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Aelodau: Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (CHTh) 
Dirprwy Prif Gwnstabl Darren Davies (DD) 

Carys Morgans,  Pennaeth Staff, SCHTh (CoS) 
Steve Cadenne, Adnoddau Dynol (SC) 

Hefyd yn 

Bresennol: 

Swyddog Staff Sian Davies (SD) 
Miss Mair Harries (MH) 

Ymddiheuriadau Y Prif Gwnstabl Mark Collins (PG) 

Beverley Peatling, Prif Swyddog Cyllid (PSC) 
Swyddog Staff Gwyndaf Bowen (GB) 

CAMAU GWEITHREDU O GYFARFOD 19/06/2018 

Rhif y Cam 
Gweithredu 

Crynodeb o’r Cam Gweithredu Diweddariad 
Ynghylch 
Cynnydd 

PB 2298 Rhoddir ystyriaeth bellach i'r Taliad Difrod 
Gwirfoddol yn ystod y Bwrdd Plismona ym mis 

Gorffennaf pan fydd y ffocws ar faterion Adnoddau 
Dynol. 

Wedi’ 
gwblhau 

PB 2299 The CC’s plan regarding Senior Officer (C/Supt & 
ACC) establishment and structure to be shared 

with the CoS. Cynllun CC ynglŷn â sefydlu a 
strwythur Uwch Swyddog (C / Supt & ACC) i'w 

rannu gyda'r CoS. 

Wedi’ 
gwblhau 

PB 2300 Y PCC i anfon llythyr diolch i'r Cyfarwyddwr 

Cyffredinol a'r Gweinidog Plismona ynglŷn â'r 

Ardoll Brentisiaeth. 

Wedi’ 
gwblhau 

PB 2301 Y PCC i fynychu cyfarfod y Gwasanaeth Cyfreithiol 

ar y Cyd ar y 19eg o Orffennaf. 

Wedi’ 
gwblhau 

PB 2302 Cysylltu â Cerith Thomas ynglŷn â Strwythur 

Llywodraethu Cymru Gyfan. 

Wedi’ 
gwblhau 

PB 2303 Y Polisi Diswyddo Gwirfoddol a'r goblygiadau 

ariannol i'w hadolygu cyn derbyn ceisiadau. 

Wedi’ 

gwblhau 

PB 2304 CC i gysylltu â CSDd ynglŷn â chefnogaeth i 

Adrannau adolygu eu cyllidebau. 

Wedi’ 
gwblhau 

Cyfarfod: Bwrdd Plismona 
Lleoliad: Ystafell Gynadledda 

SCHTh 
Dyddiad: Gorffennaf yr 2il 
Amser: 10:00 – 12:00 
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2. Cofnodion Cyfarfodydd Blaenorol 

 
Ystyriwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn adlewyrchiad cywir o'r 

drafodaeth a ddigwyddodd, fodd bynnag, gofynnodd y Comisiynydd y byddai 
cywiriadau bach yn cael eu cywiro cyn eu cyhoeddi. 
 

PB 2286 - Asesiad o'r effaith weithredol (lleoliadau) ar Sail Gweithredu 
Blaengar NPAS Pen-bre i'w gynnal gan yr Adran Gweithrediadau 

Arbenigol. 
 
Dywedodd y PCC ei fod wedi derbyn ymateb i'w lythyr at Wasanaeth Aer 

Cenedlaethol yr Heddlu (NPAS) ynghylch ymateb gweithredol gan y Tîm NPAS. 
 

Diweddarodd y PCC y Bwrdd ar drafodaeth fformiwla ariannu yn ystod Cyfarfod 
Bwrdd NPAS ar Fehefin 28ain. Cafwyd trafodaeth fer ynghylch gallu ariannol DPP 
pe bai'r trefniadau'n newid. 

 
Cam Gweithredu: 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. 

 
PB 2296 – Prif Gwnstabl Cynorthwyol  Richard Lewis i fynd gyda’r 
Cyfarwyddwr Cyllid i’r cyfarfod ar Fehefin y 1af.   

