
 
 

 
Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 

 

 
Dydd Llun, 18 Medi 2017 at 2.00 pm 
Siambr y Cyngor, Bodlondeb, Conwy 

 

RHAGLEN 
 

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb  

2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol  

 Caiff yr Aelodau eu hatgoffa bod yn rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a 
natur eu cysylltiadau personol.  
 

3. Materion Brys  

 Rhybudd o faterion a ddylai, ym marn y Cadeirydd, gael eu hystyried yn y 
cyfarfod fel rhai brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 
1972.  
 

4. Cyhoeddiadau gan y Cadeirydd  

5. Cofnodion (Tudalennau 3 - 15) 

 Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf fel cofnod cywir  
 

6. Eitemau Sefydlog ar y Rhaglen  

a) Diweddariad ar gamau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol (ar lafar)  

b) Rhestr o benderfyniadau a wnaed gan Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throsedd (Tudalennau 16 - 19) 

c) Cwestiynau i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd  
(Tudalennau 20 - 26) 

 (Cyflwynwyd yn unol â’r weithdrefn ar gyfer Cwestiynau i 
Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd)  
 

Pecyn Dogfennau Cyhoeddus

Tudalen 1

Eitem Agenda 1



 
 

7. Derbyn y cyflwyniadau canlynol:  

a) Cyflwyniad gan y Prif Arolygydd Paul Jones – Cofnodi Troseddau  

8. Ystyried adroddiadau gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd 
Cymru  

a) Diweddariad Cyfnodol gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd 
Gogledd Cymru (i ddilyn) 

b) Adroddiad Blynyddol gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
Gogledd Cymru (Tudalennau 27 - 65) 

c) Diweddariad ar Gyllideb 2017/18 (ar 30 Mehefin 2017)  
(Tudalennau 66 - 69) 

d) Adroddiad Pennu Cyllideb a Praesept 2018/19 (Tudalennau 70 - 74) 

9. Ystyried adroddiadau gan yr Awdurdod Cynnal  

a) Aelodau sy’n Gefnogwyr (Tudalennau 75 - 78) 

b) Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Panel Heddlu a Throsedd 
Gogledd Cymru (Tudalennau 79 - 81) 

10. Dyddiad y Cyfarfod Nesaf  

 Dydd Llun, 11 Rhagfyr 2017 @ 2.00 pm  
 

 
Aelodau’r Panel 
 
Cyng Chris Bithell 
Cyng Dana Davies 
Cyng Julie Fallon 
Cyng Alan Hunter 
Cyng Hugh Irving 
Cyng Eric Jones 
Cyng Neville Phillips OBE Y.H. 
Cyng Peter Read 
Cyng Dylan Rees 
Cyng Nigel Williams  
 
Pat Astbury (Is-Gadeirydd)  
Matthew Forbes 
William John Williams 
 

 
 
Cyngor Sir y Fflint 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyngor Sir Ddinbych 
Cyngor Gwynedd 
Cyngor Sir y Fflint 
Cyngor Gwynedd 
Cyngor Sir Ynys Mon 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
 
Aelod Annibynnol Cyfetholedig 
Aelod Annibynnol Cyfetholedig 
Aelod Annibynnol Cyfetholedig 
 

Sylwer:  mae’n bosibl y bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu’n ddiweddarach ar wefan 
Panel yr Heddlu a Throsedd - ar ddechrau'r cyfarfod, bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a fydd y cyfarfod cyfan 
neu ran ohono’n cael ei ffilmio.  Gallai’r lluniau a’r recordiad sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi. 
 
Yn gyffredinol, nid yw’r mannau eistedd cyhoeddus yn cael eu ffilmio.  Fodd bynnag, drwy fynd i'r ystafell 
gyfarfod a defnyddio'r mannau eistedd cyhoeddus, rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio a’r posibilrwydd y bydd 
y lluniau a’r recordiadau sain hynny’n cael eu defnyddio at ddibenion gweddarlledu a / neu hyfforddiant. 
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PANEL HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU 

 
Dydd Iau, 10 Awst 2017, am 2.00 pm 
Siambr y Cyngor, Bodlondeb, Conwy 

 

 
YN BRESENNOL: 
 

Y Cynghorydd Julie Fallon (Cadeirydd) 

 Y Cynghorwyr: Dana Davies, Alan Hunter, Hugh Irving, Eric 
Jones, Peter Read, Dylan Rees a Nigel Williams 
 

Aelod Lleyg/ Aelod 
Cyfetholedig 

Pat Astbury, Capten Matthew Forbes a John Williams 

  
Swyddogion: 
 

Dawn Hughes (Uwch Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor), 
Richard Jarvis (Swyddog Arweiniol a Chynghorydd 
Cyfreithiol) a Glenys Williams (Cyfieithydd) 
 

Hefyd yn 
bresennol: 

Jane Barnham (Uwch-arolygydd – Heddlu Gogledd Cymru), 
Stuart Davies (Cadwyni Cyflenwi Cynaliadwy), Ann Griffith 
(Is-Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd), Kate Jackson (Prif 
Swyddog Cyllid – Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a 
Throsedd), Arfon Jones (Comisiynydd yr Heddlu a 
Throsedd) a Susan McTaggart MBE (Prif Weithredwr Dros 
Dro – Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd)  

 
Atgoffodd y Cadeirydd i bawb a oedd yn bresennol bod croeso iddynt ddefnyddio’r 
Gymraeg yn y cyfarfod, a bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael. 

 
74. PENODI CADEIRYDD  

 
Cynigiwyd ac eiliwyd y dylid ail-benodi’r Cynghorydd Julie Fallon (Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy) yn Gadeirydd Panel Heddlu a Throsedd Gogledd 
Cymru. 
 
Cynhaliwyd pleidlais a chafodd y Cynghorydd Fallon ei hailbenodi fel 
Cadeirydd. 
 
PENDERFYNWYD: 

Ail-benodi’r Cynghorydd Julie Fallon yn Gadeirydd Panel 
Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ar gyfer 2017/18. 

 
75. PENODI IS-GADEIRYDD  

 
Cynigiwyd ac eiliwyd penodi Pat Astbury (Aelod Annibynnol Cyfetholedig) 
yn Is-Gadeirydd Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru (PCP). 
 
Awgrymwyd y dylid gofyn am fynegiadau o ddiddordeb oddi wrth Aelodau'r 
PCP yn y dyfodol ar gyfer penodi Cadeirydd ac Is-Gadeirydd cyn y 
cyfarfod a gofyn i bob ymgeisydd baratoi CV byr, y gellid ei gylchredeg i'r 
PCP i'w hystyried. Tud 3
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Cynhaliwyd pleidlais a chafodd Pat Astbury ei hailbenodi'n Is-Gadeirydd. 
 
PENDERFYNWYD: 

(a) Ail-benodi Pat Astbury (Aelod Annibynnol Cyfetholedig) yn Is-
gadeirydd Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ar gyfer 
2017/18. 
 

(b) Gofyn am fynegiadau o ddiddordeb odi wrth Aelodau'r Panel 
Heddlu a Throsedd cyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf 
ar gyfer penodi Cadeirydd ac Is-Gadeirydd a bod pob un o'r 
ymgeiswyr yn paratoi CV byr i'w hystyried. 

 
76. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  

 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorydd Chris 
Bithell (Cyngor Sir y Fflint), y Cynghorydd Neville Phillips (Cyngor Sir y 
Fflint) a Stephen Hughes (Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd). 
 

77. DATGAN CYSYLLTIAD: COD YMDDYGIAD LLYWODRAETH LEOL  
 
Datganodd y Cynghorydd Julie Fallon (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) 
gysylltiad personol, gan fod ei gŵr yn Swyddog yr Heddlu gyda Heddlu 
Gogledd Cymru.  
 

78. GWRANDAWIAD CADARNHAU AR GYFER Y BWRIAD I BENODI PRIF 
WEITHREDWR DROS DRO  
 
Yn unol ag Atodlen 1 Deddf Cyfrifoldeb Diwygio'r Heddlu 2011 (y Ddeddf), 
cynhaliodd Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru (PCP) wrandawiad 
cadarnhau ar gyfer uwch benodiad arfaethedig Prif Weithredwr Dros Dro 
ar gyfer Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd (OPCC). 
 
Nid oedd deiliad presennol y swydd (Stephen Hughes) yn gallu cyflawni 
dyletswyddau statudol y Prif Weithredwr ar hyn o bryd oherwydd salwch.  
Felly, roedd rhwymedigaeth ar Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd dan 
Baragraff 7 (1)(b) Atodlen 1 y Ddeddf i benodi unigolyn i weithredu fel Prif 
Weithredwr. 
 
Er i ddyletswyddau'r Prif Weithredwr gael eu gwneud yn fewnol gan staff 
yn yr OPCC yn y lle cyntaf, nid oedd y PCC a'i dîm yn credu y gallent 
gynnal hyn yn y tymor hir ac felly roedd cynlluniau wedi'u sefydlu i ddod o 
hyd i ymgeisydd addas i lenwi'r swydd dros dro. 
 
Ystyriodd y Panel Heddlu a Throsedd adroddiad gan y Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd yn cynnig penodi Mrs. Susan McTaggart MBE fel Prif 
Weithredwr Dros Dro, ar sail dros dro, am 3 mis i ddechrau. Yn 
ychwanegol, cyflwynwyd y meini prawf a ddefnyddir i asesu addasrwydd yr 
ymgeisydd i’r Panel Heddlu a Throsedd, a pham roedd Mrs McTaggart yn 
bodloni’r meini prawf hynny.  Cyflwynwyd y telerau ac amodau i’r Panel 
Heddlu a Throsedd ar gyfer penodi Mrs. McTaggart hefyd. 
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Yn unol â’r Ddeddf, roedd yr ymgeisydd arfaethedig yn bresennol yn y 
cyfarfod, er mwyn ateb cwestiynau yn ymwneud â'r penodiad. 
 
Roedd y Cadeirydd yn gwerthfawrogi'n llawn y rhesymau dros fod angen 
penodi Prif Weithredwr Dros Dro cyn gynted ag y bo modd, yn hytrach na 
mynd trwy broses recriwtio agored. 
 
Cadarnhaodd y PCC y byddai Mrs. McTaggart yn gweithio 22.5 awr yr 
wythnos a byddai'r cyflog ar sail pro rata; Byddai Mrs. Meinir Jones 
(OPCC) yn parhau i ymgymryd â rôl y Swyddog Monitro. 
  
Cadarnhaodd y PCC hefyd y byddai Mrs. McTaggart yn parhau yn y rôl yn 
ystod dychweliad graddol Mr. Stephen Hughes i'r gwaith. 
 
Adolygodd y PCP y penodiad arfaethedig ac roeddent yn fodlon bod yr 
ymgeisydd arfaethedig yn bodloni'r meini prawf a ddefnyddiwyd gan y 
PCC wrth benderfynu ar y penodiad. Hefyd cydnabu’r Panel fod gan yr 
ymgeisydd arfaethedig y cymwysterau angenrheidiol a’r sgiliau i gyflawni’r 
rôl, a bod ganddi’r profiad a’r diddordeb i ddiwallu anghenion Swyddfa’r 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar hyn o bryd. 
 
Cytunodd y Panel Heddlu a Throsedd yn unfrydol i gefnogi penodiad Mrs. 
Susan McTaggart MBE fel Prif Weithredwr Dros Dro. 
 
PENDERFYNWYD- 

Bod Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn argymell i’r 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd y dylid penodi Mrs. Susan 
McTaggart MBE fel Prif Weithredwr Dros Dro Swyddfa’r 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd dros dro. 

 
Yn dilyn y gwrandawiad, diolchodd Mrs McTaggart MBE i'r PCP am 
gefnogi ei phenodiad a chadarnhaodd y byddai'n cefnogi Mr Hughes yn 
llawn yn ystod ei ddychweliad graddol i'r gwaith. 
 

79. MATERION BRYS  
 
Dim. 
 
 

80. CYHOEDDIADAU GAN Y CADEIRYDD  
 
Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau newydd i Banel Heddlu a Throsedd 
Gogledd Cymru.  
 
 

81. COFNODION  
 
Cyflwynwyd cofnodion Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a 
gynhaliwyd 13 Mawrth 2017 i’w cymeradwyo.  
 
PENDERFYNWYD 

Cymeradwyo cofnodion cyfarfod Panel Heddlu a Throsedd 
Gogledd Cymru a gynhaliwyd ar 13 Mawrth 2017.  Tud 5 Tudalen 5



 
 

82. DIWEDDARIAD AR GAMAU GWEITHREDU O’R CYFARFOD 
BLAENOROL  
 
Cofnod 69 - Gweithredu'r Adolygiad Tîm Cymdogaethau Mwy Diogel 
 
Yn y cyfarfod blaenorol, awgrymwyd y dylid sefydlu proses sy’n gorfodi 
aelod o’r Tîm Cymdogaeth Mwy Diogel/ PCSO i gyfarfod Aelodau 
Etholedig / Cynghorau Cymuned yn rheolaidd. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Dylan Rees (Cyngor Sir Ynys Môn) fod y mater o 
gael PCSO i fynychu cyfarfodydd Cyngor Tref a Chymuned wedi cael ei 
godi mewn cyfarfod diweddar o'r Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned. 
 
Mewn ymateb, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd (PCC) fod 
gan bob un o'r Timau Cymdogaethau Mwy Diogel gynllun cyflawni, a 
fyddai'n cael ei graffu gan y PCC i sicrhau ei fod yn cael ei gyflwyno'n 
briodol. 
 
Dywedodd y PCC hefyd y byddai Uwch-arolygwyr yr Heddlu yn barod i 
fynychu cyfarfodydd Pwyllgor Trosedd ac Anrhefn y Cynghorau ac 
anogodd Aelodau Etholedig i ystyried hyn gyda'u Cynghorau priodol.  
 
Cytunodd y PCC i drafod y mater hwn ymhellach gyda'r Prif Gwnstabl. 
 
PENDERFYNWYD- 

Bod Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn trafod y mater o 
PCSO yn mynychu cyfarfodydd Cyngor Tref a Chymuned yn 
rheolaidd gyda'r Prif Gwnstabl. 

 
83. RHESTR O BENDERFYNIADAU A WNAED GAN GOMISIYNYDD YR 

HEDDLU A THROSEDD  
 
Cyflwynwyd rhestr o benderfyniadau a wnaed gan Gomisiynydd yr Heddlu 
a Throsedd (PCC) o 24 Chwefror 2017 i 20 Ebrill 2017 i Banel Heddlu a 
Throsedd Gogledd Cymru (PCP). 
 
Roedd yr adroddiad yn nodi dyddiad y penderfyniad ac yn rhoi crynodeb 
o'r rheswm pam y gwnaethpwyd y penderfyniad.  Yn ogystal, roedd cyswllt 
â'r hysbysiad penderfyniad llawn wedi'i gynnwys mewn copïau electronig 
o'r rhaglen. 
 
Croesawodd y PCP yr adroddiad, gan ei fod wedi'i gynnwys yn flaenorol o 
fewn adroddiad diweddaru'r PCC. 
 
Wrth graffu ar yr adroddiad, cwestiynodd y PCP y penderfyniadau 
canlynol: 
 

 Grantiau Trosedd ac Anrhefn: 
- Rhoddodd y PCC wybodaeth bellach i'r Aelodau mewn 

perthynas â'r cyllid a ddyrannwyd ac fe hysbysodd yr Aelodau y 
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byddai rhagor o wybodaeth yn cael ei gynnwys yn yr Adroddiad 
Blynyddol, a fyddai'n cael ei gyflwyno i'r cyfarfod nesaf. 

- Cadarnhaodd y PCC y byddai cyllid i Bartneriaethau Diogelwch 
Cymunedol yn parhau tan fis Ebrill 2018. 

 Canolfan Trin Alcohol, Wrecsam:  
- Holodd y Cadeirydd a oedd yr arian yn cael ei ddyrannu’n lleol i 

Wrecsam. 
- Rhoddwyd gwybod i'r PCP fod y PCC blaenorol wedi darparu 

taliad cyfalaf untro i'r Ganolfan Driniaeth ac y gwnaed 
penderfyniad diweddar i ddarparu cyllid refeniw am 12 mis arall 
yn unig.  Nodwyd bod grant Llywodraeth Cymru wedi cael ei 
dorri a byddai Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam hefyd yn 
darparu cyllid. 

 Prosiect Atal Digartrefedd Wrecsam: 
- Holodd y Cadeirydd unwaith eto a oedd yr arian yn cael ei 

ddyrannu’n lleol i Wrecsam. 
- Cynghorodd y PCC yr Aelodau fod angen cynrychiolaeth o 

Orllewin Gogledd Cymru ar y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, 
er mwyn sicrhau bod cyllid yn cael ei ddyrannu’n briodol. 

- Rhoddwyd gwybod i'r PCP hefyd fod y PCC yn edrych ar y 
sefyllfa ddigartrefedd a sut yr oedd iechyd meddwl a chyffuriau 
yn effeithio ar y broblem; roedd yn hanfodol bod y symptomau 
yn cael sylw. 

 Prosiect Pathfinder i Ferched: 
- Rhoddwyd gwybod i'r PCP bod y prosiect wedi'i anelu at 

ddargyfeirio merched o'r System Cyfiawnder Troseddol i ystod o 
ymyriadau. 

 
Awgrymwyd y dylid ychwanegu colofn ychwanegol at yr adroddiad gan roi 
manylion pellach ar y penderfyniad.  Mewn ymateb, anogodd y Swyddog 
Arweiniol (Richard Jarvis) yr Aelodau i adolygu'r rhestr o benderfyniadau 
cyn y cyfarfod a defnyddio'r cysylltiadau i'r hysbysiadau penderfyniad am 
ragor o fanylion.  Os oedd gan Aelodau unrhyw ymholiadau ynghylch y 
penderfyniad, yna gallent gysylltu â Swyddogion PCP neu'r OPCC i ofyn 
am ragor o wybodaeth cyn y cyfarfod. 
 
Gofynnwyd i'r PCC hefyd ddarparu rhestr fwy diweddar o benderfyniadau 
i'r cyfarfod ym mis Medi 2017. 
 
PENDERFYNWYD- 

Nodi’r rhestr o benderfyniadau a wnaed gan Gomisiynydd yr 
Heddlu a Throsedd rhwng 24 Chwefror 2017 a 20 Ebrill 2017. 

 
84. CWESTIYNAU I GOMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDD  

 
Dim. 
 

85. ATAL  
 
Rhoddodd yr Uwch-arolygydd, Jane Banham, o Heddlu Gogledd Cymru, 
gyflwyniad i Banel Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru ar y Strategaeth 
Atal. 
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Roedd Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol ac 
asiantaethau partner i atal pobl rhag cymryd rhan, neu gefnogi eithafiaeth 
dreisgar.   
 
Hysbyswyd y PCP bod meddu ar safbwyntiau a theimladau eithafol 
treisgar yn golygu bod unigolyn yn hapus i ddefnyddio neu gymeradwyo 
trais er mwyn hyrwyddo achos. Roedd hyn waeth os oedd yr achos o natur 
grefyddol, wleidyddol neu ideolegol. 
 
Nid oedd y Strategaeth yn ymwneud ag ysbeilio pobl a chymunedau, 
roedd yn ymwneud â gweithio gydag asiantaethau partner i ddiogelu 
cymunedau a phobl ddiamddiffyn, fel nad oeddent yn cael eu cynnwys 
mewn eithafiaeth dreisgar. 
 
Roedd y cyflwyniad yn sôn am y meysydd canlynol hefyd: 
 

 Beth i chwilio amdano: 
- Dangosyddion Diamddiffynedd 
- Amgylchiadau Personol 
- Dyheadau nad ydynt wedi’u cyflawni 
- Profiadau o Drosedd 

 Dangosyddion mwy amlwg megis: 
- Bod mewn cysylltiad â recriwtwyr eithafol 
- Mynediad at wefannau eithafol treisgar 

 Enghreifftiau o achosion eithafol eithafol yng Ngogledd Cymru 

 Y Broses Atgyfeirio 

 Ystadegau Atgyfeirio Gogledd Cymru: 
- Roedd tua 80% o holl atgyfeiriadau yng Ngogledd Cymru wedi’u 

dylanwadu gan adain dde eithafol; dim ond 5% o'r atgyfeiriadau 
oedd oherwydd eithafiaeth grefyddol. 

- Cafodd 90% o'r holl atgyfeiriadau eu datrys ar lefel ffynhonnell 
ac nid oedd angen gweithdrefnau Sianelu ffurfiol.  

 Atgyfeiriadau Atal: 
- Cafwyd 46 o atgyfeiriadau rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 

2017. 
- Ffynhonnell atgyfeiriadau - yn bennaf trwy Addysg ac yn fewnol 

trwy deulu’r Heddlu. 
- Achosion / atgyfeiriadau gan Ardal Awdurdod Lleol. 
- Ar hyn o bryd mae 4 atgyfeiriad agored. 

 Negeseuon Allweddol: 
- Roedd unigolion diamddiffyn angen cefnogaeth, yn hytrach na 

throseddoli. 
- Roedd gan sefydliadau rhan annatod i’w chwarae ac roedd 

cyfathrebu yn hanfodol. 
- Roedd yn bwysig rhannu pryderon a deall y materion. 
- Roedd atal eithafiaeth dreisgar yn ddyletswydd moesol, 

ddyngarol. Roedd yn ymwneud â diogelu lles yr unigolyn a'r 
gymuned. Nid oedd yn ymwneud ag ysbeilio pobl; cyfyngu 
ymchwil gwirioneddol neu fygu rhyddid mynegiant neu feddwl 
cyfreithlon.   
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Diolchodd yr Aelodau i'r Uwch-arolygydd Banham am y cyflwyniad 
addysgiadol a thrafodwyd y canlynol: 
 

 Nifer y Swyddogion Atal: 
- Rhoddwyd gwybod i'r PCP fod dau Swyddog, gyda'r Uwch-

arolygydd Banham yn Arweinydd Atal. 
- Ariannwyd y Swyddogion Atal gan gyllideb Gwrthderfysgaeth. 

