y meysydd dysgu canlynol:  

• Holodd yr Aelodau pa un ai a oedd cwestiynau priodol digonol wedi eu holi am 
ddau ddyn y cyfeiriodd y galwr atynt wrth adrodd am drosedd rhyw.  

• Ystyriwyd y gallai’r triniwr galwadau fod wedi cefnogi’r galwr ymhellach yn 
ystod galwad “ymateb rhestredig” drwy holi pa un ai a oedd unrhyw ffrindiau 
neu gymdogion a allai fod yn bresennol a helpu’r galwr cyn i’r swyddogion 
gyrraedd. 

• Ystyriodd yr Aelodau a gallai’r Triniwr Galwadau fod wedi dangos mwy o 
gydymdeimlad tuag at alwr dienw a oedd yn adrodd am aflonyddwch ar y 
stryd yn ystod oriau mân y bore.  

 

6.2.1 Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu 

Adolygwyd yr alwad a oedd yn adrodd am drosedd rhyw. Mae’r galwr yn 
amlwg yn ofidus iawn ond yn rhoi manylion ac yn siarad yn rhydd, er ei bod 
hi’n anodd deall a chwestiynu’r galwr. Mae ei lleferydd yn floesg. Mae’r triniwr 
galwadau’n dweud wrth y galwr y bydd yr Heddlu gyda hi cyn hit. Mae gan 
bob triniwr galwadau restr o anogeiriau ar gyfer y math hwn o alwad, ac fe’u 
cynghorir i gael gwybodaeth ddigonol er mwyn anfon Swyddogion yn brydlon. 
Cynghorir trinwyr galwadau i osgoi gor-gwestiynu’r dioddefydd, yn arbennig 
pan mae’n fater hanesyddol ac mae’n fwy priodol i swyddog arbenigol 
fynychu.   

Categorïwyd yr alwad “ymateb rhestredig” fel “blaenoriaeth” gan y triniwr 
galwadau ac fe’i hanfonwyd i Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu, fodd bynnag, 
israddiwyd yr alwad gan yr anfonwr i “Rhestredig” yn seiliedig ar gudd-
wybodaeth (galwr rheolaidd) a’i hanfon i ICAT, felly roedd y triniwr 
galwadau’n credu y byddai’r Heddlu yno o fewn awr. 

 

6.3 Ymholiadau a godwyd 

Cododd yr aelodau panel nifer o faterion yr oedd angen eglurhad pellach arnynt 
yn ystod y sesiwn:  

• Roedd yr aelodau’n aneglur ynghylch sut i nodi ar yr adroddiad galwad pa un 
ai a oedd y galwr neu’r triniwr wedi dod â’r alwad i ben.  
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• Roedd nifer o’r galwadau gan alwyr mynych, gydag un yn benodol yn cyfeirio 
at gyngor gan swyddogion a oedd wedi mynd i’r lleoliad i alw eto pe bai’r 
broblem yn parhau. Ceisiodd yr aelodau eglurhad ynghylch sut y nodwyd hyn 
gan y triniwr galwadau er mwyn trosglwyddo’r hanes perthnasol. 

 

6.3.1 Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu 

Pan mae cyfeiriad yn seiliedig ar ddata daearyddol, mae unrhyw alwadau 
diweddar yn yr ardal yn dod i fyny, a bydd y triniwr galwadau’n croesgyfeirio’r 
ddwy alwad (neu fwy). Nid yw’r system yn ein caniatáu i edrych ar yr 
adroddiadau blaenorol a wnaed.  
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