 
Mae'r cyfarfod ynglŷn â Chydweithredu Gwasanaethau Cyfreithiol yr oedd y Prif 

Gwnstabl Cynorthwyol Richard Lewis a'r Cyfarwyddwr Cyllid yn ran ohonono ar 
1af Mehefin wedi ei ail-drefnu ar gyfer yr 20fed o Orffennaf. 
 

Ailadroddodd y PCC ei awyddusrwydd i gael achos busnes ar gyfer y prosiect 
Gwasanaethau Cyfreithiol ar y Cyd. 

 
PB 2298 - Rhoddir ystyriaeth bellach i'r Taliad Ymadawiad Cynnar 
Gwirfoddol yn ystod y Bwrdd Plismona ym mis Gorffennaf pan fydd y 

ffocws ar faterion Adnoddau Dynol. 
 

Dywedodd SC wrth y Bwrdd y byddai'r Dirprwy Prif Gwnstabl a Chyfarwyddwr 
Cyllid yn cyfarfod ar 7 Gorffennaf i drafod polisi a phroses er mwyn diweddaru’r 
Bwrdd Plismona yn y cyfarfod ar yr 17eg o Orffennaf, a dywedodd y byddai ar 

gael i fynychu'r cyfarfod. 
 

PB 2305 Ar gyfer i'r PCC gael ei briffio ar sefyllfa'r Heddlu 

mewn perthynas â rhaglen wasanaeth ANPR 

Genedlaethol. 

Wedi’ 

gwblhau 

PB 2306 I chwilio am wybodaeth bellach mewn perthynas 

â'r sefyllfa Ardoll Brentisiaeth i hysbysu'r 

penderfyniad mewn perthynas â'r contract PEQF. 

Wedi’ 
gwblhau 
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Gweithredu: Diweddariad Taliad Ymadawiad Cynnar Gwirfoddol i gael ei 
ddarparu yn y Bwrdd Plismona ar y 17eg o Orffennaf. 

 

PB 2305 – Briffio’r Comisiynydd ar sefyllfa'r Heddlu mewn perthynas â 

rhaglen wasanaeth Adnabod Rhifau Ceir yn Awtomatig Genedlaethol. 

Hysbysodd SD y bydd Bwrdd Gwasanaeth Adnabod Rhifau Ceir yn Awtomatig 
DPP yn cyfarfod ar yr 20fed o bob mis. Gofynnodd y Dirprwy Brif Gwnstabl am 

fanteision mudo i'r system genedlaethol. Trafodir hyn yng nghyfarfod Bwrdd 

ANPR ar yr 20fed o Orffennaf. 
 

Gweithredu: 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. 

 
PB 2306 – I chwilio am wybodaeth pellach ynglyn â’r Ardoll Brentisiaeth i 

gefnogi’r penderfyniad ynglyn â’r cytundeb fframwaith cymwysterau 
addysg plismona. 
 

Hysbysodd y PCC y Bwrdd yn dilyn ei gyfarfod â Scott McPherson o Swyddfa 
Gartref Cymru, anfonwyd llythyr at Matt Jukes yn gofyn am y wybodaeth 

ddiweddaraf am y cytundeb fframwaith cymwysterau addysg plismona. 
 
Cafwyd trafodaeth ynglŷn â darparu grant ar gyfer Heddluoedd Cymru yn lle 

cyllid ar gyfer yr Ardoll Brentisiaeth. 
 