 Mathau o atgyfeiriadau: 
- Hysbyswyd y PCP mai proffil Cymru gyfan oedd y rheiny â 

safbwyntiau eithafol adain dde, yn hytrach nag eithafiaeth 
grefyddol. 

 Addysg a hyfforddiant ar y Strategaeth Atal i sefydliadau partner. 
- Roedd ffocws yr hyfforddiant ar unrhyw fath o safbwyntiau 

eithafol treisgar. 
- Fel arfer, darparwyd hyfforddiant i reolwyr canol a swyddogion 

cyswllt ysgolion / athrawon, a disgwyliwyd iddynt rannu’r 
wybodaeth â staff eraill. 

- Gofynnwyd i aelodau'r PCP gysylltu â'r Rhingyll Neal Parkes am 
unrhyw geisiadau hyfforddi penodol. 

 
Holodd y Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd (DPCC) a oedd unrhyw 
dystiolaeth bod yr unigolion a atgyfeiriwyd wedi cael eu meithrin yn 
amhriodol.  Nid oedd y manylion hynny gan yr Uwcharolygydd Banham a 
byddai'n trafod ymhellach gyda'r Dirprwy PCC. 
 
Anogwyd y PCP i ystyried y negeseuon allweddol a bod gan sefydliadau 
partner, fel Awdurdodau Lleol, rhan annatod i’w chwarae a bod cyfathrebu 
yn hanfodol i adnabod unigolion. 
 
PENDERFYNWYD- 

Nodi’r cyflwyniad. 
 

86. CADWYNI CYFLENWI CYNALIADWY  
 
Roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd (PCC) wedi cyflogi 
ymgynghorydd i ddatblygu Polisi Gwerth Cymdeithasol. 
 
Hysbysodd Mr. Stuart Davies o Cadwyni Cyflenwi Cynaliadwy Banel 
Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru (PCP) o'r gwaith yr oedd wedi'i wneud 
i ddatblygu polisi ac adeiladu gwerth cymdeithasol ym mhrosesau 
comisiynu a chaffael PCC. 
 
Roedd Gwerth Cymdeithasol yn ffordd o feddwl am sut yr oedd 
adnoddau'n cael eu dyrannu a'u defnyddio; roedd yn cynnwys edrych ar y 
budd ar y cyd i gymuned pan ddyfarnwyd contract. Mae Gwerth 
Cymdeithasol yn gofyn: 'Os gwariwyd £1 ar ddarparu gwasanaethau, a 
ellir defnyddio'r un £1 i gynhyrchu budd cymunedol ehangach?' 
 
Nod Polisi Gwerth Cymdeithasol oedd adeiladu cymunedau gwydn (hybu 
iechyd a lles), lleihau'r galw am wasanaethau cyhoeddus (cefnogi 
busnesau lleol a gwella'r economi leol; creu swyddi a phrentisiaid); a 
gwarchod a chreu gofod gwyrdd. 
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Ar hyn o bryd, roedd Mr Davies yn dod i ddiwedd y cam cynllunio ac roedd 
wedi datblygu polisi yn seiliedig ar flaenoriaethau'r PCC, Heddlu Gogledd 
Cymru a Cynllun yr Heddlu a Throsedd; y Ddeddf Gwerth Cymdeithasol; 
Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a Lles; a chaethwasiaeth fodern.  Yn 
ogystal, roedd elfen ddiwylliannol hefyd wedi'i chynnwys yn y polisi i 
hyrwyddo'r iaith Gymraeg a'r dreftadaeth. 
 
Byddai pecyn cymorth yn cael ei ddatblygu i ddarparu arweiniad ar sut i 
gymhwyso gwerth cymdeithasol i'r broses gaffael a chomisiynu.  Yn 
ogystal, byddai Siarter Gwerth Cymdeithasol yn cael ei ddatblygu ar gyfer 
y contractau gwariant lefel is, a fyddai'n caniatáu i gontractwyr ymuno â'r 
Siarter yn wirfoddol a chynnig rhyw fath o fantais i'r gymuned. 
 
Croesawodd yr Aelodau'r cynigion a diolchwyd i Mr. Davies am ei 
ddiweddariad.  
 
PENDERFYNWYD- 

Nodi’r wybodaeth. 
 

87. DIWEDDARIAD CYFNODOL GAN GOMISIYNYDD HEDDLU A 
THROSEDD GOGLEDD CYMRU  
 
Rhoddodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru (PCC) 
ddiweddariad cyfnodol i Banel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru (PCP) 
am y cyfnod rhwng 17 Chwefror 2017 a 1 Gorffennaf 2017. 
 
Rhoddodd yr adroddiad fanylion am berfformiad yn erbyn y Cynllun yr 
Heddlu a Throsedd blaenorol. Byddai diweddariad yn cael ei roi yn y 
cyfarfod PCP nesaf ym mis Medi 2017 mewn perthynas â pherfformiad yn 
ystod chwarter cyntaf y Cynllun Heddlu a Throsedd newydd. 
 
Hefyd, rhoddodd y PCC fanylion am ei weithgareddau o 1 Gorffennaf 
2017, a oedd yn cynnwys: 
 

 Penodwyd fel Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru Gyfan - roedd 
trafodaethau yn y cyfarfod yn cynnwys yr Ardoll Brentisiaeth; 
ysgrifennwyd llythyr pellach at Lywodraeth Cymru yn mynegi pryder 
ynghylch yr Ardoll. 

 Cyfarfod â'r Undebau Ffermwyr i drafod cynnydd mewn troseddu yn 
erbyn bywyd gwyllt. 

 Cyfarfod â Phrif Weithredwr Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd 
Cymru (CHC) - roedd trafodaethau yn y cyfarfod yn cynnwys: Papur 
Gwyn Llywodraeth Cymru, a oedd yn bwriadu dileu CIC; yr 
argyfwng iechyd meddwl; a'r gwaith roedd Mark Isherwood (AC) yn 
ymgymryd ag o mewn perthynas â Sglerosis Ymledol (MS). 

 Mynychu cynhadledd, lle roedd PCC Durham yn gofyn am ddiwygio 
Polisi Cyffuriau'r Llywodraeth. 

 Treuliodd y diwrnod gyda'r digartref yn Wrecsam, a fu'n fuddiol 
iawn. 
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 Wedi treulio 3 diwrnod yn Llundain yn mynychu lansiad y 
Strategaeth Troseddau Gwledig yn Nhŷ'r Cyffredin; Wedi cyfarfod â 
Chyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NCPC) a 
Chymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd. 

 Mynychu digwyddiad gan Alcohol Anonymous. 

 Mynychu Sioe Frenhinol Cymru. 

 Cyfarfu â'r Prif Uwch-arolygydd, a oedd ar secondiad yng 
Ngharchar Berwyn, Wrecsam. 

 Mynychu'r Eisteddfod Genedlaethol.  

 Mynychu cynhadledd yn Durham ar Bolisi Cyffuriau Diogelach. 
 
Wrth ystyried adroddiad diweddaru'r PCC, roedd y PCP yn pryderu bod 
cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y digwyddiadau Cam-drin Domestig - 
cynnydd o 19.5% ar ffigurau'r llynedd; tra bod y nifer gwirioneddol o 
arestiadau am droseddau wedi gostwng ychydig. 
 
Hysbysodd y PCC yr Aelodau ei fod wedi gofyn am ddadansoddiad 
pellach o'r wybodaeth hon yn ei gyfarfod nesaf o'r Bwrdd Gweithredol 
Strategol ar 17/8/17, a byddai'n adrodd yn ôl i'r PCP yn unol â hynny.  
 
Fodd bynnag, gallai rhai o'r rhesymau dros y cynnydd fod oherwydd: 
 

 Newidiadau yn y ffordd y cofnodwyd trosedd, yn ôl yr angen gan 
Arolygiaeth Ei Mawrhydi. 

  Nodwyd hefyd na ellid diddymu achosion o 'ddim trosedd' (dyma 
oedd pan adroddwyd am ddigwyddiad o drosedd a'i gofnodi, yna 
roedd yr heddlu yn dweud nad oedd unrhyw drosedd wedi digwydd) 
o'r ystadegau o dan y rheolau newydd. 

 Gallai'r Ddeddf Mechnïaeth newydd a chau Ystafelloedd Dalfeydd 
hefyd fod wedi effeithio ar y gostyngiad yn nifer yr arestiadau. 

 
Dywedodd y PCC fod pob Heddlu yn gweld cynnydd tebyg yn eu 
hystadegau troseddau.  Hysbyswyd y PCP hefyd y byddai'r Prif Arolygydd 
Paul Jones yn darparu cyflwyniad i gyfarfod nesaf y PCP ar gofnodi 
troseddau. 
 
Roedd aelodau'r PCP o'r farn bod angen rhagor o wybodaeth am 
ystadegau trosedd Gogledd Cymru, er mwyn meincnodi a chymharu'n 
briodol.  Byddai'n rhoi tystiolaeth i'r PCP fod blaenoriaethau'r PCC yn 
ddilys a byddai'n ychwanegu gwerth at graffu’r Cynllun Heddlu a 
Throsedd. 
 
Roedd y PCP yn cydnabod bod ystadegau trosedd ar gael ar-lein am y 
chwe mis blaenorol, ond roedd angen mwy o wybodaeth gyfoes. 
 
Holodd PCC a Swyddogion yr OPCC ai rôl y PCP oedd craffu ar yr 
ystadegau troseddau, gan mai PCC oedd yn gyfrifol am ddal y Prif 
Gwnstabl i gyfrif.  Cyfrifoldeb y PCC oedd tynnu sylw at unrhyw feysydd 
sy'n peri pryder i'r PCP.  Awgrymodd y PCC y gallai fod angen i'r PCP ofyn 
am yr ystadegau oddi wrth y Prif Gwnstabl. 
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Trafododd y PCP y canlynol hefyd:  
 

 Nifer y Swyddogion Heddlu Arbennig gweithredol, a’u cadw; 
- Oherwydd y cynnydd mewn recriwtio cwnstabliaid yn rheolaidd a 

bod nifer y Swyddogion Arbennig yn llwyddiannus yn eu cais i 
ymuno â Heddlu Gogledd Cymru, ni fyddai'r Heddlu yn cyflawni 
ei niferoedd uchelgeisiol o 300 o Swyddogion Arbennig erbyn 
Ebrill 2018. 

- Cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid fod Heddlu Gogledd Cymru 
yn anelu at gadw 300 o Swyddogion Arbennig erbyn Ebrill 2019. 

 proffiliau oedran ar gyfer y rhai sy'n gysylltiedig â digwyddiadau 
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (ASB) gan fod data a gasglwyd ar 
lefel gymunedol yn awgrymu fod achosion o ASB yn gyfyngedig i 
bobl ifanc yn unig. 
- Byddai'r PCC yn edrych i weld a oedd data ar gael mewn 

perthynas â'r tri chategori Ymddygiad Gwrthgymdeithasol i nodi'r 
proffil oedran. 

 Bygythiad o gyffuriau MPS 
- Roedd cyffuriau MPS yn hynod beryglus i'r defnyddiwr a'r rhai a 

ddaeth i gysylltiad â'r cyffur. 
- Roedd y PCC wedi gofyn i'r holl Swyddogion Heddlu gario'r 

gwrthdotefnydd opioid i leihau'r risg o niwed. 

 Nifer gwirioneddol o droseddwyr sy'n gwneud Gwasanaeth 
Cymunedol 
- Gofynnwyd i'r PCP gysylltu â'r Gwasanaeth Prawf neu eu 

Hawdurdod Lleol ei hunain am ragor o wybodaeth. 
 
Holodd y Cadeirydd hefyd pa waith y mae'r PCC yn ei wneud mewn 
perthynas â rheoleiddio cyffuriau. Roedd y PCC yn eiriolwr ar gyfer trin 
camddefnyddio cyffuriau fel mater iechyd, yn hytrach na mater troseddol. 
 
Roedd yr ardaloedd yr oedd y PCC yn awyddus eu hystyried, yn cynnwys 
y driniaeth ar gyfer rhai sy’n gaeth i gyffuriau ac a oedd angen ymagwedd 
newydd. 
 
Rhai o’r meysydd i’w hystyried oedd:  
 

 Canolbwyntio ar nifer y bobl sy'n cael eu niweidio gan gyffuriau yn 
hytrach na'r nifer sy'n defnyddio cyffuriau ac na ddylid erlyn pobl 
nad ydynt yn achosi niwed. 

   Roedd y PCC yn awyddus i archwilio'r posibilrwydd o gyflwyno 
rhaglen addysg ar gyfer y rhai sydd â chyffuriau yn eu meddiant, fel 
dewis arall i'w herlyn. 
Edrych ar y manteision o roi amgylchedd diogel a rheoledig i 
ddefnyddwyr - Ystafell Defnyddio Cyffuriau Uwch. 
- Roedd Panel Ymgynghorol i Lywodraeth Cymru wedi sefydlu 2 

weithgor, ac roedd un ohonynt yn edrych ar ochr ymarferol 
cyflwyno cyfleusterau o'r fath. 

 Cynllun Peilot ar gyfer Trin gyda Chymorth Heroin lle rhagnodwyd 
heroin meddyginiaethol ar gyfer defnyddwyr. Roedd y PCC yn 
Durham yn edrych ar gyflwyno cynllun peilot. 
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- Byddai'r PCC yn dosbarthu papur i'r PCP mewn perthynas â 
dadreoleiddio cyffuriau a'r effaith ar gymunedau. 

 
Hefyd, dywedodd y Dirprwy PCC fod yr OPCC wedi craffu ar Heddlu 
Gogledd Cymru (NWP) yn fanwl mewn perthynas â materion diogelwch 
tân, yn dilyn trychineb Tŵr Grenfell.  Roedd yr Heddlu eisoes wedi 
dechrau'r broses gasglu data i ymateb i ofynion y NCPC a oedd yn gyfrifol 
am ddarparu'r wybodaeth i'r Swyddfa Gartref. 
 
Ar wahân i 2 o dai heddlu, cynhaliwyd Asesiad Risg ar bob adeilad yr oedd 
yr Heddlu yn berchen arnynt neu lle'r oedd yr Heddlu'n breswylydd, sef 74 
o adeiladau; roedd 10 adeilad ar brydles a chyfrifoldeb y perchennog yw’r 
adeiladau hyn. 
 
Fodd bynnag, nid oedd yr Asesiadau Risg arferol yn cynnwys asesiad 
penodol yn cynnwys y cladin ac roedd yn bwysig nodi'r math arbennig o 
gladin a ddefnyddiwyd.  Roedd y broses o ddod o hyd i'r union fanylion 
wedi cymryd amser oherwydd bod cymaint o asiantaethau ledled Cymru a 
Lloegr wedi bod yn gofyn am yr un wybodaeth ar yr un pryd. 
 
Y cladin dan sylw oedd cladin cyfansawdd alwminiwm ac roedd yr Heddlu 
wedi nodi mai dim ond rhai adeiladau oedd â chladin ac roedd y rhain fel a 
ganlyn: 
 

 Parc y Bryn, Swyddfa Heddlu Llangefni - ni ddefnyddiwyd cladin 
cyfansawdd alwminiwm. 

 Swyddfa Heddlu Bod Hyfryd Wrecsam - Roedd hwn yn adeilad 12 
llawr wedi'i orchuddio â phaneli concrit gyda rhai paneli 
cyfansawdd; Roedd uned ddalfa hefyd gyda 26 cell ar y llawr 
gwaelod.  Fodd bynnag, ni ystyriwyd ei fod yn risg sylweddol. 

 Gorsaf Heddlu Oxford Road Llandudno - roedd yr adeilad newydd i 
fod i gael ei feddiannu ym mis Tachwedd 2017. Nid oedd unrhyw 
risg sylweddol yn gysylltiedig â'r adeilad hwn. Dosbarth B-s1, 
cladin, a oedd yn well na dosbarth sero. 

 Canolfan PFI, Llanelwy - 3 adeilad ar wahân gan gynnwys uned 
ddalfa gyda 32 cell. Cladin Dosbarth 1, nad oedd cystal â chladin 
dosbarth sero. Roedd yr Heddlu yn disgwyl cadarnhad oddi wrth y 
perchennog. Roedd asesiad tân ar yr adeilad wedi cyflwyno risg isel 
ac roedd Adolygiad Gwasanaeth yn cael ei gynnal ar 10/08/17. 

 Roedd gan borthladd Caergybi un gell - disgwylir na fyddai unrhyw 
gladin cyfansawdd alwminiwm ar yr adeilad; Roedd yr Heddlu yn 
dal i ddisgwyl cadarnhad.  

 Canolfan Gomisiynu Cerbydau Glannau Dyfrdwy - ni ddefnyddiwyd 
cladin cyfansawdd alwminiwm. 

 Storfa Archifau Ffordd Rhuddlan Abergele - ni ddefnyddiwyd cladin 
cyfansawdd alwminiwm. 

 
Byddai unrhyw argymhelliad ar gyfer gwelliannau yn cael ei weithredu fel y 
bo'n briodol gan y Tîm Gweithrediadau Cyfleusterau. 
 
Diolchwyd i'r PCC a'r Dirprwy PCC am eu diweddariadau llawn 
gwybodaeth. Tud 13 Tudalen 13



 
PENDERFYNWYD 

(a) Bod Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn adrodd yn ôl i'r 
Panel Heddlu a Throsedd gyda dadansoddiad pellach o'r 
cynnydd yn nifer y digwyddiadau Cam-drin Domestig. 

 
(b) Bod Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn ymchwilio a oes 

unrhyw ddata ar gael mewn perthynas â'r tri Categori 
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a phroffiliau oedran. 

 
88. DIWEDDARIAD AR LAFAR AR Y GYLLIDEB/ PROSES PRAESEPT  

 
Dywedodd y Prif Swyddog Cyllid wrth Banel Heddlu a Throsedd Gogledd 
Cymru (PCP) bod y gyllideb ar hyn o bryd yn rhagamcanu tanwariant o 
£1.4m ar gyfer 2017/18; Fodd bynnag, nodwyd ei fod yn gynnar iawn yn 
ystod y flwyddyn ac roedd y gwariant gwirioneddol yn destun newid. 
 
Rhoddodd diweddariad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd fanylion 
pellach am y gyllideb ar gyfer 2016/17. 
 
Byddai’r Prif Swyddog Cyllid yn darparu'r amserlen arfaethedig ar gyfer y 
broses Praesept a'r gyllideb yng nghyfarfod nesaf y PCP ym mis Medi 
2017. 
 
PENDERFYNWYD- 

Nodi’r diweddariad. 
 

89. TREULIAU PANEL HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU  
 
Cyflwynodd y Swyddog Arweiniol Banel yr Heddlu a Throsedd Gogledd 
Cymru (PCP) gyda manylion costau gweinyddu PCP, costau cyfieithu, a 
hawliadau Aelodau Panel unigol am dreuliau a lwfansau, fel sy'n ofynnol 
gan Gytundeb y Swyddfa Gartref ar gyfer 2016/17. 
 
Er mwyn caniatáu craffu cyhoeddus o wariant y PCP, mae gofyniad 
tryloywder wedi cael ei roi fel amod ar y taliad grant sengl, ac felly byddai 
angen i’r PCP fel isafswm gyhoeddi manylion ei holl wariant. 
 
Nodwyd y byddai manylion costau a lwfansau'r Cynghorwyr yn cael eu 
hanfon at Awdurdodau Lleol unigol er gwybodaeth. 
 
PENDERFYNWYD- 

Nodi a chyhoeddi costau gweinyddu, costau cyfieithu a 
hawliadau Aelodau Panel unigol am dreuliau a lwfansau ar 
gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru fel y bo 
angen. 

 
90. PENODI PANEL CWYNION  

 
Yn unol â Gweithdrefn Gwyno Panel yr Heddlu a Throsedd (PCP), roedd 
yn ofynnol i'r PCP benodi Panel Cwynion i ddelio â chwynion yn erbyn 
Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd a'r Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a 
Throsedd. Tud 14 Tudalen 14



 
Roedd y Panel Cwynion yn cynnwys y Cadeirydd, yr Is-gadeirydd ac un 
Aelod Cyfetholedig Annibynnol; ond gan fod yr Is-gadeirydd yn Aelod 
Cyfetholedig Annibynnol, roedd yn ofynnol i gynrychiolydd Aelod etholedig 
eistedd ar y Panel Cwynion. 
 
Oherwydd gwrthdaro posibl o ran buddiannau neu aelodau’n methu â bod 
ar gael ar gyfer materion brys, gofynnodd y Swyddog Arweiniol hefyd i 
ddirprwy gael ei nodi i eistedd ar y Panel Cwynion yn ôl yr angen. 
 
Cynigiwyd penodi'r Cynghorydd Neville Philips (Cyngor Sir y Fflint) i'r 
Panel Cwynion; fodd bynnag, gan ei fod wedi rhoi ei ymddiheuriadau, 
byddai Swyddogion yn cadarnhau ei fod yn hapus i ymgymryd â'r 
penodiad hwn. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Hugh Irving (Cyngor Sir Ddinbych) fod yn Aelod 
dirprwyol. 
 
PENDERFYNWYD- 

(a) Penodi'r Cadeirydd, yr Is-gadeirydd a'r Cynghorydd Neville 
Philips (yn amodol ar ei gadarnhad) i'r Panel Cwynion ar gyfer 
Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. 
 

(b) Penodi'r Cynghorydd Hugh Irving yn Aelod Dirprwy ar gyfer y 
Panel Cwynion. 

 
 

91. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF:  
 
Cynhelir cyfarfod nesaf Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ddydd 
Llun 18 Medi 2017 am 2.00pm. 
 
 
 

(Daeth y cyfarfod i ben am 4.25 pm) 
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PANEL YR HEDDLU A THROSEDD  

18 Medi 2017 

COFNOD PENDERFYNIADAU 

Adroddiad y Prif Weithredwr 

1. CYFLWYNIAD 

1.1 Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (“y Comisiynydd”) yn gyfrifol am wneud nifer o 
benderfyniadau drwy gydol y flwyddyn.  Gall y rhain gynnwys penderfyniadau ynghylch 
materion fel y gyllideb a'r praesept, penodiadau, blaenoriaethau plismona a thrafodion 
cyfreithiol.. 

2. SUT Y GWNEIR PENDERFYNIADAU 

2.1 Y Polisi Gwneud Penderfyniadau sy'n nodi’r broses y bydd Comisiynydd Gogledd Cymru yn 
cadw ato wrth wneud penderfyniadau. Mae’n darparu’r paramedrau, yr ymdriniaeth a’r 
egwyddorion ac yn amlinellu’r gweithdrefnau ar gyfer cofnodi a chyhoeddi’r 
penderfyniadau a wneir. 

2.2 Bydd penderfyniadau’r Comisiynydd yn ymwneud yn bennaf a chyflawni ei swyddogaethau 
statudol; yn ogystal, mae ar y Comisiynydd ddyletswydd statudol i gofnodi a chyhoeddi 
penderfyniadau o fudd cyhoeddus arwyddocaol sy’n deillio o arfer y swyddogaethau 
statudol hynny, boed wedi’u gwneud gan y Comisiynydd yn breifat neu o ganlyniad i 
gyfarfod o natur gyhoeddus neu breifat. 

2.3 Mae’r gofynion statudol yng Ngorchymyn (Gwybodaeth Benodedig) Cyrff Plismona Lleol 
Etholedig 2011/12 a 13 (“y Gorchmynion” ar gyfer cofnodi a chyhoeddi gwybodaeth 
berthnasol i benderfyniadau a wneir,  yn gofyn am elfennau penodol er mwyn sicrhau 
tryloywder ac i sicrhau unplygrwydd y rhai hynny sy'n gwneud y penderfyniadau. Bydd 
penderfyniadau a wneir yr ystyrir eu bod o ddiddordeb i’r cyhoedd yn cael eu cyhoeddi ar 
wefan y Comisiynydd ac yn cael eu cyflwyno er sylw’r Panel yn yr adroddiad hwn. 

3. CRAFFU AR BENDERFYNIADAU’R COMISIYNYDD 

3.1 Mae’r Panel Heddlu a Throsedd yn gyfrifol am oruchwylio’r Comisiynydd a chraffu ar 
benderfyniadau a wneir ganddo.  

3.2 Bwriad y Comisiynydd yw cyflwyno i’r panel grynodeb o'r holl benderfyniadau a wnaed 
gennyf ynghyd a chrynodeb o'r rheswm pam y gwnaed y penderfyniadau hynny.  Bwriedir y 
bydd hyn o gymorth i'r Panel gyflawni ei ddyletswydd o graffu ar ei benderfyniadau.  

4. ARGYMHELLION  

4.1 Bod y Panel yn nodi cynnwys yr adroddiad hwn. 

5. COFNOD PENDERFYNIADAU 

5.1 Mae'r tabl isod yn nodi'r penderfyniadau allweddol a wnaed o 21 Ebrill 2017 hyd 23 Awst 
2017.  
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6.  

Dyddiad 
Teitl a dolenni i’r 

penderfyniad llawn 
Summary 

7.07.17 DM.2017.19 Mae'r Comisiynydd wedi cymeradwyo estyniad cytundeb 
tymor penodol y Prif Gwnstabl (FTA). Yn unol â Rheoliad 11 o 
Reoliadau'r Heddlu 2003 (Paragraff 2B), caniateir estyniadau i 
FTAs am uchafswm o dair blynedd ac am dymhorau dilynol o 
uchafswm o flwyddyn yr un. Gan mai dyma'r ail estyniad i'r 
FTA dim ond am un flwyddyn y gall y Comisiynydd ymestyn yr 
FTA hwn. Mae hyn bellach wedi estyn y cytundeb i 1 
Tachwedd 2018. 

27.07.17 DM.2017.20 Cymeradwywyd y trefniadau staffio interim gan y Comisiynydd 
i ddarparu am gyfnod o absenoldeb swyddog statudol. Yn 
dilyn y cyfnod interim hwn, mae'r Panel Heddlu a Throsedd 
wedi cymeradwyo penodi Prif Weithredwr Dros Dro am 
gyfnod dros dro mewn Gwrandawiad Cadarnhau a gynhaliwyd 
ar 10 Awst 2017. 

17.08.17 DM.2017.21 Cymeradwyo cyllid ar amcangyfrif o £269,000 i uwchraddio 
naw o eiddo'r Comisiynydd i sicrhau eu bod yn addas i'r 
pwrpas a gallant barhau i fod yn weithredol ddiogel. Ni 
chynhwyswyd yr arian ar gyfer y gwaith hwn naill ai yn y 
rhaglen gyfalaf na'r gyllideb am y flwyddyn.  Cytunodd y 
Comisiynydd i ariannu'r gwaith o’r Gronfa Wrth Gefn ar gyfer 
Diogelwch a Chynnal a Chadw Ystadau. 

18.08.17 DM.2017.22 Mae'r Fframwaith Comisiynu wedi'i ddiwygio i gynnwys 
gofynion y Polisi Gwerth Cymdeithasol newydd a 
fabwysiadwyd. Pwrpas y fframwaith yw amlinellu amcanion y 
Comisiynydd a'r weledigaeth gyffredinol trwy gomisiynu 
gwasanaethau. 

18.08.17 DM.2017.23 Er mwyn parhau i ddarparu cyllid i'r Partneriaethau Diogelwch 
Cymunedol, dyfarnwyd £784,295 pellach yn ail hanner y 
flwyddyn ariannol hon. 

18.08.17 DM.2017.24 Mae'r Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl wedi cymeradwyo'r Polisi 
Gwerth Cymdeithasol. Mae'r polisi'n dangos sut y bydd y 
Comisiynydd a Heddlu Gogledd Cymru yn ystyried sut y gellir 
gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol y rhanbarth trwy gaffael nwyddau, gwaith a 
gwasanaethau fel rhan o Ddeddf Gwasanaethau Cyhoeddus 
(Gwerth Cymdeithasol) 2012 a Deddf Lles Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 ac ar y cyd â model Gwerth 
Cymdeithasol Cymru ©. 

17.08.17 DM.2017.25 Bydd Deddf Plismona a Throseddu 2017 yn gwneud nifer o 
newidiadau yn y ffordd y mae'r Heddlu a'r Comisiynydd yn 
ymdrin â chwynion. Bydd y newidiadau yn cryfhau rôl y 
Comisiynydd yn y broses. Mae'r Ddeddf yn cyflwyno 
dyletswyddau newydd sy'n orfodol a hefyd yn caniatáu i 
Gomisiynwyr ddewis cymryd drosodd nifer o swyddogaethau 
sydd ar hyn o bryd yn gyfrifoldeb ar y Prif Gwnstabl.  

Penderfynwyd y bydd Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i 
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gynnal rheolaeth o’r holl gwynion a wneir am yr holl 
swyddogion a staff o dan gyfarwyddyd a rheolaeth y Prif 
Gwnstabl a bydd y Comisiynydd yn cymryd y swyddogaeth sy’n 
delio ag apelio ac adolygu cwynion. 

29.08.17 DM.2017.26 Mae'r Comisiynydd yn ei Fwrdd Gweithredol Strategol yn 
craffu ar yr Heddlu o ran ei "Ddatblygiad Pobl a Sefydliadol". 

Bydd Dadansoddwr Data Adnoddau Dynol yr Heddlu yn 
darparu gwybodaeth a dadansoddiad o gwmpas meysydd 
allweddol o fusnes, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r 
canlynol:  
 

 Grym Swyddogion Heddlu 

  Niferoedd staff yr heddlu  

 Cynllunio olyniaeth  

 Defnyddio staff asiantaeth  

 Gwirfoddolwyr  

 Gwybodaeth monitro cydraddoldeb gan gynnwys 
materion a amlygwyd o'r Adroddiad Monitro 
Cyflogaeth  

 Data salwch ac ailddechrau gwaith, gan gynnwys 
mathau o salwch (ee straen ac ati)  

 Cwynion  

 Tribiwnlysoedd cyflogaeth  

 Dilyniant /dyrchafiad  

 Recriwtio/ ymadawyr  

 Materion adnoddau dynol eraill sy'n peri pryder i'r 
OPCC wrth iddynt godi  

 
Mae'r swyddogaeth hon yn sicrhau bod y Comisiynydd yn 

cyflawni ei ddyletswydd i ddal y Prif Gwnstabl i gyfrif wrth 

ddarparu gwasanaeth plismona effeithiol ac effeithlon.  

 

 

6.1 Mae gwybodaeth ychwanegol i'w chael ar wefan y Comisiynydd ('Sut rydym yn 
gwneud penderfyniadau'). 

7. TRAFODION CYFREITHIOL 

7.1 Yn unol â’r "Gorchmynion", mae'r Comisiynydd yn cyhoeddi gwybodaeth am y 
Contractau, Trafodion Eiddo ac Atgyfeiriadau i'r Archebion Sefydlog y mae wedi eu 
cymeradwyo. 

7.2 Rhoddir yr adroddiad hwn i'r Cydbwyllgor Archwilio er gwybodaeth ac i’w chraffu.  

7.3 Gellir dod o hyd i'r adroddiad diweddaraf ar gyfer y cyfnod sy'n dod i ben ar 30 
Mehefin 2017 trwy glicio yma. 
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8. PAPURAU CEFNDIR 

8.1 Polisi Gwneud Penderfyniadau, OPCC Gogledd Cymru 

8.2 Gorchymyn (Gwybodaeth Benodedig) Cyrff Plismona Lleol Etholedig 2011 

8.3 Gorchymyn (Gwybodaeth Benodedig) Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Diwygiad) 2012 

8.4 Gorchymyn (Gwybodaeth Benodedig) Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Diwygiad) 2013 

Awdur yr Adroddiad 

M Jones, Swyddog Gweithredol, Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 

 (Paratowyd yr adroddiad hwn ar 29 Awst 2017) 
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QUESTIONS TO POLICE AND CRIME COMMISSIONER 

 

 

1.       The 2017 Police & Crime Plan is by far the best structured and 

presented plan for North Wales since 2012, but does the PCC accept that 

he has no real mandate to implement any of the drug policies set out on 

p16? None of these appear in his official 2016 election address, nor even as 

a strategic priority in his own Plan for which his function as a PCC can be 

openly scrutinised, so is he therefore expecting other agencies in North 

Wales to foot the bill for his policies whilst he and his deputy shout support 

from the stands? 

 

Firstly, PCCs are responsible for the totality of policing, and aim to cut crime 

and deliver an effective and efficient police service within their force area. 

We work in partnership across a range of agencies at local and national 

level to ensure there is a unified approach to preventing and reducing crime. 

All of the interventions I am proposing will help with this. In fact, given that 

the way we manage illegal drugs is at the heart of dealing with so much of 

the crime we face, it is incumbent on all PCCs to understand the issue, and 

be willing to be led by the evidence. To learn from what works elsewhere, to 

develop the most effective approaches possible, and so best protect the 

young and vulnerable, and the communities we live in, is at the core of what 

I seek to do.  

 

As for who foots the bills, there is an extensive body of research showing all 

the measures I support to be highly cost effective - so would actually save 

the people of North Wales money. For example with regard to heroin 

prescribing clinics, and drug consumption rooms, Glasgow NHS plans to 

open both soon, and recently conducted a business case concluding: “Our 

proposals [for a heroin prescribing clinic and a drug consumption 

room]...would help to address a wide range of issues and so relieve 

considerable pressure on services elsewhere in the system. The evidence 

clearly shows the potential for these proposals to create long-term savings 

and so the economics of this issue are also compelling.” 

 

I understand that in Glasgow they intend to evaluate the costs and benefits 

of their plans to see which agencies save money and how much. Each 

would then be asked to contribute part of those savings proportionately, to 

ensure the long term resourcing of the measures they want to put in place. 
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With major overall savings to be had, all would then benefit financially, at the 

same time as health improves and crime falls.   

 

Similarly, recent evaluations of programmes to divert people caught for 

minor drug offences away from prosecution have not only been shown to 

reduce levels of recidivism, but also to release police resources for other 

priorities. I would point towards Operation Turning Point in the West 

Midlands, Checkpoint in Durham and the Bristol Drug Education 

Programme.  

 

  

2.       Does the PCC realise that statements such as “war on drugs was lost 

a long time ago” send exactly the wrong message to individuals fighting 

addiction and to their families, undermines the morale of police officers 

upholding the law and threatens to drive a wedge between his office and the 

many statutory agencies, voluntary bodies and citizens committed to tackling 

the harm caused by over-consumption of drugs in North Wales? 

 

I would be knowingly misleading the public if I said I thought the War on 

Drugs was being won. The UK Prime Minister’s Strategy Unit concluded that 

to put drug dealers out of business we would need to consistently  seize 

60% of drugs, because profit margins are so high. Yet research in Scotland 

suggests we are currently seizing just 1-3% of heroin coming into the 

country - barely a cost of doing business and clearly impossible to raise to 

anything like the level needed to ‘win’ the war on drugs. Even the UK 

Government’s own evaluation of its 2010-16 strategy concluded that overall 

drug use had not fallen, drug related deaths are at record levels, illicit drug 

markets are so resilient enforcement at best has localised and short-lived 

impacts, and did not affect street prices, while actually causing drug-market 

related violence. Online dark-websites are replaced as soon as any close, 

some drugs are at almost unprecedented purity levels, and the market 

created by the current approach is so lucrative for organised crime it easily 

repays the costs of smuggling. It also says there is very little evidence 

enforcement acts a deterrent to use, or that stop and search restricts supply, 

while involvement with the criminal justice system harms the young and 

vulnerable, and families. This is all in line with the Home Office’s previous 

International Comparators Report which looked at countries all over the 

world before concluding there was no link between harshness of 

enforcement and use levels. 
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil

e/628100/Drug_Strategy_Evaluation.PDF 

 

https://www.gov.uk/government/publications/drugs-international-

comparators 

 

I have a duty to be honest with the people of North Wales, and when policies 

don’t work I will not shy away from saying so, and exploring ones that could. 

But given polling shows 75% of the public agree with me that we have lost 

the drug war, to claim otherwise would also risk undermining public faith in 

the police force, and the office of the PCC, and further feed a public mistrust 

of politicians that is corrosive to democracy.  

 

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/weve-lost-the-war-on-drugs-

exclusive-1559854 

 

In fact, far from driving a wedge between my office and other agencies, 

there is now widespread agreement among major treatment organisation, 

health experts, bodies like the Royal Society for Public Health, the Advisory 

Council on the Misuse of Drugs, the World Health Organisation and many 

more that the War on Drugs is a counterproductive failure, and it is time to 

treat illicit drugs as a health issue. Having met with members of the 

Anyone’s Child project I know increasingly those bereaved by drug 

overdoses are also concluding that the current approach endangers rather 

than protects us. 

 

Questions 3, 4 and 5 all relate to the now well-established drug policy 

interventions that I support, and that have been introduced in a range of 

countries including Switzerland, Portugal and Canada with a view in 

particular to reducing drug-related deaths. 
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I will respond to some particular points, but rather than cherry picking 

individual statistics or reports, or reinventing the wheel, I note that the 

interventions I support on drugs are also directly supported by the 

recommendations of the UK Government’s Advisory Council on the Misuse 

of Drugs (ACMD) and the European Monitoring Centre on Drugs and Drug 

Addiction which Mr Hibbs references in question 4. These are the gold 

standard independent statutory bodies respectively working at the UK and at 

European level. 

  

3.       The PCC singles out Portugal as a leading example of leadership and 

innovation in the field of drug policy, so can he please inform the Panel how 

many Enhanced Harm Reduction Centres of the kind he proposes for 

Wrexham are operating in Portugal today and how they contribute to the 

“whole system approach” operating there?   Or does he agree with me that 

the only evidence-based aspects of drug policy in Portugal worth pursuing 

are reducing the UK prison population, and relentlessly driving down 

demand for drugs through insisting on evidence-based psychosocial 

interventions to treat problematic and addictive behaviours? 

 

The EMCDDA describes Portugal’s approach as  “a public health policy 

founded on values such as humanism, pragmatism and participation.” 

Although Portugal only has around 40 drug related deaths a year - about 

1/10th of the UK rate per million of the population, and far lower than before 

introducing their decriminalisation and health based approach in 2001, they 

are not complacent.  

 

Faced with many of the same pressures we have in Wales, including cuts to 

social services and health budgets, and problems with poverty, as well as an 

aging drug using population, I understand they commissioned their first Drug 

Consumption Room in May, which is due to open in Lisbon later this year. 

This is in line with Scotland, Ireland and France all of which have or are 

about to open their first supervised drug consumption rooms. 
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In terms of Portugal’s health-led decriminalisation based approach to drugs, 

the ACMD (along with the Royal Society for Public Health and the entire UN 

family of bodies) has also called for those caught in possession of drugs to 

be diverted towards health measures, not the criminal justice system. A 

position reiterated most recently by the Lammy Review for the government, 

which called for these kinds of diversion schemes to be rolled out 

nationwide, as I noted in response to question 1.  

 

 

4.       Can the PCC inform the Panel how many drug-related deaths are 

recorded each year within the socially conservative and secretive jurisdiction 

of Switzerland; whether this country is currently experiencing a downward 

trend; and how he sources his figures given they are not submitted to the 

European Monitoring Centre EMCDDA, presumably because of the large 

number of drug-related deaths taking place in clinics in Zürich? 

 

Switzerland is not an EU country so is not obliged to submit data to the 

EMCDDA. However, according to the Swiss Surveillance of Addictions, 

an epidemiological surveillance system mandated by the Federal 

Office of Public Health (FOPH), opiate related deaths have fallen from 

376 in 1995 when heroin prescribing clinics and drug consumption 

rooms first started opening, as part of their health-led approach, to 134 

deaths in 2014, out of a population of 8.4 million. Wales with a 

population of 3 million, had 158 opiate related deaths last year - so 

over three times the death rate of Switzerland.   

http://www.suchtmonitoring.ch/fr/3/7.html?opioides-mortalite 

 

We asked Jean-Felix Savary of GREA - an umbrella group of Swiss 

professionals working in the addictions field - about deaths in heroin 

clinics to get the very latest stats. He said (09/09/17); “I can confirm 

that no one has ever died from a heroin overdose in any Swiss HAT 

clinic, including in Zurich. It’s strictly medically supervised, so there is 

technically no risk on that side. People also have their health rapidly 

improved in such programs.” In fact, no-one has ever died from a drug 

overdose in any heroin prescribing clinic anywhere in the world, or in 

fact in any supervised drug consumption room either. 
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5.       Since excess mortality is one of a number a key indicators of the 

success of any policy built around supervised injection and/or Heroin 

Assisted Treatment, does the PCC agree with the meta-analysis of 6 

international trials of heroin prescribing published by the Director of the 

National Addiction Centre (Strang et al. 2015) which concludes that overall 

there is no statistically significant reduction in mortality compared to 

available alternatives (p=0.38, Figure 3)?  And would he therefore tend to 

agree with the B.C. coroner’s service in Vancouver that the experience in 

British Columbia has been that addicts still end up dying alone in their own 

home or indoors 90% of the time? 

 

The ACMD, in response to the UK’s spiraling levels of drug-related deaths 

(DRDs), carried out an in-depth analysis of evidence from across the globe 

looking at a wide range of research into measures to reduce death rates - 

not just some studies. Based on this they released the report ‘Reducing 

Opioid-Related Deaths in the UK’1. This report is tailored to our situation, 

and states that in addition to opioid substitution therapy: 

 

“Other substance misuse treatment options could be further developed in 

order to reduce the risk of death including broader provision of naloxone, 

heroin-assisted treatment [heroin prescribing clinics] for those for whom 

other forms of OST are not effective, medically supervised drug 

consumption clinics, treatment for alcohol problems, and assertive 

outreach to engage heroin users who are not in treatment into OST 

(especially for those who are homeless and/or have mental health 

problems).” 

 

In its response to this report, the UK Government accepted that these 

measures had value to reduce deaths. Heroin Prescribing Clinics are also 

recommended in the Government’s Modern Crime Reduction Strategy 

because of their scope to curb large amounts of acquisitive crime and street 

dealing. The UK Government specifically says PCCs wishing to explore 

these measures are encouraged and I quote; “to engage with the relevant 

local authorities which commission drug and alcohol treatment in their 

areas.”  (PQ Answered by Brandon Lewis MP, then Home Office Minister) 

 

                                                
1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/576560/ACMD-Drug-
Related-Deaths-Report-161212.pdf 
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The EMCDDA has also carried out in depth separate reviews of research on 

both drug consumption rooms and heroin prescribing clinics around the 

globe, concluding both are highly cost effective ways to reach and stay in 

contact with highly marginalised target populations, resulting in immediate 

improvements in hygiene and safer use for clients, as well as wider health 

and public order benefits.  