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â'r hyn y gellir defnyddio'r £500,000; bu'r Bwrdd yn 
deall o'r blaen ei fod ar gyfer prentisiaethau Swyddogion Heddlu ac ar gyfer staff 

mewnol sydd am geisio datblygu trwy brentisiaethau. Dywedodd SC, yn dilyn 
trafodaethau ar y pwnc yng nghyfarfod Rhanbarthol Cymru, y gallai Heddluoedd 
Lloegr fod yn gohirio'r defnydd o'r cynnyrch PEQF a holi a ddylai DPP hefyd ohirio 

i fis Mawrth 2019 a pharhau â'r broses a'r cynnyrch presennol.  Cafwyd 
trafodaeth bellach ynglyn â hesg ynghylch y mater TWE. Amlygodd SC y bydd 

cyflog blynyddol cwnstabl yr heddlu yn £ 18,000 o dan yr Ardoll; yr isafswm 
cyflog presennol ar gyfer swyddogion DPP yw £ 19,000. 
 

3. Diweddariad y Prif Gwnstabl 
 

Diweddariadau Gweithredol  

Rhoddodd y CSDd drosolwg o weithgaredd gweithredol sylweddol dros y 
pythefnos diwethaf, gan dynnu sylw at achos o garchar ffug sy'n cynnwys 

dioddefwr a gweithgarwch ariannol yn cynnwys pobl sydd yn agored i niwed. 
 

Hysbysodd y Dirprwy Prif Gwnstabl y bwrdd am waith heddlu rhagweithiol ynglŷn 
â chyffuriau yn Sir Benfro a gwaith da gan swyddogion oddi ar ddyletswydd sy'n 
ymwneud â throseddau alcohol. 

 
Hysbysodd y Dirprwy Prif Gwnstabl y byddai myfyrwyr ysgol uwchradd yn 

ymweld â'r Pencadlys yn ystod yr wythnosau nesaf fel rhan o ddigwyddiad 
Ymgyfarwyddo â Gyrfaoedd. 
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Diweddariadau Sefydliadol  

Hysbysodd Dirprwy Brif Gwnstabl y Bwrdd fod dau aelod o swyddogion yr heddlu 

a staff yn cael eu hatal rhag dyletswydd ar hyn o bryd. 
 

4. Diweddariad y CHTh 
 
Lleol 

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

pythefnos diwethaf. Roedd hyn yn cynnwys cyfarfod gyda Phrif Weithredwr 
Cyngor Sir Penfro Ian Westley ynghylch y prosiect Teledu Cylch-Cyfwng; 

mynychu cyfarfod Siambr Fasnach Llanelli a Diwrnod Ymgysylltu â'r Gymuned a 
gynhaliwyd ym Machynlleth ar y 29ain o Fehefin i roi cyfle i aelodau o'r gymuned 
siarad yn uniongyrchol â'r Comisiynydd ynghylch materion sy'n peri pryder. 

 
Cenedlaethol 

 
Diweddarodd y Comisiynydd y Bwrdd ar ystod o ymrwymiadau cenedlaethol, gan 
gynnwys cyfarfod gydag Ysgrifenyddion Cabinet Llywodraeth Cymru ar gyfer 

Llywodraeth Leol ac Iechyd; cyfarfod gyda Bethan Sayed AC, Plaid Cymru a 
Bwrdd Strategol Cenedlaethol Gwasanaeth Awyr yr Heddlu. 

 
Hysbysodd y Comisiynydd y byddai Bethan Sayed, AC, yn ffurfio rhan o Grwp 
Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y bydd y cyfarfod cyntaf ar y 10fed 

o Orffennaf. Nodwyd y gallai unrhyw aelod o Gynulliad Cymru wneud 
cynrychiolaeth yn y cyfarfod, gyda'r Comisiynydd yn arsylwi ar y cynnydd da a 

wneir ar Lefel Cymru Gyfan. 
 
Mae ymrwymiadau sydd gan y Comisiynydd yn cynnwys Cyfarfod Bwrdd IOM 

Cymru a chyfarfod Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan ar 4ydd 
Gorffennaf, Cynhadledd Gomisiynu ym Mhencadlys yr Heddlu ar 6ed o Orffennaf 

a Chyfarfod Grŵp Plismona Cymru Gyfan ar 10fed o Orffennaf. 
 