 

http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/drug-consumption-rooms 

 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/heroin-assisted-

treatment 

 

I would be happy to point towards extensive further evidence and expert 

advice to support the plans of my office, and in particular provide contacts in 

Switzerland, Portugal and Canada to whom he can talk directly for 

reassurance about the value of the various initiatives under consideration.  
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DRAFFT 

 

Cyflwyniad 

 

Croeso i adroddiad blynyddol 1 Ebrill 2016 – 31 Mawrth 2017.  
 
Mae’r adroddiad hwn yn darparu gwybodaeth am y 
blaenoriaethau plismona a bennwyd gan fy rhagflaenydd, Mr 
Winston Roddick QC CB, ac am fy mlwyddyn gyntaf yn y 
swydd.  
 
Mae’r adroddiad yn darparu trosolwg i chi o’m swydd, prif 
lwyddiannau’r flwyddyn ddiwethaf, gwybodaeth am ein 
heriau ariannol a gwybodaeth am fy amcanion ar gyfer y 
dyfodol.  
 
Hoffaf fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i Mr Roddick am ei 
waith fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf gogledd 
Cymru, a’i longyfarch am ei lwyddiannau ac am greu sylfaen 
gref i mi gael adeiladu arni. 
 
Hoffaf hefyd ddiolch i bawb sydd wedi fy nghynorthwyo yn 
ystod fy mlwyddyn gyntaf, yn arbennig plismyn, staff a 

 

heddlu gwirfoddol Heddlu Gogledd Cymru; fy nhîm o staff ymroddedig a holl wirfoddolwyr teulu’r 

heddlu – ni fedraf wneud y swydd hon heboch chi.  

Mae’r adroddiad hwn yn dangos bod Heddlu Gogledd Cymru, dan arweiniad Prif Gwnstabl Mark 
Polin, wedi perfformio’n dda iawn. Yn dilyn blynyddoedd o heriau ariannol mae’r Heddlu yn parhau i 
ddarparu gwasanaeth plismona yr ydym ni’n gallu ymfalchïo ynddo.  

Yn olaf, hoffaf ddiolch i aelodau’r Panel Heddlu a Throsedd am eu cyfraniad tuag at drefniadau 
plismona yng ngogledd Cymru. 

Mae bod yn agored, tryloyw ac atebol yn bwysig iawn i mi. Roeddwn i’n falch iawn bod Cymharu 

Comisiynwyr Heddlu a Throsedd wedi cydnabod fy ymrwymiad, gan gyflwyno Gwobr Tryloywder 

2016 i mi. Fy mwriad yw cynnal y lefel uchel hon o atebolrwydd, ac mae’r adroddiad hwn yn 

adlewyrchu’r ymrwymiad hwnnw.  

 
Arfon Jones 

Comisiynydd Heddlu a Throsedd 

Gogledd Cymru 
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DRAFFT 

 

Blwyddyn o lwyddiannau  

Rwyf yn falch iawn o waith a llwyddiannau fy swyddfa, Heddlu Gogledd Cymru a’n partneriaid yn 
ystod fy mlwyddyn gyntaf yn y swydd. 

Isod rwyf wedi rhestru rhai o’n llwyddiannau, sy’n cyfrannu at wneud gogledd Cymru yn lle gwell i 
fyw, gweithio ac ymweld ag o. Mae’r llwyddiannau hyn yn dyst i safon uchel ein gwasanaethau 
plismona, yn arbennig i ddioddefwyr trosedd. 

Ebrill 2016 

 Estyn yr Uned Arfau Tân ar y cyd gyda Heddlu Caer i gynnwys y ddwy Adran Gŵn o fis Ebrill 

2016 ymlaen. Unwyd y Cynllun Ymweliadau Lles Cŵn yn ogystal.  

 Cynhaliodd yr Heddlu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Ymddiriedolaeth 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wasanaeth brysbennu ar y stryd yn Wrecsam i ofalu am 
unigolion gyda phroblemau iechyd meddwl a lleihau nifer y carchariadau dan adran 136. 
Darparwyd y cyllid ar gyfer y prosiect hwn yn dilyn cyflwyno cais llwyddiannus ar y cyd am 
£155,220 gan y Swyddfa Gartref.  

 Cafwyd cymeradwyaeth i godi pencadlys adrannol newydd, dalfa a gorsaf heddlu newydd 

yng nghanol tref Wrecsam. Bydd yr adeiladau newydd yn darparu cyfleusterau modern a 

hygyrch i’r Ardal Reoli Ddwyreiniol.  

Mai 2016 

 Cefnogi’r Ganolfan Les a Thriniaeth Alcohol, sy’n darparu cymorth cyntaf a chefnogaeth les i 

unigolion a all fod yn ddiamddiffyn ar ôl yfed gormod o alcohol.  

 Heddlu Gogledd Cymru oedd y perfformwyr gorau o ran caffael cyllid o enillion atafaelu, gan 

sicrhau £106,850.53 a fydd yn cael ei ail-fuddsoddi yn ein cymunedau trwy fenter “Eich 

Cymuned, Eich Llais”.  

 Cyflogi Gweithiwr Achosion Iechyd Meddwl yn y Ganolfan Cymorth i Ddioddefwyr i helpu 

dioddefwyr gyda phroblemau iechyd meddwl.  

 Mae’r tîm Troseddau Gwledig yn parhau i arwain y ffordd o ran atal a mynd i’r afael â 

throseddau gwledig yng ngogledd Cymru.  

Mehefin 2016  

 Cynyddu nifer y Cadetiaid Heddlu mewn digwyddiadau cymdogaeth, gwaith atal ac 
ymarferion efelychu. Lansiwyd Uned Ymateb a Reolir i ddelio gyda digwyddiadau amser araf 
a datrys materion heb alw swyddogion. 

 Mae Cronfa’r Comisiynydd wedi darparu cyllid ar gyfer nifer o brosiectau a sefydliadau er 

mwyn mynd i’r afael â throsedd ac anhrefn, i gefnogi dioddefwyr cam-drin domestig ac 

ymosodiadau rhywiol, ac i gefnogi pobl sy’n troseddu oherwydd dibyniaeth. Rhoddwyd 

ychydig dros ddwy filiwn o bunnoedd i amrywiaeth o ddarparwyr gwasanaeth yn 2016/17. 
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 Wedi cysylltu a helpu 14,168 o ddioddefwyr, 1,864 ohonynt yn blant neu’n bobl ifanc, a 

gysylltodd â’r Ganolfan Cymorth i Ddioddefwyr. Dangosodd canlyniadau arolwg y 

gwasanaeth lefel foddhad o 100%, gyda 75% o’r ymatebwyr yn nodi bod eu hiechyd a'u lles 

yn well yn dilyn derbyn y gwasanaeth.  

Gorffennaf 2016 

 Mae’r prosiect Dinasyddion yn Plismona yn parhau i fynd o nerth i nerth gyda mwy a mwy o 

heddweision gwirfoddol, staff gwirfoddol a chadetiaid. Mae prosiectau a rolau gwirfoddol 

bellach yn cynnwys Gwirfoddolwyr Gwylio Cyflymder Cymunedol, Caplan Heddlu a 

Hyfforddwr Cymorth Cyntaf.  

 Mae mwy o heddweision gwirfoddol wedi eu lleoli yn y Tîm Troseddau Gwledig, patrôl 

gyda’r nos Wrecsam ac i ddarparu gwasanaeth plismona mwy gweledol mewn 

digwyddiadau, megis Strafagansa Llandudno a Phrom a Mwy ym Mae Colwyn.  

Awst 2016 

 Cytundeb bod swyddogion yr Awdurdod Tân ac Achub yn cynorthwyo Heddlu Gogledd 

Cymru gyda digwyddiadau unigolion ar goll o’u cartrefi. Bydd hyn yn lleihau’r pwysau ar 

Heddlu Gogledd Cymru oherwydd, yn 2016/17 yn unig, cafwyd adroddiadau am 1532 o blant 

a phobl ifanc ar goll o’u cartrefi. 

 Craffu’n fanwl ar weithdrefnau cludiant mwy diogel rhwng Wrecsam a Chaer ar gyfer 

cefnogwyr pêl-droed. 

 Cytuno ar, a mabwysiadu, Fframwaith Partneriaeth a Chydweithio newydd sy’n amlinellu’r 
anghenion sylfaenol ar gyfer partneriaethau, cydweithio a threfniadau eraill ar y cyd. 

Medi 2016 

 Mynychu Diwrnod Cenedlaethol Coffau’r Heddlu gyda dau gadet. Roedd yn fraint gan y 

cadetiaid fynychu’r digwyddiad a bod yn rhan o’r un ar bymtheg oedd yn cynrychioli’r heddlu 

yn genedlaethol, a chael cwrdd â Chomisiynydd yr Heddlu Metropolitanaidd. 

 Cynyddodd nifer y cadetiaid yn Heddlu Gogledd Cymru i 106 (60 y llynedd). 

 Sefydlu Tîm Ymyrraeth Gynnar ar y cyd yn Sir y Fflint i weithio gyda’r rheiny sy’n creu’r galw 

mwyaf o ran bygythiad, niwed a risg. 

 Rhoddodd y Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd araith ar gamfanteisio'n rhywiol ar 

blant yn ystod y gynhadledd a drefnwyd gan Barnardo's yn Llanelwy.  

Hydref 2016 

 Mewn ymateb i'r cynnydd mewn tystiolaeth ffotograffig a fideo drwy gamerâu dangosfwrdd, 

lansiwyd Ymgyrch SNAP. Mae Gan Bwyll bellach yn datblygu’r ymgyrch ar lefel genedlaethol. 

 Ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, mae chwe chlinigwr, gan 
gynnwys nyrs iechyd meddwl, wedi derbyn hyfforddiant i ddarparu cyngor meddygol i 
Reolwr Digwyddiadau’r Heddlu o ran y bobl fwyaf diamddiffyn. Ariennir y clinigwyr gan 
Lywodraeth Cynulliad Cymru. 

Tachwedd 2016 
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 Ennill Gwobr Tryloywder Cymharu Comisiynwyr Heddlu a Throsedd am ddarparu’r holl 

wybodaeth statudol mewn modd agored a thryloyw.  

 Yn ychwanegol at y digwyddiadau arferol, cynaliasom gynhadledd gyda sefydliadau unigol 

o’r trydydd sector i dderbyn eu barn am y blaenoriaethau plismona.  

 Lansio’r Uned Atgyfeirio Ganolog sydd wedi ei chyd-leoli gyda Chyngor Conwy. Prif amcan yr 

uned yw darparu cefnogaeth gynnar a diogelu pobl ddiamddiffyn. 

 

Rhagfyr 2016 

 Lansiwyd Uned Diogelwch ar y Ffyrdd yr Heddlu Gwirfoddol ar 1 Rhagfyr i weithio ochr yn 

ochr â Phlismona Ffyrdd a Gan Bwyll, gan weithredu fel cangen orfodi ar gyfer 

gwirfoddolwyr Cynllun Gwylio Cyflymder Cymunedol.  

 Gyda chymorth y Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd a’r Heddlu, cynhaliais fforymau 

ymgynghori cyhoeddus i dderbyn barn cymunedau am ein blaenoriaethau plismona.  

 Dosbarthu grant gwerth £4,000 gan Lywodraeth Cymru rhwng gwahanol brosiectau yn yr 

ardal ac i hyrwyddo Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb.  

Ionawr 2017 

 Mae defnyddio camerâu corff yn fantais fawr i gasglu tystiolaeth o droseddau a diogelu lles. 
Mae Heddlu Gogledd Cymru yn un o’r 5 heddlu gorau am ddefnyddio’r camerâu hyn. 
Sicrhaodd Heddlu Gogledd Cymru £44,000 gan Gronfa Arloesi’r Swyddfa Gartref a £25,000 
gan Gronfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu i brynu offer ychwanegol.  

 Mewn tri mis anfonwyd 269 o lythyrau drwy’r Prosiect Gwylio Cyflymder Cymunedol at 

yrwyr a oedd wedi mynd dros y terfyn cyflymder, gan hyrwyddo diogelwch ar y ffyrdd yng 

ngogledd Cymru. 

 Rhoddwyd Gwobr Arloesi Tom Parry Jones i ddau aelod o staff yr Adran Gweinyddu 

Cyfiawnder am lwyddo i ddatblygu ffordd i bobl ddiamddiffyn ddarparu tystiolaeth yn y llys 

drwy system delathrebu Lync/Skype.  

 Cydweithio gyda heddluoedd eraill Cymru a gogledd-orllewin Lloegr ar faterion gweithredol 

fel troseddau trefnedig, gwrthderfysgaeth, fforensig a phlismona arfog. Mae yna lawer o 

elfennau o blismona sy’n fwy effeithiol pan rydym ni’n gweithio gyda’n gilydd, ac oherwydd 

ein lleoliad daearyddol yng ngogledd Cymru rydym ni’n gallu cydweithio’n effeithiol gyda 

heddluoedd eraill Cymru a chyda cydweithwyr dros y ffin. 

Chwefror 2017 

 Buddsoddi mewn, a dosbarthu 1350 o ddyfeisiau technoleg symudol i alluogi swyddogion i 

chwilio am bobl, cerbydau a chyfeiriadau pan fyddant ar batrôl.  

 Mae swyddogion y Tîm Troseddau Gwledig a Chynllunio Ymgyrchoedd wedi derbyn eu 

cymhwyster hedfan dronau.  

 Mae ein defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol yn cynyddu ac mae gennyf i a'r Heddlu bron i 

100,000 o ddilynwyr ar Trydar. Mae dros 200 o swyddogion yr heddlu wedi derbyn 

hyfforddiant i ddefnyddio Trydar a Facebook. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn arf bwysig i 
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gyfathrebu gyda’r cyhoedd. Rhannwyd un ymgyrch mewn perthynas â secstio gan 550 o 

bobl, gan gyrraedd cynulleidfa o 53,000. 

 Dilynodd rhaglen Week In Out y BBC mi ym Mhortiwgal ac o gwmpas Cymru yn ailystyried y 

rhyfel yn erbyn cyffuriau.  

 Ymatebais i filoedd o lythyrau a negeseuon e-bost mewn perthynas â’r gwasanaeth 

plismona yng ngogledd Cymru. Mae hwn yn offeryn craffu pwysig gan mai’r bobl sy’n derbyn 

y gwasanaeth yw’r bobl yn y sefyllfa orau i ddweud sut mae'r Heddlu wedi eu trin. Mae 

canlyniadau arolwg hyder y cyhoedd yn dangos cynnydd yn hyder y cyhoedd yn yr Heddlu. 

 Bu i’r Gwasanaethau Cyfiawnder Cymunedol Integredig nodi 445 o droseddwyr sy’n cymryd 

cyffuriau ar gyfer triniaeth. Rhwng y gymuned a rhyddhau o’r carchar, cefnogodd y 

Gwasanaethau Cyfiawnder Cymunedol Integredig 447 o bobl drwy driniaeth wirfoddol a 350 

drwy orchmynion cymunedol. Cyrhaeddodd y 797 achos yma 7428 o ganlyniadau. 

 

Mawrth 2017 

 Agor carchar cyntaf yr oes fodern, CEM Berwyn, yn Wrecsam. Mae Protocol Ymchwilio i 

Droseddau wedi ei lunio sy’n amlinellu pryd fydd Heddlu Gogledd Cymru ymchwilio i 

drosedd a’r protocol ar gyfer rhoi gwybod i Heddlu Gogledd Cymru. 

 Yn 2016/17 cynhaliodd Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa 144 o ymweliadau yn ddirybudd a 
siarad gyda 344 o garcharorion yn y ddalfa i wneud yn siŵr bod eu hawliau yn cael eu 
parchu.  

 Datblygu menter ‘Myfyriwr-Wirfoddolwr' gyda myfyrwyr o Brifysgol Bangor; nhw fydd y 

ddolen gyswllt rhwng myfyrwyr a Heddlu Gogledd Cymru. 

 Mae yna rŵan 171 o swyddogion rhan-amser gwirfoddol yn Heddlu Gogledd Cymru sydd, 

rhyngddyn nhw, wedi rhoi 57,942 awr o’u hamser eleni. Mae hyn yn cyfateb i 33 o 

swyddogion heddlu llawn amser.  

 Mae’r Heddlu yn parhau i weithio’n agos gyda phartneriaid ar ymchwiliadau gweithredol. 

Roedd Ymgyrch Wisdom yn ddull amlasiantaeth i sefydlu Grwpiau Troseddau Trefnedig gyda 

Safonau Masnach; roedd Ymgyrch Mackenzie yn ceisio mynd i’r afael â masnachwyr 

twyllodrus a helpu dioddefwyr diamddiffyn; ac Ymgyrch Orphney yn mynd i’r afael â lladron 

sy’n targedu pobl ddiamddiffyn. 

 Recriwtio swyddogion o ardal De Gwynedd. Roedd hon yn fenter i recriwtio pobl o 

ardaloedd gwledig. Cynhaliwyd y cyfweliadau a’r hyfforddiant cynefino yn yr ardal.  
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Cefnogaeth gyda’m dyletswyddau 

Byddai’n amhosib’ i mi wneud fy ngwaith heb gymorth. Mae gennyf, felly, adnoddau ar waith i 
ddarparu’r gefnogaeth sydd arnaf ei hangen i gyflawni fy nyletswyddau. 

Eleni, fe benodais i Ann Griffith yn Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd. Mae Ann yn fy 
nghefnogi yn fy rôl ac yn fy nghynrychioli mewn nifer o gyfarfodydd a digwyddiadau. Mae Ann wedi 
bod yn brysur eleni’n ysgrifennu Fframwaith Plant newydd a fydd yn cyfleu sut y byddwn yn craffu ar 
yr Heddlu wrth iddynt ymgysylltu gyda a phlismona plant a phobl ifanc ac yn manylu ar fy 
strategaeth fy hun ar ymgysylltu â phlant a phobl ifanc. Bydd manylion y gwaith hwn yn adroddiad 
blynyddol y flwyddyn nesaf. 
 
Mae gennyf dîm bychan o staff ymroddgar sy’n gweithio gyda mi i sicrhau bod Cynllun yr Heddlu a 
throsedd yn cael ei gyflawni a bod fy holl ddyletswyddau statudol yn cael eu bodloni. Mae’r tîm yn 
cynnwys dau swyddog statudol, Prif Weithredwr a Phrif Swyddog Cyllid, a staff cymorth sy’n 
arbenigo mewn ymchwil, comisiynu a chyfathrebu. Mae nifer o ddyletswyddau sy’n cael eu cyflawni 
nad ydynt yn cael eu hadrodd fel mater o drefn, fel ymateb i adroddiad Arolygiaeth Cwnstabliaeth 
EM, Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth, trefnu tribiwnlysoedd apelio’r Heddlu, hwyluso cynadleddau, 
recriwtio a chynnal Pwyllgor Archwilio yn ogystal â recriwtio aseswyr annibynnol ac ymwelwyr 
dalfeydd annibynnol. Mae manylion llawn y strwythur staffio i’w gweld ar fy ngwefan. 
 
Drwy Fwrdd Llywodraethu’r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr, rwy’n craffu ar berfformiad y Ganolfan 
yn erbyn dangosyddion perfformiad allweddol a chanlyniadau arolygon adborth dioddefwyr. 
Cadeirydd y Bwrdd yw Prif Weithredwr Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ac ymysg yr 
aelodau mae’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Pennaeth Adran Gweinyddu Cyfiawnder yr Heddlu, 
Pennaeth Uned Gwarchod Pobl Diamddiffyn yr Heddlu, Rheolwr y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr, 
cynrychiolwyr o’r Grŵp Cynghori Annibynnol ac eraill. 

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd wedi craffu ar fy ngwaith i mewn modd heriol i sicrhau fy mod yn 
gwneud fy ngwaith yn effeithiol. Rwy’n ystyried yr adborth rwy’n ei gael gan y panel ac mae’n fy 
helpu i wneud penderfyniadau allweddol ar strategaethau, blaenoriaethau'r heddlu a'r gyllideb. 
Rwy’n edrych ymlaen at barhau â’r berthynas adeiladol gyda’r panel. 

 
Mae’r Cydbwyllgor Archwilio’n bwyllgor o bum aelod annibynnol sy'n rhan allweddol o oruchwylio 
trefniadau llywodraethu fy swyddfa i a Heddlu Gogledd Cymru. Drwy ystyried adroddiadau gan yr 
Archwilwyr Mewnol, Swyddfa Archwilio Cymru ac eraill, maent yn gallu darparu sicrwydd 
annibynnol ar ddigonolrwydd y fframwaith rheoli risgiau, yr amgylchedd rheoli mewnol ac uniondeb 
yr adroddiadau ariannol a phrosesau llywodraethu blynyddol. Gall prosesau craffu’r Cydbwyllgor 
Archwilio ein helpu i weithredu a dod o hyd i welliannau pellach. Mae'r Cydbwyllgor Archwilio 
presennol yn tynnu at derfyn ei gyfnod o bum mlynedd ac mae fy Mhrif Swyddog Cyllid yn arwain 
proses i recriwtio aelodau erbyn dechrau'r flwyddyn ariannol nesaf. 

Mae'r Bwrdd Craffu Safonau Proffesiynol wedi’i sefydlu i fonitro a chraffu ar y modd y mae Heddlu 
Gogledd Cymru’n ymdrin â chwynion a chyhuddiadau o gamymddygiad er mwyn i mi allu bod yn 
fodlon bod y trefniadau a'r prosesau sydd ar waith yn addas ac yn effeithiol. Cadeirydd y Bwrdd yw 
fy Nirprwy, Ann Griffith ac mae cyngor proffesiynol wedi’i ddarparu gan y Dirprwy Brif Gwnstabl a 
Phennaeth yr Adran Safonau Proffesiynol. Mae staff o fy swyddfa i hefyd yn hapsamplu ffeiliau 
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cwynion sy’n ymwneud â defnyddio grym a materion eraill i sicrhau nad oes tueddiadau annheg yn y 
broses benderfynu a bod yr ymchwiliadau’n gymesur ac yn deg. 

Yn ychwanegol at ofynion statudol mewn perthynas â chraffu ar gwynion, rydym wedi penodi 
aseswyr annibynnol i sicrhau bod penderfyniadau sy'n cael eu gwneud gan yr "Awdurdod Priodol” 
ynglŷn â chyhuddiadau o gamymddwyn difrifol yn deg ac yn gyson. Rydym hefyd wedi recriwtio 
aelodau annibynnol a chadeiryddion cyfreithiol gymwys i arsylwi ar wrandawiadau ynglŷn â 
chyhuddiadau o gamymddwyn difrifol ac rydym yn defnyddio cofrestr y Swyddfa Gartref o 
fargyfreithwyr annibynnol i gadeirio tribiwnlysoedd apeliadau’r Heddlu. Rwy’n hyderus bod yr 
Heddlu a’m Swyddfa i’n trin cwynion a chyhuddiadau o gamymddwyn yn gwbl ddifrifol. Mae 
Gwrandawiadau ar Achosion o Gamymddwyn gan yr Heddlu bellach yn gyhoeddus, sy’n gwneud y 
broses yn fwy agored a thryloyw. 
 
Mae gennyf gynrychiolaeth ar Banel Craffu Amlasiantaeth Gwarediadau y Tu Allan i'r Llys. Pwrpas y 
panel yw asesu, craffu a rheoli ansawdd yn annibynnol mewn perthynas â defnyddio gwarediadau y 
tu allan i’r llys yn Heddlu Gogledd Cymru. Gall y panel wneud argymhellion, rhoi adborth ar achosion 
unigol i swyddogion, cyflwyno eu canfyddiadau, hyrwyddo arfer orau a nodi anghenion posib’ o ran 
datblygu polisi neu hyfforddi i’r Heddlu neu asiantaeth arall sydd ynghlwm eu hystyried. Mae’r 
gwaith craffu hwn yn cael ei wneud gyda chydweithwyr o asiantaethau eraill yn y gangen cyfiawnder 
troseddol, sy’n cynnwys Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Erlyn y Goron, y Llys ynadon, Canolfan 
Cymorth Dioddefwyr a Thimau Troseddau Ieuenctid.  

Menter un o fy rhagflaenwyr yw Eich Cymuned, Eich Dewis, sy’n rhoi arian sy'n cael ei adennill gan 
droseddwyr yn ôl i'r gymuned. 

Mae arian sy’n cael ei adennill drwy'r Ddeddf Enillion Troseddau ac o'm cronfa i, Cronfa Deddf 
Eiddo’r Heddlu, yn cael ei gyfrannu tuag at brosiectau cymunedol yng Ngogledd Cymru.  

Mae Eich Cymuned, Eich Dewis yn cael ei rheoli gan PACT (Ymddiriedolaeth yr Heddlu a’r Gymuned) 
Gogledd Cymru. Mae manylion llawn ynglŷn â sut y cafodd yr arian ei wario y llynedd i’w gweld ar 
dudalen [xx]. 

Mae gennyf dîm ymroddgar o Ymwelwyr Dalfeydd Annibynnol sy’n fy helpu i graffu ar waith 
dalfeydd Heddlu Gogledd Cymru a’u darpariaeth. Maent yn ymweld â nhw’n rheolaidd ac yn sicrhau 
bod sylw’n cael ei roi i les y rhai sydd yn y ddalfa. Rwyf i’n craffu’n ofalus ar unrhyw faterion 
allweddol neu dueddiadau sy’n codi yn rhan o’r gwaith hwn ac yn eu trafod gyda’r Prif Gwnstabl. 

 
Y llynedd, fe unodd Unedau Cŵn Heddlu Gogledd Cymru a Chwnstabliaeth Swydd Gaer. Synhwyrol, 
felly, oedd ymuno â’r cynllun ymweld i sicrhau lles cŵn, sydd eisoes yn llwyddiannus. Felly, fe 
benodais ddau Ymwelydd Lles Cŵn o Ogledd Cymru i ymuno â’r tîm yn Swydd Gaer. Mae’r grŵp o 
ymwelwyr cŵn bellach yn cynnal sawl ymweliad â safleoedd hyfforddi â safleoedd cytiau cŵn sydd 
wedi’u lleoli yn Swydd Gaer. 
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Cyflawni rô l y Cômisiynydd Heddlu a 
Thrôsedd 

Fy nghyfrifoldebau craidd yw:  
 

1.  Sicrhau cynnal heddlu effeithlon ac effeithiol yng Ngogledd Cymru  

2.  Dal y Prif Gwnstabl i gyfrif am ymarfer ei swyddogaethau  

3.  Dod â phartneriaid cyfiawnder troseddol a diogelwch cymunedol ynghyd.  

4.  Cydweithio gyda'r comisiynwyr heddlu a throsedd eraill a ffurfio a gweithredu 

strategaethau ar draws ardaloedd yr heddluoedd.  
 
1. Heddlu effeithlon ac effeithiol 

 
Ers i mi ddod yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd dros Ogledd Cymru yr wyf wedi ymdrechu i 
sicrhau heddlu effeithlon ac effeithiol drwy'r strategaeth a osodir yng Nghynllun Heddlu a 
Throsedd 2016 ac, yn benodol, drwy ei bedwar amcan yn ymwneud â'r heddlu a throsedd: 
 

 Gweithio mewn partneriaeth effeithiol,  

 Atal trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol,  

 Darparu ymateb priodol,   

 Lleihau niwed a’r risg o niwed. 

Er mai dim ond ar ddiwedd fy nhymor y gellir gwneud asesiad cywir ynglŷn ag a ydw i wedi 
cyflawni'r swyddogaeth hon, caiff effeithiolrwydd yr Heddlu ei ddangos yn glir yng 
nghasgliadau arolwg Arolygiaeth Heddluoedd Ei Mawrhydi PEEL 2016 (Effeithlonrwydd, 
Effeithiolrwydd a Chyfreithlondeb yr Heddlu) a nododd fod Heddlu Gogledd Cymru yn dda o 
ran effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a chyfreithlondeb.  
 
Yn adroddiad arolwg PEEL Gwanwyn 2016 oedd yn canolbwyntio ar Gyfreithlondeb dywedodd 

Arolygiaeth Heddluoedd Ei Mawrhydi (HMIC): 
 

 “Mae Heddlu Gogledd Cymru yn deall pwysigrwydd trin pobl gyda pharch a 

thegwch ac mae’r gweithlu yn deall y berthynas rhwng gweledigaeth a gwerthoedd 

yr heddlu a'r Cod Moeseg.’ 

Yn ystod arolwg PEEL Hydref 2016 oedd yn canolbwyntio ar Effeithiolrwydd barnwyd fod yr 
Heddlu yn ‘Dda’ oedd yn welliant ar yr hyn nodwyd yn 2015 sef bod ‘Angen Gwelliant’. 

Nododd Arolygiaeth Heddluoedd ei Mawrhydi hefyd yn adroddiad PEEL 2016 fod 

 “Heddlu Gogledd Cymru yn dda am amddiffyn trosedd, ymdrin ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a chadw pobl yn ddiogel”,  

ac  

 “Mae’r heddlu yn dda am ymchwilio i drosedd a lleihau ail droseddu. Mae’n 
gweithio gyda phenderfyniad i sicrhau fod troseddwyr yn cael eu dwyn o flaen eu 
gwell”. 
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Mae canlyniadau Arolwg Hyder y Cyhoedd ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ym Mawrth 2017 
hefyd yn dangos gwelliant yn hyder y cyhoedd yng ngwasanaeth yr heddlu, eto tystiolaeth 
fod yr Heddlu yn effeithlon ac effeithiol a bod gan y cyhoedd yr hyder yn Heddlu Gogledd 
Cymru. 
 

2. Dal y Prif Gwnstabl i gyfrif 
 
Mae’r prif ddull yr wyf yn dal y Prif Gwnstabl i gyfrif yn parhau i fod trwy’r Bwrdd 
Gweithredol Strategol yr wyf yn ei gadeirio ac y mae’r Prif Gwnstabl a'i uwch swyddogion yn 
aelodau. Mae’r Bwrdd hwn yn cyfarfod yn rheolaidd ac yr wyf yn derbyn adroddiadau ar 
sawl agwedd o swyddogaethau’r Prif Gwnstabl gan gynnwys ystadegau trosedd ar gyfer y 
cyfnod yn union cyn y cyfarfod, y crynodeb perfformiad misol (sy’n cynnwys gwybodaeth am 
berfformiad lleol), adroddiadau cyllid, canlyniadau arolygon swyddogion a staff, a 
bodlonrwydd y cyhoedd. Yr wyf hefyd wedi gofyn i ddiweddariadau rheolaidd ar ddatblygu 
cynaliadwy gael eu hystyried.   

 

Mae craffu pellach o ran yr Heddlu yn digwydd yn fy Mwrdd Craffu Safonau 
Proffesiynol, Panel Craffu Aml Ddisgyblaethol, Cynllun Ymwelwyr Dalfeydd 
Annibynnol ac ymarferion hapsamplu amrywiol. Yr wyf wedi darparu mwy o 
wybodaeth ar fy rôl craffu a’r gefnogaeth sydd gen i mewn grym ar dudalen [xx] 
 
Hefyd yr wyf wedi cwrdd ag Arolygwyr Heddluoedd Ei Mawrhydi a Chomisiwn Cwynion yr 
Heddlu yn rheolaidd, ac yr wyf yn derbyn eu hadroddiadau ar berfformiad Heddlu’r Gogledd. 
 
Mae nifer o drafodaethau, ymweliadau a heriau sy'n digwydd bob dydd er mwyn sicrhau fod 
yr Heddlu a phartneriaid eraill yn canolbwyntio ar y prif amcanion o ran plismona sy'n cael 
eu nodi yn y Cynllun Heddlu a Throsedd. 
 

3. Dod â phartneriaid cyfiawnder troseddol a diogelwch cymunedol ynghyd. 
 
Yr wyf yn gredwr cryf mewn gweithio mewn partneriaeth ac yn llwyr gefnogi'r penderfyniad 
a wnaed gan fy rhagflaenydd i roi gweithio mewn partneriaeth yn effeithiol ar frig yr agenda. 
Mae eisoes yn amlwg i mi y bydd cefnogaeth ein partneriaid yn hollbwysig er mwyn cyrraedd 
yr amcanion yr wyf wedi eu gosod. 
 
Yr wyf yn cadeirio Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Gogledd Cymru ac yr wyf yn aelod o’r 
byrddau a phwyllgorau canlynol sydd ar lefel ranbarthol a Chymru Gyfan:- 
 

 Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan 

 Bwrdd Diogelwch Cymunedol 

 Bwrdd Cynllunio Ardal  

 Bwrdd Arweinyddiaeth Ranbarthol 

 Grŵp Plismona Cymru Gyfan 
 
Drwy’r fforymau hyn gallaf weld y nod o bartneriaethau effeithiol yn cael ei gyflawni ac 
adnabod cyfleoedd lle gallwn wella sut rydym yn gweithio gyda'n gilydd a rhannu 
gwybodaeth berthnasol. 
 
Ffocws allweddol fy mlwyddyn gyntaf oedd archwilio cyfleoedd ar gyfer comisiynu 
gwasanaethau ar y cyd ac yn uniongyrchol gyda phartneriaid i leihau trosedd ac anrhefn ac i 

Tud 37 Tudalen 37



DRAFFT 

ddarparu gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr trosedd. Fe gyfeiriaf at hyn mewn mwy o 
fanylder ar dudalen [xx]. 
 
Yr wyf yn awyddus parhau gwneud mwy o gynnydd. Yr wyf hefyd yn comisiynu 
gwasanaethau gyda phartneriaid diogelwch cymunedol er mwyn lleihau trosedd ac anrhefn.   
 
Mae gan Wynedd a Môn un Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ac un Bwrdd Gwasanaeth 
Cyhoeddus, a'r un yw'r sefyllfa gyda Chonwy a Sir Ddinbych. Ond mae gan Sir y Fflint a 
Wrecsam eu Partneriaeth Diogelwch Cymunedol a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus eu 
hunain. Ar brydiau, mae peth amrywiaeth o ran presenoldeb gan bartneriaid ym mhob 
Partneriaeth Diogelwch Cymunedol. Mae hefyd peth dyblygu sylweddol yn enwedig y rhai ag 
ôl troed rhanbarthol. Mae hefyd gorgyffwrdd yn yr eitemau arferol ar y rhaglen ar gyfer 
cyfarfodydd bob Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol.  
 
Elfen arall o weithio mewn partneriaeth yn ymwneud â Diogelwch Cymunedol yw’r Bwrdd 
Arweinyddiaeth Ranbarthol, y Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel Rhanbarthol, y Bwrdd 
Cynllunio Ardal, Bwrdd Diogelu Oedolion a Bwrdd Diogelu Plant yn ogystal â grwpiau eraill 
yn ymdrin â materion penodol fel y Grŵp Gweithredol Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant a'r 
Grŵp Caethwasiaeth Modern Rhanbarthol. 
 
Yn hanesyddol, derbyniodd y Partneriaethau Diogelwch Cymunedol nifer o ffrydiau arian 
grant, gan gynnwys y Gronfa Diogelwch Cymunedol a’r grant Cam-drin Sylweddau. Daeth 
rhai o’r cyllidebau hyn yn rhan o brif grant yr heddlu o Ebrill 2013 a chawsant eu hetifeddu 
gan y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd oedd newydd eu sefydlu. 
  
Ers 2013 mae Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi parhau i ariannu'r 
Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn ôl yr un gyfradd. Yn wreiddiol, derbyniodd 
Awdurdod yr Heddlu ac yn ddiweddarach y Comisiynydd Heddlu a Throsedd grant wedi ei 
glustnodi ar gyfer diogelwch cymunedol.  Yn ddiweddarach diddymwyd y weithred o 
glustnodi a daeth yr arian yn rhan o brif grantiau'r heddlu, ond ni adolygwyd y grantiau 
diogelwch cymunedol ar y pwynt hwnnw.  
 
Yn fy marn i mae’n hanfodol fod  rhaid i gorff cyhoeddus sy’n darparu cyllid i gorff cyhoeddus 
adolygu yr angen yn flynyddol am y gwasanaethau a gomisiynir neu'r swyddi y telir 
amdanynt. Tra gall rhai gwasanaethau, fel gwaith y swyddogion Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol, fod wedi bod yn flaenoriaeth o dan Gynlluniau Heddlu a Throsedd 
blaenorol, allwn ni ddim disgwyl parhau i ariannu swyddi o'r fath os nad yw Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol yn ymddangos fel blaenoriaeth yn y Cynllun Heddlu a Throsedd mwyach. 
Rhaid i’r holl wasanaethau yr wyf yn eu comisiynau fod â deilliannau y mae modd eu 
cyflawni a gaiff eu cytuno mewn partneriaeth. Bydd diffyg data perfformiad yn erbyn y 
deilliannau a gytunwyd yn arwain at ddiddymu’r arian.     
 
Mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn flaenorol wedi rhoi cyllid i’r Bartneriaeth 
Diogelwch Cymunedol fel y gallant gomisiynu eu gwasanaethau eu hunain. Fodd bynnag, yr 
wyf wedi cynnig adolygiad o’r broses hon yn ddiweddar er mwyn ystyried opsiynau eraill. 
Mae hyn yn cynnwys p’un ai oes cyfle comisiynu gwasanaethau o’r fath yn uniongyrchol. Yn 
y cyfamser, mae’r sefyllfa bresennol yn parhau hyd nes bod yr holl Bartneriaethau Diogelwch 
Cymunedol wedi cynnal asesiadau risg ar dynnu’r cyllid hwn a bydd adroddiad yn cael ei 
gyflwyno i’r Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel maes o law. 
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Byddai rhaid rhoi tawelwch meddwl i rai awdurdodau lleol. Mae pryderon fod unrhyw newid 
i gomisiynu yn arwain at ostyngiad mewn cyllid diogelwch cymunedol. Fodd bynnag, nid fy 
mwriad yw lleihau’r cyllid, ond edrych ar opsiynau a all elwa darparwyr gwasanaeth. Bydd 
holl gyllid yn mynd yn uniongyrchol at y darparwyr gwasanaeth yn hytrach na mynd at 
weinyddu Partneriaethau Diogelwch Cymunedol. Y bwriad yw lleihau biwrocratiaeth a bod 
yn fwy cost effeithlon. Dylid cadw mewn cof mai’r hyn sydd wedi ei gwblhau ar hyn o bryd 
yw cyfuno grantiau a gâi eu talu'n flaenorol o gyllideb yr heddlu, gyda’r gyllideb trosedd ac 
anhrefn (a glustnodwyd yn flaenorol) gaiff ei dal gan Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd. Er hynny, mae ond yn iawn adolygu dosbarthiadau grantiau yn rheolaidd. Mae 
hyn er mwyn adlewyrchu'r blaenoriaethau o fewn y cynllun heddlu a throsedd presennol ac 
sicrhau gwerth am arian.  
 
Yr wyf yn gweithio’n agos â phartneriaid yn yr awdurdodau lleol i’m cynorthwyo sicrhau 
gwell dealltwriaeth o sut y caiff Partneriaethau Diogelwch Cymunedol eu hariannu ac a yw’r 
holl bartneriaid yn cyfrannu’n deg. Yr ydym yn sicrhau fod agwedd gytbwys yn cael ei 
chymhwyso gan SCHTh i’r cyllid a ddosbarthwyd. Tra bod y cyllid hwn wedi ei seilio'n 
hanesyddol, a gall rhai ddadlau wedi ei seilio'n rhesymegol, ar y boblogaeth fe fyddwn i'n 
dadlau nad yw’r dull hwn (tra bod y grant wedi ei glustnodi yn gymesur â’r boblogaeth) yn 
ystyried yr anghenion lleol.  
 
Dylai partneriaid fod yn dawel eu meddwl nad ydw i’n erbyn rhoi cyllid i Awdurdodau Lleol 
(yn arbennig os yw'r adolygiad yn dod i'r casgliad mai dyma'r trefniant mwyaf effeithiol) ond 
mae angen osgoi'r trefniant presennol sy’n galluogi Awdurdodau Lleol i dderbyn dau neu fwy 
o ffrydiau cyllido drwy Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Heddlu ar gyfer yr un 
bartneriaeth (yn arbennig gan fod y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn gyfrifol am 
oruchwylio cronfeydd Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Heddlu). 
 
I orffen yr adran hon ar nodyn cadarnhaol, rhaid i mi ganmol cydweithrediad holl 
bartneriaid. Yr wyf yn ddiolchgar yn enwedig i’r Gwasanaeth Prawf, Cymdeithasau Tai a’r 
Trydydd Sector am weithio gyda mi a’r Heddlu er mwyn darparu cymorth a gwasanaethau 
addas yn effeithiol i’r rhai sy’n wynebu’r angen mwyaf, dioddefwyr a thystion yn arbennig.     

4. Cydweithio gyda chomisiynwyr heddlu a throsedd eraill 
 

Mae cydweithio gyda’r Comisiynwyr Heddlu a Throsedd eraill i ffurfio a gweithredu 
strategaethau ar draws ardaloedd yr heddlu yn swyddogaeth bwysig ac yn cyfrannu tuag at 
gyflawni’r Gofyniad Plismona Strategol. Yr wyf yn ymdrechu cyflawni’r swyddogaeth hon 
drwy gyfarfodydd rheolaidd gyda fy nghyd gomisiynwyr Cymreig a’u prif gwnstabliaid er 
mwyn trafod diddordebau cyffredin a materion traws ffiniol yn benodol.  

Mae’r Grŵp Plismona Cymru Gyfan, sy’n cynnwys y pedwar comisiynydd heddlu a throsedd 
a'r pedwar prif gwnstabl yng Nghymru, wedi penodi Dirprwy Brif Gwnstabl, Robert Evans, i 
weithio ar gyfleoedd cydweithio yng Nghymru. Bydd gwaith y Dirprwy Brif Gwnstabl Evans a 
gweithio gyda’n gilydd yng Nghymru yn ffurfio rhan fwy o fy adroddiad blynyddol y flwyddyn 
nesaf.  

Yr wyf hefyd yn cwrdd yn rheolaidd â chomisiynwyr heddlu a throsedd gogledd orllewin 
Lloegr. Mae’r cydweithio rhwng Heddlu’r Gogledd a heddluoedd gogledd orllewin Lloegr o 
bwysigrwydd mawr i blismona Gogledd Cymru gan fod yr agosrwydd daearyddol yn golygu 
fod gennym flaenoriaethau tebyg ar gyfer ymdrin â throsedd difrifol a throsedd wedi ei 
drefnu yn ogystal â sicrhau fod gwasanaeth yr heddlu'n cydweithio’n weithredol. 