5. Adroddiad Dilysrwydd - Diweddariad Gwasanaethau Comisiynol 

 
Cafodd y Diweddariad ei dderbyn yn ddiolchgar gan y Bwrdd fel crynodeb o 

weithgaredd gwasanaeth a gomisiynwyd gan y Comisiynydd dros y chwe mis 
diwethaf. Nodwyd y byddai ail adroddiad ddiwydrwydd yn cael ei gyflwyno yn y 
Bwrdd Plismona o fewn 6 mis er mwyn sicrhau cysondeb y gwasanaeth. 

Diweddarodd y Comisiynydd a’r Prif Swyddog Staff y Bwrdd ar y Gynhadledd 
Gwasanaethau a Gomisiynwyd ar y 6ed o Orffennaf lle byddai gwasanaethau a 

gomisiynir gan swyddfa'r Comisiynydd yn cael eu cyflwyno i gynulleidfa o 
ddefnyddwyr gwasanaeth, partneriaid a sefydliadau allanol. Mynegodd y 
Comisiynydd ddiolchgarwch i'r Dirprwy Brif Gwnstabl a gytunodd i gau'r 

digwyddiad yn y Ganolfan Reoli Strategol (SCC) ym Mhencadlys yr Heddlu. 
 

Rhoddodd SD hysbysiad i'r Bwrdd o gynllun sydd i ddod o'r enw 'Rhowch 
Ddiwrnod i Blismona' lle cafodd ASau ac AC eu hannog i dreulio diwrnod gyda 

swyddogion heddlu gweithredol er mwyn cael gwerthfawrogiad o ehangder a 
maint y gwaith a wneir gan swyddogion. Dywedodd y Comisiynydd ei fod yn 
gefnogol i'r cynllun. 
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Gweithredu: DC i ddiweddaru'r OPCC ar y Cynllun Rhowch Ddiwrnod i 

Blismona. 
 

6. Pwnc Misol ar gyfer Trafodaeth: Adnoddau Dynol (AD) 
 
Dywedodd SC wrth y Bwrdd y byddai'n mynychu’r cyfarfod yn y dyfodol i 

ddiweddaru'r Bwrdd ar dri maes Adnoddau Dynol: Sefydliad, Salwch a 
Chofnodion Datblygiad Personol (PDR). Dywedodd SC y byddai data yn 

ymwneud â'r tair maes ffocws yn cael ei gyflwyno, fodd bynnag, holodd y 
Comisiynydd a’r Prif Swyddog Staff a fyddai modd cael gwybodaeth fanylach 
ynghylch y pynciau. Awgrymodd y Prif Swyddog Staff y gallai cymharu data 

salwch i flynyddoedd blaenorol roi gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn ag achos o 
salwch. 

 
Cam Gweithredu: Data salwch a'r achos i'w ddarparu i'r Bwrdd Plismona 
ddwywaith y flwyddyn. 

 
Holodd y Comisiynydd pa fath o wybodaeth Adnoddau Dynol sy'n cael ei gasglu 

a'i adrodd ar hyn o bryd, a sut mae'r gwaith yn hysbysu'r fframwaith perfformiad 
ehangach sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd yn y maes Llywodraethu. Awgrymodd 

y Comisiynydd gasglu gwybodaeth fel oedran a rhyw ar gyfer pob gradd i 
gynhyrchu infograffeg o wybodaeth i'w roi ar y wefan. Hysbysodd SC wrth y 
Bwrdd fod Grŵp Rheoli Risg Misol wedi'i drefnu o dan Fwrdd y Bobl, ac mae 

unrhyw faterion yn ymwneud â'r Cynllun Gweithlu yn cael eu cymryd i’r Dirprwy 
Prif Gwnstabl Richard Lewis sy'n cadeirio'r Grwp Rheoli Adnoddau i Fwrdd y Bobl. 

 
Cam Gweithredu: Gwybodaeth ynghylch drefniant yr Heddlu i'w 
gyflwyno yn y Bwrdd Plismona ddwywaith y flwyddyn i gyd-fynd â 

chymeriant newydd i'r Heddlu. 
 