Tud 39 Tudalen 39



DRAFFT 

Ar lefel genedlaethol yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn y swydd mae’r holl heddluoedd yng 
Nghymru a Lloegr wedi cydweithio ar Ddarparu’r Swyddfa Cofnodion Troseddol ACPO a'r 
Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Balistig Cenedlaethol. O 6 Mehefin 2016 dechreuodd y 
Rhaglen Cydweithio Wedi’i Alluogi Drwy ‘Niche’ y Tri Heddlu (Sir Caer, Glannau Mersi a 
Gogledd Cymru) yn swyddogol. Bydd y rhaglen yn darparu un system reoli cofnodion ‘Niche 
RMS’ ar draws y tri heddlu. 

Yn fwy lleol mae gennym bellach Uned Drylliau Tanio a Chŵn ar y cyd gyda Heddlu Swydd 
Gaer.   

Mae’r pedwar Comisiynydd Heddlu a Throsedd yng Nghymru yn cefnogi datganoli plismona 
ac yn cytuno y bydd datganoli plismona i Gymru yn sicr o ddigwydd ar ryw bwynt yn y 
dyfodol.   
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Blwyddyn o ddigwyddiadau   

 

Fel y dywedais ar ddechrau’r adroddiad hwn, nid wyf yn gallu gwneud y swydd hon ar fy mhen fy 

hun. Yn yr un modd, ni allaf gasglu gwybodaeth heb fynychu digwyddiadau, cyfarfodydd, 

cynadleddau a chwrdd ag aelodau rhai o gymunedau mwyaf amrywiol a bywiog gogledd Cymru.  

Felly, gweler y rhestr isod sy'n nodi rhai o'r digwyddiadau yr wyf wedi'u cynnal neu fynychu yn ystod 

fy mlwyddyn gyntaf yn y swydd. 

Ynys Môn  

 Sioe Môn 

 “Dweud eich Dweud”, Noson Ymgynghori, Llangefni 

 Ymweliad  Heddlu a Chymunedau Gyda'i Gilydd â Chlwb Gymnasteg Ynys Môn  

 Grŵp Cynefin, Llangefni 
 

 

Gogledd Gwynedd 

 Adferiad Annibynnol, Bangor 

 Trafodaethau Bwrdd Camfanteisio'n Rhywiol Ar Blant, Bangor 

 “Dweud eich Dweud”, Noson Ymgynghori, Pwllheli 
 

 

De Gwynedd 

 GISDA, Blaenau Ffestiniog 

 Sioe Sir Feirionnydd  

 Pwyllgor UAC Sir Feirionnydd  

 Siaradwr Gwadd, Llan Ffestiniog   
 
 

Conwy 

 Patrôl ar droed yn Llandudno  

 Lansio Caniad - Deganwy 

 Siaradwr Gwadd Sefydliad y Merched Cymreig, Bae Colwyn 

 Ymweld ag Ysgol John Bright, Llandudno  

 Ymweld â Chartrefi Conwy 
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Sir Ddinbych 

 Treialon ffug, Ysgol Penbarras, Rhuthun 

 Ymgyrch Rhuban Gwyn, Y Rhyl  

 Ymweld â Hwb Dinbych 

 Sioe Dinbych a Fflint 

 Cyfarfod Siambr Fasnach a Thwristiaeth Llangollen  

 “Dweud eich Dweud", Noson Ymgynghori, Y Rhyl 
 
 

Sir y Fflint 

 Ymweld â Phentre Peryglon, Talacre 

 Eisteddfod yr Urdd, Y Fflint 

 Ymweld â Gwarchod Ar Lein (OWL), Yr Wyddgrug 

 Seremoni wobrwyo Uchel Siryf Cymuned Clwyd, Yr Wyddgrug 

 Siaradwr Gwadd 12 Cam at Ryddid, Treffynnon 
 

Wrecsam 

 Ymweld â BAWSO, Wrecsam 

 Ymweld â Champions House i gwrdd â Grŵp Gweithredu Adfer, Wrecsam  

 Mynychwyd y Parti Eid yn Wrecsam 

 Prosiect Warws Wrecsam, Arddangosfa Gelf 
 

 

Sioeau Amaethyddol a Chenedlaethol 

Mae'r haf yn rhoi cyfle i mi deithio a siarad â fy nghymuned leol yn y sioeau amaethyddol a 

chenedlaethol. Maent yn fannau delfrydol i ddod i wybod am faterion lleol, pryderon y 

cyhoedd a dod i adnabod pobl o bob cwr o ogledd Cymru.   

Digwyddiadau Ymgynghori  

Er mwyn ysgrifennu neu adolygu fy Nghynllun Heddlu a Throsedd, mae’n rhaid i mi 

ymgynghori â thrigolion gogledd Cymru er mwyn clywed eu barn am fy mlaenoriaethau.  

Rwyf wedi cynnal sawl digwyddiad ymgynghori ar y cyd â’r Prif Gwnstabl i wrando ar eich 

barn am fy amcanion heddlu a throsedd. Mae’r cyfarfodydd hyn yn bwysig iawn oherwydd 

eu bod yn fy ngalluogi i ddeall materion lleol a chlywed barn cymunedau gogledd Cymru.  

Y Trydydd Sector 

Mae ymweld ag asiantaethau trydydd sector yn hynod bwysig i mi oherwydd bod yr 

ymweliadau hyn yn rhoi cyfle i mi weld eu cyfraniadau ardderchog i’n cymuned. Maent yn 
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darparu ystod eang o wasanaethau i bob aelod o’n cymdeithas ac mae’r asiantaethau hyn 

yn rhan allweddol o weithio mewn partneriaeth.   

Grwpiau Cymunedol 

Yn ogystal ag ymweld ag asiantaethau trydydd sector, rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gael 

mynychu llawer o gyfarfodydd grwpiau cymunedol o Ynys Môn i Wrecsam. Mae’n hanfodol 

fy mod yn cefnogi’r grwpiau hyn sy’n cyfrannu mewn rhyw ffordd at bob aelod o’n 

cymdeithas.  
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Amcanion Heddlu a Throsedd 2016/17: 

Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, yr wyf yn gyfrifol am gyfeiriad strategol plismona yng 
Ngogledd Cymru ac mae'r Prif Gwnstabl yn gyfrifol am faterion gweithredol.  
 
Mae'r cyfeiriad strategol wedi'i nodi yn y Cynllun Heddlu a Throsedd. 
 
Bydd yr adran hon o'r adroddiad blynyddol yn canolbwyntio ar y cynnydd a wnaed yn erbyn y 
blaenoriaethau a amlinellwyd yng Nghynllun 2016/17. 
 
Roedd Cynllun 2016/17 yn cadw'r tri chanlyniad a ymddangosodd yn y cynllun heddlu a throsedd 
cyntaf yn dilyn cyflwyno rôl y comisiynydd, sef diogelwch yn y cartref, diogelwch mewn mannau 
cyhoeddus a phlismona gweladwy a hygyrch.  Er mwyn sicrhau'r canlyniadau hynny, gosodwyd 
pedwar amcan heddlu a throsedd.  Y rhain oedd 
 
1. Gweithio mewn partneriaethau effeithiol 
2. Atal trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol 
3. Darparu ymateb priodol 
4. Lleihau'r niwed a'r risg o niwed 
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Amcanion Heddlu a Throsedd 2016/17: 

1. Gweithio mewn partneriaethau effeithiol 
 
Mae gweithio gyda'n gilydd mewn partneriaethau effeithiol yn cefnogi cyflawni’r tri amcan heddlu a 

throsedd arall, atal troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, darparu ymateb effeithiol a 

lleihau’r niwed a'r risg o niwed. 

Er mwyn dal y Prif Gwnstabl i gyfrif ac i fesur perfformiad Heddlu Gogledd Cymru yn erbyn yr amcan 
hwn, nododd Cynllun 2016/17 bedwar mesur: - 

 
1. Lefel aildroseddu, gan gynnwys aildroseddwyr risg uchel o drais domestig  
2. Gweithredu'r cynllun rhanbarthol cam-fanteisio’n rhywiol ar blant  
3. Gweithredu'r concordat iechyd meddwl Cymru gyfan  
4. Datblygu a gweithredu Cynllun Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel i gefnogi'r cynllun hwn 

Mae gweithio mewn partneriaeth yn galluogi ymatebion i fod yn fwy effeithiol a pharhaol yn eu 
budd i'r gymuned nag y byddent fel arall.  Mae hefyd yn lleihau'r galw, a thrwy hynny’n cynyddu 
gallu staff rheng flaen o’r holl awdurdodau cyfrifol.  Mae gwaith partneriaeth effeithiol yn cynnwys, 
ond nid yn gyfyngedig, i rannu gwybodaeth a chudd-wybodaeth a rhannu adnoddau lle bo angen i 
gyflawni nod cyffredin. 

 
Mae materion sy’n codi o achosion sy’n ymwneud â thrais domestig, cam-fanteisio’n rhywiol ar blant 
a throseddau difrifol eraill yn aml yn fwy na dim ond plismona.  Maent yn cyffwrdd â phryderon 
cyfrifoldebau asiantaethau eraill sy'n ymwneud â diogelwch ac iechyd y cyhoedd, a dim ond mewn 
partneriaeth â'r asiantaethau eraill y gellir darparu ymateb effeithiol. Wrth i'r ffocws ar y troseddau 
hyn gynyddu, pwysleisiwyd pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth. 
 
Drwy gydol 2016/17,  yr wyf yn parhau i weithio gyda phartneriaid drwy Fwrdd Arweinyddiaeth 
Rhanbarthol Gogledd Cymru, Bwrdd Cymunedau Diogelach Gogledd Cymru, Bwrdd Cynllunio Ardal 
Camddefnyddio Sylweddau, y Byrddau Diogelu (ar gyfer plant ac oedolion) a'r Bwrdd Cyfiawnder 
Troseddol Lleol, i nodi ffyrdd o weithio gyda'n gilydd yn fwy effeithiol yn y cyfnod ariannol heriol 
hwn. Mae gwaith yn mynd rhagddo wrth gyflwyno canolfan gomisiynu ar y cyd ar gyfer 
gwasanaethau camddefnyddio sylweddau, gan sicrhau ein bod yn manteisio i'r eithaf ar y buddion 
o’n gwasanaethau a gomisiynir a bod yr arian yn cyrraedd y rheng flaen lle bo'r angen fwyaf. 

Canfu adolygiad effeithlonrwydd yn 2016 fod y ddau alw mwyaf ar Heddlu Gogledd Cymru yn 
faterion yn ymwneud ag ymholiadau ynghylch pobl ar goll o gartref a salwch meddwl. Dim ond 
mewn partneriaeth y gellir ymateb yn effeithiol i'r materion difrifol hyn. O ganlyniad, mae rhan o fy 
ngweithgareddau craffu yn cynnwys sefydlu sut mae'r Heddlu yn gweithio gyda'i bartneriaid i fynd i'r 
afael â'r materion hyn.   

Fel y nodwyd yn flaenorol, yr wyf yn awyddus i yrru agwedd gweithio rhanbarthol ymlaen, yn 
enwedig o ran diogelwch cymunedol. Yr wyf ar hyn o bryd yn gweithio ag awdurdodau lleol ac yn 
ceisio cymorth ganddynt fel y gallaf gael gwell dealltwriaeth ynghylch sut mae'r Partneriaethau 
Diogelwch Cymunedol (CSP) yn cael eu hariannu ac os yw POB partner yn cyfrannu'n deg. Yn yr 
amgylchiadau, yr wyf wedi argymell y dylid cynnal adolygiad llawn o bob CSP i sicrhau eu bod yn 
darparu gwerth am arian a bod partneriaid yn cyfrannu yn unol â'r Ddeddf Trosedd ac Anhrefn. 
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Yn unol â'r Papur Gwyn ar ddyfodol Llywodraeth Leol, Datganoli cyfrifoldeb i'r rhanbarthau a 
Chydweithredu, dylai unrhyw adolygiad Diogelwch Cymunedol o'r fath argymell model rhanbarthol 
ar gyfer Partneriaethau Diogelwch Cymunedol ynghyd â chyllidebau rhanbarthol. Yn ail, mae angen 
cyhoeddi canllawiau ar rôl y Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, y Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus a'r Bwrdd Cynllunio Ardal gan fod llawer o ddryswch, aneffeithlonrwydd a dyblygu ar hyn 
o bryd. 

Iechyd Meddwl 

Mae gweithrediad Concordat Iechyd Meddwl Cymru Gyfan wedi cael ei oruchwylio gan Fwrdd 
Partneriaeth Iechyd Meddwl Cyfiawnder Troseddol Gogledd Cymru gyda chynrychiolydd o Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yn arwain ar y darn hwn o waith. Crëwyd ffrydiau gwaith 
gyda'r bwriad o ddatblygu cynlluniau i gyflwyno'r Concordat. Mae datblygiadau yn cynnwys y gwaith 
o adolygu a gwelliant arfaethedig i hyfforddiant Iechyd Meddwl ar gyfer recriwtiaid heddlu newydd a 
SCCH newydd eu penodi.  

Parhaodd y gwaith o weithredu Cynllun Cerdyn Keep Safe Cymru yn 2016/17 a lansiwyd y Cynllun yn 
swyddogol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ym mis Awst 2017. Mae'r Cynllun yn caniatáu i 
berson diamddiffyn, gan gynnwys y rheiny sy'n dioddef salwch meddwl, gofrestru ar gyfer y cynllun a 
chydsynio i’w gwybodaeth gael ei chofnodi ar System Rheoli Cofnodion Heddlu Gogledd Cymru. Mae 
hyn yn ei dro yn rhoi cyfle i'r heddlu nodi bregusrwydd yn gynnar, y dull cyfathrebu gorau gyda'r 
person a chyda manylion pwynt cymorth penodol.  

Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant 

Mae Cynllun Gweithredu Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant (CSE) wedi cael ei weithredu ac wrth 
gefnogi'r Cynllun hwnnw comisiynodd Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru Grŵp Tasg a Gorffen sy'n 
cynnwys cynrychiolwyr o Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaethau Plant, CAHMS a Barnardo's. Prif 
nod y Grŵp, a oedd dan gadeiryddiaeth Heddlu Gogledd Cymru, oedd dod i ddeall y ffordd yr oedd 
pob awdurdod lleol yn ymdrin â mater CSE gyda'r bwriad o sicrhau cytundeb ar gyfer gweithredu 
llwybr clir a chyson rhwng gofal cymdeithasol a'r heddlu wrth ymdrin ag atgyfeiriadau sy’n 
gysylltiedig â CSE.  Gwnaed adroddiad a'i gyflwyno, ynghyd â nifer o argymhellion, i Fwrdd Diogelu 
Gogledd Cymru. 

Mae hyfforddiant CSE ar y cyd wedi'i gyflwyno i yrwyr tacsis yn siroedd Sir Ddinbych a Chonwy. 
Trefnwyd hyn gan Adran Trwyddedu’r Awdurdod Lleol perthnasol ac fe'i cyflwynwyd gan staff o dîm 
Onyx Heddlu Gogledd Cymru, Barnardo's a’r Gwasanaethau Cymdeithasol.  

Yn ogystal, mae hyfforddiant CSE pellach wedi'i gyflwyno i holl staff y Gwasanaethau Iechyd Meddwl 
Plant a'r Glasoed (CAHMS) ar draws gogledd Cymru. 

Troseddau Cefn Gwlad 

Fel rhan o'r flaenoriaeth plismona hon, ymrwymodd Heddlu Gogledd Cymru i uchafu effaith y Tîm 
Troseddau Gwledig ar y cyd â phartneriaid. 

Mae gweithio mewn partneriaeth yn parhau i fod yn allweddol i lwyddiant y Tîm Troseddau Gwledig, 
gyda Heddlu Gogledd Cymru yn cynnal perthynas waith agos gyda Chyfoeth Naturiol Cymru (gan 
gynnwys cael cyfraniad ariannol). Mae cysylltiad rheolaidd hefyd, yn enwedig o ran ymosodiadau ar 
dda byw, gyda'r undebau ffermio a sefydliadau eraill, megis BASC1, RSPCA2, y CLA3 ac DEFRA4. Mae'r 

                                                           
1 Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain 
2 Cymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid 
3 Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad 
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perthnasoedd iach hyn yn caniatau dosbarthu diweddariadau i'w haelodau ar batrymau troseddau 
gwledig ac atal. 

Bu parhad o ran Swyddogion Gwirfoddol a gwirfoddolwyr o fewn y tîm troseddau gwledig. Mae'r 
cydlynydd Gwarchod Ceffylau gwirfoddol bellach wedi'i atodi i'r tîm troseddau gwledig a bydd yn 
darparu cyswllt pwysig i'r gymuned ceffylau yng Ngogledd Cymru drwy'r tîm.  

Yn 2016/17 roedd Heddlu Gogledd Cymru wedi ymgysylltu â DEFRA ar ymosodiadau ar dda byw gan 
gŵn a rhoddodd gyflwyniad gerbron pwyllgor dethol o AS ac Arglwyddi yn  Senedd Llundain. Bellach 
mae gan y gwaith hwn gefnogaeth genedlaethol lawn a chychwynnwyd prosiect yn cynnwys 5 o 
heddluoedd gwledig allweddol y DU i fynd i'r afael â’r mater penodol o ymosodiadau ar dda byw 
gyda’r bwriad o ddod â newidiadau yn y gyfraith ac addysg.  

Mae nifer o heddluoedd o bob rhan o'r DU yn parhau i ymweld â Thîm Troseddau Gwledig Gogledd 
Cymru i weld sut y caiff ei sefydlu a'r dulliau y mae'n eu defnyddio.  

 

2. Atal trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol 
 
Atal trosedd rhag digwydd yw'r ffordd fwyaf effeithiol o ddiogelu ein cymunedau a sicrhau bod pobl 
yn ddiogel gartref ac mewn mannau cyhoeddus. 
 
Er mwyn dal y Prif Gwnstabl i gyfrif ac i fesur perfformiad Heddlu Gogledd Cymru yn erbyn yr amcan 
hwn, nododd Cynllun 2016/17 chwe mesur: - 
 

1. Lefel cyfanswm y troseddau a gofnodwyd 
2. Lefel y troseddau sy'n seiliedig ar y dioddefwr, 
3. Lefel y troseddau a ddatrysir, yn ôl math 
4. Lefel yr ymddygiad gwrthgymdeithasol a gofnodwyd 
5. Lefel byrgleriaeth ddomestig 
6. Nifer y Swyddogion Heddlu Arbennig, Gwirfoddolwyr a Chadetiaid 

 
Ar ddiwedd blwyddyn blismona 2016/17 roedd cyfanswm y troseddau a gofnodwyd yn 40,822 o'i 
gymharu â 38,517 yn ystod y flwyddyn flaenorol. Roedd hwn yn gynnydd o 5.7%. Roedd lefel 
troseddau’n seiliedig ar ddioddefwyr yn 6.5%. 

Yr wyf yn gwerthfawrogi bod Heddlu Gogledd Cymru wedi gweld galw sylweddol yn 2016/17 o rai 
digwyddiadau trosedd proffil uchel, a oedd yn profi gwytnwch ond hefyd nododd waith heddlu 
rhagorol a chymorth oddi wrth y gymuned leol. 

Yn ôl data'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, yn y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2016 gwelwyd cynnydd 
cyffredinol o 7% yng Ngogledd Cymru ym mhob trosedd ac eithrio twyll, ac roedd Heddlu Gogledd 
Cymru yn 8fed ar y cyd ynghyd â Heddlu Gwent yng Nghymru a Lloegr (allan o 43 heddlu) mewn 
perthynas â'r cynnydd hwn. Hwn oedd y cynnydd isaf ar y cyd yng Nghymru.   

Cynyddodd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (ASB) 9.2% yn 2016/17 o'i gymharu â'r flwyddyn 
flaenorol. Yn 2016/17 roedd 23,142 o ddigwyddiadau o'i gymharu â 21,188 y llynedd.  

Mae arolygon boddhad diweddar yn dangos bod 82.1% o ddioddefwyr ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn fodlon â 'phrofiad cyfan' y gwasanaethau plismona a gawsant. 

                                                                                                                                                                                     
4 Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 
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Ar ôl adolygu'r ffigyrau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, deuthum i'r casgliad bod cyfanswm yr 
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, sy'n cwmpasu'r tri chategori o amgylchedd, niwsans a phersonol, yn 
gweld newid cam cadarnhaol ystadegol arwyddocaol yn wythnos 32, o gymedr o 484 i lawr i'r lefel 
bresennol o 368. Mae hyn yn ostyngiad o tua 24% ac yn awr yn dod â'r cymedr a gofnodwyd i'r 
lefelau bras a gofnodwyd yn 2015/2016. Gwelir bod wyth o'r deg ardal yn dilyn ac yn cyfrannu at yr 
un duedd ledled yr Heddlu, sy'n cael ei ddyblygu yn gyffredinol ym mhob Ardal. Y categori cofnodi 
uchaf yw Niwsans ASB. 

Mae gan bob un o'r tair ardal plismona (Ynys Môn/Gwynedd, Conwy/Sir Ddinbych a Sir y 
Fflint/Wrecsam) grŵp tasgau ASB partneriaeth aml-asiantaeth sy'n goruchwylio'r ymatebion tactegol 
i faterion a thueddiadau a amlygwyd yn lleol. Mae grwpiau darparu yn dod o dan bob grŵp tasg ASB, 
gan ddarparu gofynion lefel gweithredol. Fodd bynnag, mae'r rhain yn y broses o gael eu hadolygu er 
mwyn sicrhau eu heffeithiolrwydd. 

Yn 2016/17 parheais graffu Gwarediadau y Tu Allan i'r Llys (hysbysiadau, rhybuddion cosb benodedig 
a datrysiadau adferol ac ati) a gyflwynir gan yr Heddlu ac yr wyf wedi fy nghynrychioli ar Banel Craffu 
Aml-asiantaeth Gwarediadau y Tu Allan i'r Llys sy'n cyfarfod yn chwarterol ac yn adrodd i'r Bwrdd 
Cyfiawnder Troseddol Lleol. 

 

3. Darparu ymateb effeithiol 
 
Mae gan yr heddlu, eu partneriaid yn y sector cyfiawnder troseddol ac awdurdodau cyfrifol fel yr 
awdurdodau lleol a'r gwasanaethau brys eraill, ddyletswydd statudol i gyflwyno ymateb effeithiol i 
droseddau neu faterion diogelwch y cyhoedd.  Mae'r cynllun heddlu a throseddu yn nodi nifer o 
ddisgwyliadau wrth gyflawni'r amcan hwn, gan gynnwys cyflwyno Cod Ymarfer y Dioddefwyr a mynd 
i'r afael â'r bygythiadau o fewn y Gofyniad Plismona Strategol. 
 
Er mwyn dal y Prif Gwnstabl i gyfrif ac i fesur perfformiad Heddlu Gogledd Cymru yn erbyn yr amcan 
hwn, nododd Cynllun 2016/17 bedwar mesur:  
 

1. Amseroedd ymateb cyfartalog presenoldeb mewn argyfyngau heddlu 
2. Galwadau nad ydynt yn argyfwng yn cael eu dosbarthu fel 'galwadau wedi’u gadael' 
3. Y targed arbedion ar gyfer 2016/17 yn cael eu cyflawni 
4. Yr adborth a dderbyniwyd drwy arolygon dioddefwyr, yn enwedig lefelau boddhad  

 
Yn 2016/17 mae’r amser ymateb ar gyfartaledd yn parhau i fod yn sefydlog ar 18.8 munud. 

Cyflwynwyd protocol THRIVE (bygythiad, niwed, risg, ymchwiliad, bregusrwydd ac ymgysylltu) ar 
gyfer pob galwad yn ystafell reoli Heddlu Gogledd Cymru yn gynnar yn 2017. Mae dilyn protocol 
THRIVE yn galluogi'r Heddlu i asesu bregusrwydd adeg y cyswllt cyntaf ac i ddyrannu adnoddau yn 
unol â hynny.     

Mae'r gyfradd ‘gadael’ ar gyfer galwadau nad ydynt yn rhai brys wedi gostwng mewn gwirionedd er 
gwaethaf cyflwyno THRIVE ar bob digwyddiad ac mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyflawni ei 
darged o 5%. 

Gall THRIVE gynyddu rhai amseroedd galw, ac mae wedi gwneud hynny, ond mae tystiolaeth yn 
awgrymu bod cael strwythur THRIVE wedi’i ymgorffori’n llawn ac yn gweithio'n briodol, mewn 
gwirionedd yn lleihau amser galw yn gyffredinol, gan ganiatáu i ni ateb mwy o alwadau. 

Er ein bod wedi gweld cynnydd o 2,227 o alwadau '999' yn 2016/17, roedd Heddlu Gogledd Cymru 
yn dal i fod yn uwch na'i darged ac atebodd 91.3% o'r galwadau hyn o fewn 10 eiliad.  
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Derbyniodd yr Heddlu 29,798 o alwadau a gafodd eu graddio fel ‘ar unwaith’ yn ystod 2016/17 a 
rhagorodd ar y targed cenedlaethol trwy fynychu 93.7% o'r digwyddiadau hyn o fewn 20 munud. 

Er mwyn cyflawni ymateb effeithiol, cynhaliodd Heddlu Gogledd Cymru ymgyrchoedd 
ymwybyddiaeth gyhoeddus wedi'u targedu i uchafu gwelededd a hygyrchedd ei adnoddau. O 
ganlyniad i'r ymrwymiad hwn, rhannwyd tudalennau corfforaethol Facebook a Twitter Heddlu 
Gogledd Cymru yn dudalennau Cymraeg a Saesneg ar wahân. 

Mae datganiadau i’r wasg a phost cyfryngau cymdeithasol yn parhau i gael eu cyhoeddi fel y bo'n 
briodol i gynyddu cyflwyniadau tystiolaeth fideo a ffotograffig yn ymwneud â throseddau gyrru y 
mae aelodau'r cyhoedd wedi'u gweld. 

Er mwyn ymateb yn effeithiol, yr wyf wedi goruchwylio gweithrediad Heddlu Gogledd Cymru o 
ddatrysiad data symudol newydd i gefnogi effeithlonrwydd ei weithlu.  

Datblygwyd, profwyd a rhyddhawyd y fersiwn cyntaf o’r ap data symudol newydd i grŵp cychwynnol 
o 50 o swyddogion a PCSO. Roedd hyn yn canolbwyntio ar ganiatáu i'r swyddogion chwilio am bobl, 
cerbydau a chyfeiriadau o'r ddyfais symudol i'w galluogi i weld/ cofnodi data /tystiolaeth wrth fod i 
ffwrdd o'r orsaf. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn cael eu hysbysu'n well cyn delio â sefyllfaoedd neu 
ymateb i alwadau. Maent hefyd yn gallu diweddaru cofnodion o'u dyfais symudol i’w cofnodi pan 
fydd tasgau wedi'u cwblhau. Cyflwynwyd hyn i 150 o swyddogion pellach ym mis Mai 2017 ac yna i'r 
holl ddefnyddwyr wedi hynny. 

Yn 2016/17 parhaodd fy swyddfa i graffu ar gydymffurfiad yr Heddlu â Rheolau Cyfrif y Swyddfa 
Gartref trwy fynychu cyfarfodydd Grŵp Defnyddwyr Cofnodi Troseddau'r Heddlu.  

 

4. Lleihau niwed a'r risg o niwed 
 
Mae lleihau niwed a'r risg o niwed i'n cymunedau yn bwysig iawn.   Ar 29 Awst, 2014 newidiwyd lefel 
bygythiad y DU o derfysgaeth ryngwladol o Sylweddol i Ddwys. Mae wedi aros ar y lefel hon, gan 
ddim ond cael ei gynyddu i Ddifrifol ar 23 Mai, 2017. 
 
Nid ydym yn imiwn rhag bygythiadau terfysgaeth yng Ngogledd Cymru ac mae'n parhau i gyflwyno 
her bellach i'r Heddlu yn ystod cyfnod o doriadau ariannol sylweddol. Mae marwolaeth drasig yr AS 
Llafur Jo Cox ac yn fwy diweddar yr ymosodiadau terfysgaeth ar Bont Westminster ac ym 
Manceinion yn rhai enghreifftiau o eithafiaeth yn y DU sy'n achosi bygythiad ac yn herio 
gwasanaethau Plismona yn fawr ar draws y wlad. 
 
Mae mathau eraill o droseddu a gynhwysir o fewn yr amcan hwn yn aml yn cael eu cyflawni tu ôl i 
ddrysau caeedig ac mae ganddynt ddioddefwyr sy'n ddiamddiffyn ac maent yn ofni’r canlyniadau o 
adrodd y digwyddiad i'r heddlu. Mae cam-drin domestig yn enghraifft o hyn. Hefyd wedi’u cynnwys 
yn yr amcan hwn mae nifer y bobl sy'n cael eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd bob 
blwyddyn.  
 
Er mwyn dal y Prif Gwnstabl i gyfrif ac i fesur perfformiad Heddlu Gogledd Cymru yn erbyn yr amcan 
hwn, nododd Cynllun 2016/17 bedwar mesur 
 

1. Nifer y bobl a laddwyd neu a anafwyd yn ddifrifol (KSI) mewn gwrthdrawiadau ar y ffordd  
2. Nifer y cyflawnwyr sy’n cam-fanteisio’n rhywiol ar blant a arestiwyd ac a erlynwyd 
3. Nifer yr achosion o bobl sydd â delweddau anweddus o blant a erlynwyd 
4. Nifer y troseddau casineb sy’n cael eu hadrodd 
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Gostyngodd gwrthdrawiadau traffig ar y ffordd lle cafodd rhywun ei ladd neu ei anafu'n ddifrifol 

(KSIs) gan 14.4%, i lawr o 347 i 297. 

Gwrthdrawiadau Ffordd 

Mae Ymgyrch Darwen yn rhan o raglen barhaus i wella diogelwch ar y ffyrdd i bawb trwy ymgysylltu, 
addysg a, lle bo angen, gorfodi.  Fe'i lansiwyd yn Rhug Farm yng Nghorwen ar 27 Mawrth 2017 gyda 
chefnogaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ac Isadeiledd, Ken Skates AC. Drwy gydol yr 
ymgyrch, siaradodd cynrychiolwyr BikeSafe â beicwyr a hyrwyddo'r fenter sy'n cynnig gweithdai am 
ddim yng Ngogledd Cymru. Trefnwyd nifer o ddiwrnodau ymgysylltu BikeSafe ar gyfer misoedd yr haf 
gan gynnwys ymweliadau â'r Ponderosa, Betws-y-Coed, Corwen a Llangollen. Gall defnyddwyr 
cyfryngau cymdeithasol hefyd ddilyn yr ymgyrch trwy'r hashnod #OpDarwen a #BeicioDiogel. Mae 
Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i blismona llwybrau blaenoriaeth ledled Gogledd Cymru trwy 
gydol yr ymgyrch i leihau nifer yr anafusion beiciau modur KSI. 

Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant 

Mewn perthynas â cham-fanteisio’n rhywiol ar blant, cafodd 145 o gyflawnwyr CSE eu harestio yn 
2016/17 ac fe gafodd 322 o achosion o ddelweddau anweddus o blant eu canfod (sy'n cynrychioli 
cynnydd o 60.1% o’i chymharu â’r flwyddyn flaenorol).    

Cam-Drin Domestig a Thrais yn Erbyn Merched a Genethod 

O safbwynt gwasanaethau cam-drin domestig, mae nifer o bartïon yn cytuno bod y dirwedd ariannu 
bresennol ar gyfer sefydliadau ledled Cymru a Lloegr yn dameidiog ac yn aml yn anodd i ddioddefwyr 
ei llywio.  Er mwyn mynd i'r afael â'r materion hyn bydd Adolygiad Tirwedd Ariannu dan arweiniad y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder, yn edrych ar gynaliadwyedd y dirwedd ariannu bresennol ar gyfer 
gwasanaethau cymorth dioddefwyr trais. Mae hyn yn cysylltu â Strategaeth Trais yn erbyn Merched 
Llywodraeth Cymru gan fod y Strategaeth yn pwysleisio'r angen i sicrhau bod cyllid yn gynaliadwy a 
bod y gwasanaethau a gomisiynir yn cefnogi dioddefwyr yn effeithiol. Mae fy swyddfa yn cymryd 
rhan yn yr ymarfer cwmpasu hwn ar sail Cymru gyfan a Gogledd Cymru, er mwyn sicrhau bod 
gwasanaethau'n cael eu cydlynu'n effeithiol ar gyfer dioddefwyr.  

Mae'r SCHTh yn aelod o Grŵp Tasg a Gorffen Llywodraeth Cymru, a’i bwrpas ohono yw cefnogi 
cyflwyno'r Cynllun Darparu Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Merched, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) trwy adolygu'r holl drefniadau ariannu a ffynonellau sy'n 
cefnogi gwasanaethau ac ymyriadau VAWDASV ledled Cymru ar hyn o bryd. Gwneir hyn gyda'r 
bwriad o sicrhau bod ffrydiau ariannu yn cael eu halinio'n well i gefnogi cynllunio a chomisiynu 
gwasanaethau yn seiliedig ar dystiolaeth yn rhanbarthol gyda pheth comisiynu gwasanaeth 
cenedlaethol yn seiliedig ar dystiolaeth.  Dechreuodd y grŵp ei waith yn 2016 a disgwylir iddo orffen 
ei waith erbyn diwedd 2017, gan ddarparu model cyllido cynaliadwy a argymhellir a chanllawiau 
statudol drafft i Grŵp Cynghori Cenedlaethol VAWDASV, dan gadeiryddiaeth Ysgrifennydd Cabinet 
Llywodraeth Cymru dros Gymunedau a Phlant. 

Yn 2016/17 sefydlwyd Panel Craffu Diogelu Pobl Ddiamddiffyn o fewn Heddlu Gogledd Cymru ac yr 
wyf hefyd yn cael fy nghynrychioli ar y Panel hwnnw. Diben y Panel hwn yw trafod meysydd 
thematig Diogelu Pobl Ddiamddiffyn (Trais a Throseddau Rhyw Difrifol, Cam-drin Domestig, Trais yn 
seiliedig ar Anrhydedd, Priodas Dan Orfod, Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Stelcio / 
Aflonyddu Iechyd Meddwl, Pobl ar Goll, a Cham-drin Plant  ac ati) i samplu'r holl feysydd ar sail 
strwythur treigl. Disgwylir i aelodau'r Panel rannu'r themâu allweddol a'u dysgu gyda chydweithwyr 
yn yr adrannau amrywiol ac er mwyn cynorthwyo â hyn, mae crynodeb o ganfyddiadau'r panel ar 
gael drwy'r cadeirydd ar ffurf 'gwersi a ddysgwyd'.  
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Crynodeb o’r Casgliadau 

Mae perfformiad yn cael ei fesur trwy gymharu 2016/17 gyda blwyddyn Ebrill 2011 i Fawrth 2012. 
Gwneir y gymhariaeth yn erbyn y flwyddyn benodol honno am mai dyna’r flwyddyn lawn ddiwethaf 
cyn i’r llywodraethu polisi newid yn Nhachwedd 2012 gyda’r etholiadau comisiynwyr heddlu a 
throseddu  cyntaf. 
 
Rwyf hefyd wedi cyflwyno cymhariaeth yn erbyn y flwyddyn ariannol ddiwethaf (2015/16) er mwyn 
adnabod unrhyw feysydd o bryder sydd hefyd yn fy helpu i archwilio'r  Prif Gwnstabl ac i’w wneud yn 
gyfrifol wrth lunio fy Nghynllun. 
 

Amcan Mesur 2016/17 2015/16 2011/12 
Gwaelodlin 

% newid o'r 
waelodlin  

 

 
 
 
 

Atal  
Trosedd 

 

Cyfanswm y drosedd a 
gofnodwyd 

40,822 38,517 41,947 -2.7% 
 
 

Troseddau sy'n seiliedig ar 
Ddioddefwyr 

37,074 34,751 41,214 -10.0% 
 
 

Troseddau a ddatrysir, yn ôl 
math 

25.7% 30.2% 34.5% -8.8pp  

Ymddygiad gwrthgymdeithasol 
a gofnodwyd 

23,142 21,188 30,160 -23.3%  

Byrgleriaeth ddomestig 1,393 1,341 1,872 -25.6%  

Cynyddu nifer y Swyddogion 
Heddlu Arbennig, 

gwirfoddolwyr a chadlanciau 
410 342 Amherthnasol Amherthnasol - 

 
 

Darparu 
ymateb 
priodol 

 

 Amseroedd ymateb cyfartalog 
presenoldeb mewn argyfyngau 

heddlu (munudau) 
18.8 17.7 15 +25.3%  

Cyfanswm y galwadau nad 
ydynt yn argyfwng yn cael eu 

dosbarthu fel 'galwadau wedi’u 
gadael' 

4.8% 5.3% 6.5% -1.7pp  

 Yr adborth a dderbyniwyd drwy 
arolygon dioddefwyr 

81.1% 83.9% 80.6% +0.5pp  

 
 

Lleihau'r 
niwed a'r 

risg o niwed  
of harm 

 

 Nifer y bobl a laddwyd neu a 
anafwyd yn ddifrifol (KSI) mewn 

gwrthdrawiadau ar y ffordd  
297 338 382 -22.2%  

Lefel o ail-droseddu 

5434 
(troseddau a 
gofnodwyd – 

holl droseddau) 

7,120 10,035 -45.8%  

 Nifer y cyflawnwyr sy’n cam-
fanteisio’n rhywiol ar blant a 

arestiwyd ac erlynwyd 
145 107 Amherthnasol Amherthnasol  - 

Nifer yr achosion o bobl sydd â 
delweddau anweddus o blant  

322 214 16 1912.5%  

 
Yn 2014 cynhaliodd Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi arolwg o safonau ac arferion cofnodi 
trosedd ar gyfer holl heddluoedd Cymru a Lloegr (dyma arolwg o ba mor fanwl oedd yr heddluoedd 
yn cofnodi trosedd).  Roedd Heddlu Gogledd Cymru wedi cyflawni cyfradd cydymffurfio o 94% ac yn 
y pum heddlu uchaf. Mae hyn o bwys sylfaenol. Mae hyn yn dweud wrthyf i, a phobl Gogledd Cymru, 
bod y cynllun wedi’i lunio'n seiliedig ar ddata cywir.  Mae’n cadarnhau bod fy ngwaith o graffu ar 
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berfformiad yr heddlu yn seiliedig ar wybodaeth gywir.  Archwiliwyd yr Heddlu ymhellach ar 
gywirdeb data trosedd ym Mai 2017 a byddaf yn eich darparu â rhagor o wybodaeth am hynny eleni.  
 
Ym Mawrth 2016, rhoddodd yr Heddlu argymhelliad 12 ar waith allan o adroddiad Cofnodi Trosedd 
lle mae Dioddefwyr yn Cyfri Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi. Mae Argymhelliad 12 yn gofyn i 
heddluoedd newid eu hamser cofnodi trosedd o 72 awr i 24 awr er mwyn sicrhau bod yr holl 
drosedd yn cael ei gofnodi ar y pwynt cyswllt cyntaf. Mae’r newid hwn yn darparu sicrwydd i 
ddioddefwyr bod eu hadroddiad yn cael ei gymryd o ddifri. 
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Yr Her Ariannol 

 
Ar 25 Tachwedd 2015, yn yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant a Datganiad yr Hydref, fe ymrwymodd y 
llywodraeth i ddiogelu gwariant cyffredinol yr heddlu yn unol â chwyddiant.  Fodd bynnag, deuai hyn 
gyda cafeat na fyddai hyn yn digwydd oni bai fod Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn gofyn am yr 
uchafswm drwy dreth cynghorau.  Mae’r graff yn dangos fel y mae gwariant cyffredinol ers 2010/11 
wedi cynyddu llai na 4% o ran arian a bod grant y llywodraeth wedi gostwng bron i 13% dros yr un 
cyfnod a'i fod wedi parhau i ostwng ers y cyhoeddiad fis Tachwedd 2015, er bod hynny'n digwydd yn 
fwy graddol nag o'r blaen. 
 
 

 
 
 
 
Wrth ystyried chwyddiant a chyfrifoldebau newydd, mae toriadau gwerth bron i £30 miliwn wedi bod 
ers 2010/11 a chan fod posib’ i’r cyfnod o gyni ariannol bara tan 2022 a thu hwnt, oni bai fod newid ym 
mholisïau’r llywodraeth, fe fydd toriadau’n parhau dros gyfnod y Cynllun Ariannol Tymor Canolig 
cyfredol a’r nesaf. 
 
Yn ychwanegol at yr ansicrwydd ynglŷn â faint o gyllid cyffredinol sydd ar gael ar gyfer heddluoedd yng 
Nghymru a Lloegr ar gyfer 2018/19 a thu hwnt, mae cryn dipyn o amwysedd o ran Fformiwla Gyllid 
Heddluoedd (sy’n pennu faint o grant sy’n cael ei ddyrannu i bob ardal heddlu) a Dyraniadau Canolog y 
Swyddfa Gartref (a elwid gynt yn frig-dorri) lle mae’r Swyddfa Gartref yn cadw cyfran o gyllideb yr 
heddluoedd cyn dyrannu'r gweddill yn unol â'r fformiwla.  Mae cyhoeddiadau fel arfer yn cael eu 
gwneud ganol mis Rhagfyr bob blwyddyn ac ar gyfer blwyddyn yn unig maent wedi bod yn y 
blynyddoedd diwethaf, sy'n gwneud gwaith cynllunio ariannol tymor canolig yn hynod o heriol. 
 
Ar yr un pryd, bu'n rhaid cwrdd â chostau ychwanegol, a oedd y tu hwnt i fy rheolaeth i a rheolaeth y 
Prif Gwnstabl.  Er enghraifft, fe gynyddodd cyfraddau Yswiriant Gwladol ar 6 Ebrill 2016; ac o fis Ebrill 
2017, fe gyflwynwyd yr Ardoll Prentisiaethau. Ar hyn o bryd, mae’n aneglur a fydd modd defnyddio'r 
ardoll hwn i hyfforddi heddweision (yn yr un modd ag sy'n digwydd yn Lloegr).  Ar ben hynny, mae 
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disgwyl i gost hyfforddi gynyddu gan y bydd angen i swyddogion newydd astudio am radd, un ai cyn 
ymuno, neu yn rhan o'u rhaglen hyfforddi.  
 
Gan ystyried ein bod eisoes wedi arbed £30 miliwn, y pwysau ychwanegol sydd arnom o ran costau a 
pharhad posib' y cyfnod o gyni ariannol, bydd angen gwneud mwy o doriadau, a fydd, yn anochel, yn 
arwain at newidiadau i drefniadau plismona yng Ngogledd Cymru. 
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Cyllid ac Arian 
Cyllideb yr Heddlu 
 
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn gyfrifol am osod y gyllideb a ddarperir i’r Prif Gwnstabl er 
mwyn cyflawni gwaith plismona yng Ngogledd Cymru.  Dyrannwyd cyllideb net o £139 miliwn i’r Prif 
Gwnstabl ar gyfer 2016/17. Defnyddiwyd y swm o £1.9 miliwn a oedd yn weddill ar gyfer Cronfa'r 
Comisiynydd (sy'n ariannu mentrau fel diogelwch cymunedol, ymyrraeth gyffuriau a chyfiawnder 
ieuenctid) ac ar gyfer costau fy swyddfa i. 
 