Diweddarodd SC y Bwrdd ar Sgiliau Trent, prosiect hirsefydlog ar gyfer yr 
Heddlu. Hysbyswyd y Bwrdd fod y cam profi wedi'i gwblhau. Mae archwiliadau 
gwasanaeth o ansawdd pellach ar y gweill ar hyn o bryd gyda defnyddwyr yn 

cael eu gofyn i nodi eu set sgiliau ar-lein gyda chymwysterau pellach. Cyfeiriodd 
y Prif Swyddog Staff SC at drafodaeth mewn digwyddiad Gwella Parhaus a 

gynhaliwyd gan yr Heddlu ynglŷn â manteision creu ystorfa o sgiliau pobl, nid o 
reidrwydd yn gysylltiedig â phroffiliau rôl. 
 

Arweiniodd y Comisiynydd drafodaeth ar sut mae lefel fanwl o fanylion ynglŷn â 
chynllun olyniaeth. Bydd cam nesaf y prosiect Sgiliau Trent yn cipio'r data sy'n 

ofynnol i'r Heddlu allu ailosod setiau sgiliau trwy fapio pa sgiliau sydd eu hangen 
gan wahanol rolau o fewn yr Heddlu. 
 

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â gwaith yr Heddlu gyda'r Coleg Plismona (CoP) ar 
gyfateb proffiliau rôl a setiau sgiliau. Fe'i sefydlwyd, oherwydd bod DP yn rym 

gymharol fach gydag un swyddog yn cwmpasu sawl rôl y byddai'n anodd dilyn 
proses y Coleg Plismona o gyhoeddi proffiliau swydd sy'n benodol i rôl. Er mwyn 
gwrthsefyll, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal ei asesiadau rôl ei hun yn ystod 

yr haf ac yn gynnar yn hydref 2018. 
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Ailadroddodd y Comisiynydd bwysigrwydd cael cynllun hyfforddi wedi'i gostio ar 
gyfer 2019/20 a fyddai'n bwydo i'r cynllun ariannol cyffredinol ar gyfer y 

flwyddyn nesaf. Y bwriad fyddai cyfyngu data o'r cynllun 2019/20 i greu cynllun 
pum mlynedd a fyddai'n cyd-fynd â phrosiectau mawr eraill. Hysbysodd SC y 

Bwrdd fod y gwaith wedi'i wneud ym mis Ionawr 2018 gyda phenaethiaid 
adrannau i sefydlu costau hyfforddi, gan hefyd gipio costau derbyn Fframwaith 
Cymwysterau Addysg Plismona a allai fod angen cyllid 22 ymgeisydd. 

Cynghorodd y Comisiynydd gyflwyno'r rownd nesaf o gostau hyfforddi i'r Hydref 
er mwyn cael y data cyn y trafodaethau precept ym mis Chwefror. 

 
Cafwyd trafodaeth bellach ynghylch sut y cafodd costau anfwriadol hyfforddiant, 
er enghraifft costau teithio a llety, eu mesur. Dywedodd y Dirprwy Prif Gwnstabl 

nad oedd hyn yn cael ei fesur ar hyn o bryd, fodd bynnag, byddai gwaith o'r fath 
yn cael ei drafod. 

 
Cam Gweithredu: 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 Heddlu yn mesur costau anfwriadol fel teithio a 
llety. 

 
Symudodd y drafodaeth ymlaen at system Adolygiad Datblygiad Proffesiynol 

(PDR) yr Heddlu. Hysbyswyd y Bwrdd nad yw'r system gyfredol yn cael ei 
ystyried yn gadarnhaol gan staff oherwydd ei fod yn anodd i’w ddefnyddio ac nid 
oes ganddo ddewisiadau diweddaru i gofnodi gwaith da neu ddatblygiad 

cadarnhaol. Ymwelodd staff DP â Heddlu Dyffryn Tafwys gan fod mae eu system 
PDR wedi cael ei raddio'n 'dda' gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi a'r 

Gwasanaeth Tân ac Achub (HMICFRS). Mae system Dyffryn Tafwys yn hawdd i'w 
ddefnyddio gyda chyfleusterau newyddiadurol myfyriol i gofnodi gwaith a 
datblygiad da. Hysbysodd SC y Bwrdd fod grŵp gorchwyl a gorffen PDR wedi'i 

greu i adolygu a chynghori ar y mater, gyda system newydd yn barod i'w 
ddefnyddio erbyn diwedd Gorffennaf 2018. 

 
Cafwyd trafodaeth ynglŷn â PDR y Prif Swyddog (COG), ac a fyddai'n fuddiol 
llwytho PDR y Prif Swyddogion i fewnrwyd y staff, a ffilmio trafodaeth PDR y Prif 

Swyddog gyda'r Comisiynydd fel rhan o gynllun Ffilm Gwener yr Heddlu gyda’r 
bwriad o annog staff DP i ymgysylltu â'r system PDR. 

 
7. Eitemau Sefydlog 
 

a) Diweddariad Rheoli Risg 
 

Cydnabu'r Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf a chytunodd y byddai mwy o 
wybodaeth yn fuddiol o ran yr effaith ariannol ar ddarparu gwasanaethau er 
mwyn adlewyrchu natur feirniadol sefyllfa ariannol gyfredol DP. Dywedodd y 

Dirprwy Brif Gwnstabl fod Prif Uwcharolygydd Steve Cockwell ar hyn o bryd yn 
ymgymryd â gwaith o gwmpas yr agwedd ariannol ac y gellid darparu rhagor o 

fanylion maes o law. Gofynnodd y Prif Swyddog Staff y dylid gwneud y 
newidiadau angenrheidiol i'r ddogfen a chyflwyno'r adroddiad i'r Cydbwyllgor 
Archwilio. 

 
Dywedodd y Prif Swyddog Staff y byddai Rheoli Risg yn eitem sefydlog ar yr 

agenda a fyddai'n ymddangos yn fisol ar agenda'r PB. 
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Cam Gweithredu: Diweddariad Rheoli Risg i'w ddiwygio yn ôl 

awgrymiadau y Bwrdd Plimona a'i roi ar agenda Cydbwyllgor Archwilio 
(JAC) i'w drafod. 

 
8. Materion i'w Trafod 
 

a) Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
 

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â gweithredu gan Fwrdd Dyfodol yr Heddlu ynghylch 
ymateb i ymgynghoriad Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Nododd yr Heddlu na 
theimlwyd bod angen ymateb ganddynt ar hyn o bryd. 

 
b) Adroddiad Crynodeb o ddatganiad rheoli'r heddlu  

 
Cydnabuwyd y ddogfen gan y Bwrdd. Nododd y Comisiynydd ei fod yn bles bod 
HMICFRS wedi ymateb yn gadarnhaol i Ddatganiad Rheoli'r Heddlu Dyfed-Powys. 

 
c) Cynhadledd Troseddau Seibr Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu 2019 

 
Diweddarodd y Comisiynydd y Bwrdd ar ei fwriad i gynnal Cynhadledd Dydd 

Gŵyl Dewi yn 2019 ar bwnc Seibrdrosedd. Nid oedd angen unrhyw gamau 
pellach ynglŷn â'r pwnc hwn ar hyn o bryd. 
 

9. Unrhyw faterion ychwanegol 
 

a) Ariannu aneddiadau gan Nick Hurd 
 
Cydnabu'r Bwrdd y llythyr gan Nick Hurd ac ystyriodd ei ddatganiad am ddiogelu 

grant yr heddlu yn 2019/20. 

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 MH/SC 
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gyflwyno yn y Bwrdd Plismona ddwywaith y 

flwyddyn i gyd-fynd â chymeriant newydd i'r 
Heddlu. 

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 

Heddlu yn mesur costau anfwriadol fel teithio a 
llety. 

Swyddog Staff 

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 