Er bod grantiau’r llywodraeth ganolog, a bennwyd gan y Swyddfa Gartref, yn cyfrif am 52% o’r cyllid, 
cafwyd 48% o'r cyllid gan drethdalwyr lleol.  Mae’r Datganiadau Cyfrifon drafft ar gael ar fy ngwefan ac 
fe fydd y cyfrifon wedi’u harchwilio’n cael eu cyhoeddi erbyn diwedd mis Medi 2017. 
 

 
 
Roedd blwyddyn ariannol 2016/17 yn her, wrth i ni wneud toriadau pellach o £2.838 miliwn.  Ynghyd â 
thoriadau o £2.686 miliwn sydd i’w gwneud yn 2017/18 ac o ystyried chwyddiant a phwysau eraill, mae 
gwir gyllideb yr heddlu yng Ngogledd Cymru, ar hyn o bryd, £30 miliwn yn llai nag yr oedd yn 2010/11. 
Er bod rhagolygon mwy cadarnhaol ers 2015, mae’r sefyllfa’n dal yn un heriol. 
 
Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd 
 
Gosodwyd cyllideb flynyddol ar gyfer 2016/17 o £741,000 – 0.53% o'r gyllideb gyfan ar gyfer yr heddlu 
yng Ngogledd Cymru.  Ar gyfer 2017/18, £792,673 yw’r gyllideb. Mae'r cynnydd hwn yn adlewyrchu 
cyfran fy swyddfa i o'r Ardoll Prentisiaethau a chynnydd mewn ffioedd archwilio mewnol (mae'r 
gyllideb ar gyfer hynny'n cael ei chadw dan gyfrifon fy swyddfa i). 
 
Cyflawni’r Strategaeth Ystadau 
 
Mae Strategaeth Ystadau 2012-16 bellach wedi’i chyflawni a bydd strategaeth newydd yn cael ei 
drafftio cyn diwedd 2017. 
 
Mae gwaith sylweddol wedi’i wneud yn ystod 2016/17. Mae disgwyl i Gyfleuster Rheolaeth a Dalfa’r 
Dwyrain yn Llai a Gorsaf Heddlu canol tref Wrecsam gael eu cwblhau yn 2018. Mae Gorsaf Heddlu 
newydd yn cael ei hadeiladu ar safle'r hen un yn Llandudno, sydd i fod i agor ym mis Rhagfyr 2017. 
 
 
 
Argraff arlunydd o Orsaf Heddlu Llandudno a 
Chyfleuster Rheolaeth a Dalfa’r Dwyrain 

  

Tud 55 Tudalen 55

http://www.northwales-pcc.gov.uk/cy/Gwybodaeth/What-we-spend-and-How-we-spend-it.aspx


DRAFFT 

Comisiynu Gwasanaethau  
 
Mae comisiynu yn Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn ymwneud â defnyddio’r holl 
adnoddau sydd ar gael, o arian hyd at bartneriaethau, mor effeithiol â phosib' gan sicrhau'r deilliannau 
a'r gwerth gorau mewn modd hirdymor a chynaliadwy.  
 
Mae’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol wedi amlinellu wyth o egwyddorau comisiynu da, yn gymorth i 
wneud arbediadau effeithlonrwydd a darparu manteision cymunedol, sydd wedi'u tanategu gan:- 
 

 ddeall anghenion defnyddwyr a chymunedau lleol (gan gynnwys ceisio adborth) a rhoi hynny 

wrth galon y broses gomisiynu  

 defnyddio arbenigedd y Trydydd Sector1 a sefydliadau sy’n arwain y farchnad i ddeall y 

cyfraniad y gallent hwy ei wneud ac ystyried buddsoddi yn y meysydd hynny i wella’r ffordd 

rydym yn cyflawni ein gwasanaeth 

Mae’n rhaid i hyn weithio ar y cyd â darparu gwerth cymdeithasol ar ffurf lles cymdeithasol, 

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol i bobl a chymunedau Gogledd Cymru.   

Mae fy ngwaith comisiynu i wedi’i ddatblygu i ddarparu gwasanaethau mewn perthynas â dau faes 

gwaith penodol sef y Grantiau Troseddau ac Anhrefn o Gronfa’r Comisiynydd a Chronfa Gwasanaethau 

i Ddioddefwyr.   

Cronfa’r Comisiynydd  
 
Mae Cronfa’r Comisiynydd wedi’i ffurfio o ffynonellau cyllid grantiau a neilltuwyd yn flaenorol ac mae’n 
cynnwys y Gronfa Diogelwch Cymunedol, Cronfa Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau (DIP), a Chyllid Atal 
Troseddau Ieuenctid a Chamddefnyddio Sylweddau.  Mae dyraniadau cyllid y flwyddyn rhwng pob 
sefydliad wedi'u nodi isod. 
 

 
 
O 2017/18 ymlaen, mae’r holl gymorth ariannol ar gyfer y Timau Troseddau Ieuenctid a ddarparwyd yn 
flaenorol gan yr Heddlu ac o Gronfa’r Comisiynydd wedi’i gyfuno a bydd bellach yn cael ei weinyddu'n 

                                                 
1 Mae’r Trydydd Sector yn cyfeirio at sefydliadau a chymdeithasau nad ydynt yn rhai llywodraethol nac yn gwneud 
elw, gan gynnwys elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, cwmnïau cydweithredol, ac ati. 

£46,595.00
£64,837.00

£74,510.00

£24,614.00 £37,000.00 

£30,000.00

£892,622.00

Cronfa'r Comisiynydd 2016/17 (£1,170,178)
- yn ôl sefydliad

Sir y Fflint

Wrecsam

Conwy a Sir Ddinbych

Gwynedd ac Ynys Môn

HGC

CAIS

DIP
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gyfan gwbl gan fy swyddfa i.  Mae’r newid bach hwn yn ei wneud yn haws i awdurdodau lleol ei 
weinyddu, mae’n rhoi gwell goruchwyliaeth i mi dros gyfraniadau i awdurdodau lleol ac mae’n 
rhyddhau amser gwerthfawr y staff, sy’n galluogi i staff yr Heddlu ganolbwyntio ar gefnogi 
heddweision. 
 
Cronfa Gwasanaethau i Ddioddefwyr 
 
Yn ychwanegol at y Gronfa Diogelwch Cymunedol, rwy'n derbyn grant gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder 
bob blwyddyn i gomisiynu gwasanaethau i gefnogi dioddefwyr.  Yn ystod 2016/17, fe gomisiynais i’r 
gwasanaethau hyn: 
 

 Y Ganolfan Gymorth i Ddioddefwyr  

 Ymgynghorwyr Trais Domestig Annibynnol (IDVA) 

 Ymgynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol (ISVA) 
 
Bu i bob un o’r gwasanaethau hyn wella’r gofal a’r gefnogaeth a roddwyd i ddioddefwyr troseddau ar 
draws Gogledd Cymru ac maent wedi’u hailgomisiynu yn 2017/18. 

 
 
Cefnogwyd cyfanswm o 43,683 o ddioddefwyr ar draws y rhanbarth drwy'r gronfa hon.  Ar ben hynny, 
daeth â chymorth refeniw ychwanegol o £221,645.81 i gefnogi’r gweithgarwch hwn ledled Gogledd 
Cymru. 
 
Rwyf hefyd wedi comisiynu gwasanaethau i gefnogi dioddefwyr Cam-drin Rhywiol ar Blant. Mae’r 
gwasanaethau hyn yn hanfodol i ddarparu cymorth y mae angen mawr amdano i ddioddefwyr sydd 
wedi cael eu heffeithio gan effeithiau hirdymor y trosedd hwn. Mae’r gwahaniaeth y gall y gwasanaeth 
hwn ei wneud i fywydau dioddefwyr wedi’i ddangos yn y gwerthusiadau sydd wedi'u cynnal ac mae i’w 
weld yn y datganiadau isod: 
 

 “Mi ydw i wedi goresgyn problemau oedd gen i am flynyddoedd”  
 “Roedd cwnsela o fantais fawr i mi o ran materion teuluol a gwaith”  

£29,400.00 
£11,900.00 £11,900.00 

£40,637.00 

£36,400.00 

£74,820.00 

£35,000.00 

£142,000.00 
£371,412.00 

£17,000.00 

£22,000.00 

£17,000.00 
£103,000.00 

Grantiau Gwasanaethau i Ddioddefwyr 2016/17

IDVA Gwynedd

IDVA Ynys Môn

IDVA Sir Ddinbych

IDVA Sir y Fflint

IDVA Conwy

IDVA Wrecsam

BAWSO Rhanbarthol

Canolfannau Ymosodiadau
Rhywiol a Threisio
Canolfan Gymorth i
Ddioddefwyr
Cerrig Camu

Gwasanaethau Plant SARC
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 “Mae cwnsela wedi fy ngalluogi i fyw fy mywyd eto, ac wedi rhwystro fy iechyd meddwl 
rhag gwaethygu"  
 “Mi ydw i wedi gallu mynd yn ôl i'r coleg i barhau gyda fy ngradd"  
 “Rydw i wedi troi cornel yn fy mywyd ar ôl cael cwnsela” 
 “Mae wedi fy nghadw i'n ddiogel rhag meddwl am gyflawni hunanladdiad”  
 “Mae gen i gar ac mi ydw i wedi bod yn rhy ofnus a phryderus i yrru, ac yn ddihyder. Mi ydw 
i’n gyrru eto ar ôl cael cwnsela ac rwy’n dechrau ei fwynhau”  
 “Heb fy ngweithiwr cefnogi, fyddwn i ddim wedi gallu mynd drwy’r achos llys” 

 
Ers 2015-16, mae cyllid wedi’i ddarparu ar gyfer gwaith pwysig Gwasanaeth Cam-drin Rhywiol Plant a 
Phobl Ifanc.  Dyrannwyd y gefnogaeth hon eto y llynedd ac rwyf wedi cytuno i barhau â'r cyllid hwn ar 
gyfer 2017-18. Pan sefydlwyd y gwasanaeth, dyna oedd y tro cyntaf i blant a theuluoedd allu cael y 
gefnogaeth hon yng Ngogledd Cymru.  Mae’r gwasanaeth hwn yn hanfodol ar gyfer plant a phobl ifanc 
sy’n dioddef camdriniaeth rywiol a’u teuluoedd er mwyn iddynt allu derbyn gwasanaeth cymorth 
hanfodol, di-dor nad yw'n amodol ar benderfyniad cyhuddo cadarnhaol.   
 
Mae cam-drin domestig yn flaenoriaeth allweddol ac mae’n cael ei ariannu drwy Gronfa’r Comisiynydd 
a Chronfa Gwasanaethau i Ddioddefwyr.  Mae'r cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio i sicrhau bod y lefel 
gwasanaeth bresennol yn cael ei chynnal a bod y ddarpariaeth yn cefnogi dioddefwyr cam-drin 
domestig sy’n ddynion ac yn ferched.  Rhoddir cymorth drwy sicrhau bod dioddefwyr yn cael eu cadw’n 
ddiogel ac annog a galluogi defnyddwyr gwasanaeth i drafod opsiynau ymarferol a datblygu cynlluniau 
diogelwch a chymorth unigol neu gymorth i deuluoedd. Mae’r gwasanaeth yn cefnogi dioddefwyr 
troseddau penodol fel trais domestig a materion sy’n ymwneud â’r teulu.   

Mae dioddefwyr wedi rhoi’r adborth canlynol ar y gefnogaeth annibynnol: 

 “Tydw i ddim yn teimlo fy mod ar fy mhen fy hun bellach.  Mae'n dda gwybod bod cymorth 
ar gael.  Roeddwn i’n arfer bod ofn ffonio’r heddlu, ond mi ydw i bellach yn gwybod mai yno i 
fy nghefnogi maen nhw" 
 “Rwy’n diolch i’r Cynghorydd Annibynnol am beidio â rhoi'r gorau i geisio fy helpu i" 

 
Mae’n bwysig nodi y byddai’r sefydliadau hyn yn ei chael yn anodd iawn cefnogi’r dioddefwyr yn y 
gymuned heb yr ymrwymiad hwn gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd. 

 
 
 

Tud 58 Tudalen 58



DRAFFT 

Edrych i’r Dyfodol 

Fy Amcanion Plismona  

 

Mae trosedd wedi newid. Ers i mi ymddeol o wasanaeth yr heddlu naw mlynedd yn ôl, mae Heddlu 
Gogledd Cymru bellach yn delio â mathau gwahanol iawn o drosedd nas adroddwyd amdanynt pan 
roeddwn i’n Swyddog yr Heddlu, er enghraifft seiberdroseddu, cam-fanteisio’n rhywiol ar blant a 
chaethwasiaeth modern. Roedd hyn yn agoriad llygad i mi gan fod y rhain yn droseddau cudd y 
gallant fod yn anweladwy. Fel y gwelir ar y diagram isod, mae cymaint â 95% o droseddau y gallant 
fod yn anweladwy, ond rhaid i ni sicrhau yr eir i'r afael â'r rhain.   

 

 

 

Felly, rwyf wedi diwygio'r amcanion plismona sy'n pennu’r cyfeiriad ar gyfer plismona yng Ngogledd 
Cymru a dyma fydd sail fy ngwaith mewn partneriaeth â’r Prif Gwnstabl, a’i ddal yn atebol am 
ddarparu gwasanaethau plismona.  

Datblygwyd yr amcanion plismona diwygiedig yn dilyn ymgynghoriad gyda fy ymgynghorai statudol, 
y prif gwnstabl, ein prif budd-ddeiliaid, ein cydweithwyr o'r trydydd sector a dros 1000 o drigolion 
yng Ngogledd Cymru. Mae hyn yn sicrhau bod y Cynllun yn adlewyrchu safbwyntiau ein cymunedau 
ynghyd â’r galw gwleidyddol, partneriaeth a phlismona newidiol.  

Felly, mae fy amcanion plismona fel a ganlyn:- 

 

 

 

 

 

 

 

Cam-drin Domestig 

Caethwasiaeth Modern a 

Masnachu mewn Pobl 

Cam-drin Rhywiol 
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Cam-drin domestig 
 

 

Mae Cam-Drin Domestig yn digwydd bob dydd, ym mhob rhan o’r DU, gan gynnwys Gogledd Cymru. 
Bob dydd mae Heddlu Gogledd Cymru yn cofnodi 26 o ddigwyddiadau domestig ar gyfartaledd. Dros 
y saith mlynedd diwethaf, lladdwyd 936 o ferched gan ddynion yng Nghymru a Lloegr.  
 
Cam-Drin Domestig yw’r risg uchaf sy’n wynebu Heddlu Gogledd Cymru oherwydd yr effaith eang ar 
y dioddefwr (corfforol, seicolegol ac ariannol), y nifer o droseddau a gofnodwyd a thuedd sydd ar 
gynnydd. 

 
Roedd cefnogaeth y cyhoedd yn ysgubol gyda Cham-Drin Domestig yn un o fy meysydd blaenoriaeth, 
ac rydym yn ffodus yng Ngogledd Cymru bod gennym drydydd sector o bobl ymrwymedig a 
phrofiadol yn barod i gefnogi ein dioddefwyr. 
 

Caethwasiaeth Modern a Masnachu mewn Pobl 
 
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Caethwasiaeth Modern wedi dod yn flaenoriaeth allweddol ym 
maes plismona. Mae ei fodolaeth yng Ngogledd Cymru yn amlwg a’r niwed y mae’n ei achosi yn 
bellgyrhaeddol. Cydnabu bod angen rôl yn y Ganolfan Cymorth i Ddioddefwyr i gefnogi dioddefwyr 
caethwasiaeth modern, ac rwyf wedi comisiynu penodiad Swyddog Cefnogi Caethwasiaeth Modern i 
weithio o’r Ganolfan Cymorth i Ddioddefwyr ochr yn ochr â'r Heddlu i gefnogi dioddefwyr. Bydd 
modd i mi adrodd ar yr effaith y bydd y penodiad hwn wedi ei gael ar ddioddefwyr Caethwasiaeth 
Modern yn adroddiad y flwyddyn nesaf.  
 
Cam-drin Rhywiol 
 

 

  
Mae nifer yr achosion o drais ac ymosodiadau rhywiol difrifol eraill, a gyflawnir yn aml gan 
bartneriaid neu bobl sy’n hysbys i’w dioddefwyr, yr adroddir i’r heddlu yn uchel. Fodd bynnag, mae 
llawer yn parhau heb adrodd amdanynt ac mae angen gwneud mwy i annog dioddefwyr i ddod 
ymlaen, waeth pryd y cyflawnwyd y drosedd. 
Caiff troseddau nad ydynt yn ddiweddar eu trin yr un mor broffesiynol a chyda'r un parch â 
throseddau presennol. 
 
Mewn perthynas â cham-fanteisio’n rhywiol ar blant, cafodd cynllun Cam-fanteisio'n Rhywiol ar 
Blant rhanbarthol aml-asiantaeth ei ddatblygu peth amser yn ôl. Bydd tîm ONYX a sefydlwyd gan 
Heddlu Gogledd Cymru i fynd i’r afael â’r troseddau ffiaidd hyn yn parhau i ddatblygu eu gwaith 
ymhellach. 
 
Byddaf yn gweithio gyda’n partneriaid i sicrhau y caiff popeth ei wneud i ddiogelu’r plant hyn a'u bod 
yn cael blaenoriaeth haeddiannol.  
 
 
Trosedd Gyfundrefnol 
 

 

Mae’r Llywodraeth yn ystyried trosedd difrifol a chyfundrefnol fel un o’r bygythiadau mwyaf i 
ddiogelwch gwladol y DU ac mae’n costio mwy na £24 biliwn y flwyddyn i’r DU. Mae Strategaeth 
Trosedd Difrifol a Chyfundrefnol Genedlaethol wedi’i hadeiladu ar y fframwaith a ddefnyddir ar gyfer 
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gwrthderfysgaeth ac mae’n nodi sut y caiff cyfleoedd eu cymryd i atal pobl rhag cymryd rhan mewn 
trosedd difrifol a chyfundrefnol, cryfhau diogelwch yn ei erbyn ac ymatebion iddo, ac yn bwysicaf oll, 
mynd ar ôl y troseddwyr y tu ôl iddo, gan eu cosbi a rhoi stop ar eu gweithgareddau.  
 
Amcangyfrifir mai costau'r Grwpiau Trosedd Cyfundrefnol ar draws amrywiol fathau o droseddau 
yw: cyflenwad cyffuriau (£10.7 biliwn), twyll cyfundrefnol (£8.9 biliwn) a mathau o drosedd 
mewnfudo cyfundrefnol (£1.0 biliwn). 
 
Mae asesiadau bygythiadau, risg a niwed wedi tynnu sylw at y ffaith mai Trosedd Gyfundrefnol a 
chyflenwad cyffuriau Haen Uwch sy’n dod â’r niwed mwyaf i'n cymunedau. Mae gweithdrefnau 
cynllunio effeithiol ar waith i fynd i’r afael â’r Defnydd Troseddol o Ynnau, Cyflenwad a Meddiant 
Cyffuriau, Cam-Drin a Cham-fanteisio’n Rhywiol ar Blant, Terfysgaeth ac Eithafiaeth Ddomestig.  
 
Darparu Cymdogaethau Mwy 
Diogel  
 

 

Mae presenoldeb gweledol yr heddlu yn atal troseddau sy’n digwydd mewn lleoedd cyhoeddus, yn 
cysuro’r rhan fwyaf o’r cyhoedd ac yn atgyfnerthu cysylltiadau â’r heddlu. Fodd bynnag, fel y 
dywedais yn gynharach, mae mwy o droseddau’n cael eu cyflawni ar-lein nag ar y strydoedd bellach. 
Yn unol â hynny, rhaid i’n hadnoddau lleihaol ganolbwyntio ar y meysydd hyn o’r bygythiad, risg a 
niwed mwyaf. 
 
Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, mae hyn yn peri her anferth i mi. Rwy’n benderfynol bod 
rhaid i’n hadnoddau lleihaol ganolbwyntio ar feysydd troseddoldeb a bregusrwydd difrifol, ond eto 
mae ein cymunedau’n dweud dro ar ôl tro eu bod am gan heddlu gweledol.  
 
Mae darparu gwelededd yn heriol iawn a rhaid i ni wahaniaethu rhwng bod yn weledol a bod yn 
hygyrch.  

Byddaf yn parhau i gwrdd â'r Prif Gwnstabl yn rheolaidd fel y gall roi'r diweddaraf i mi ar sut mae 
Heddlu Gogledd Cymru yn mynd i’r afael â’r blaenoriaethau sydd wedi’u pennu. Byddaf yn parhau i 
ddatblygu fy strategaeth craffu, gyda’r bwriad o graffu ar yr heddlu o ran ei swyddogaeth adnoddau 
dynol, ymgysylltiad a chydweithrediad.  

Gosod cyllideb ar gyfer buddsoddi 

 

Rhan bwysig o'm rôl fel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yw pennu’r gyllideb ar gyfer plismona yng 
Ngogledd Cymru. Nid yw hyn yn rhywbeth rwy’n ei gymryd yn ysgafn. Mae angen i mi ariannu’r 
heddlu er mwyn atal a lleihau trosedd, rhoi pobl ddiamddiffyn a dioddefwyr wrth wraidd y 
gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu, a diogelu a chefnogi plismona rheng flaen.  
 
Mae arian cyfredol yr heddlu wedi gwneud y gwaith o bennu'r gyllideb yn heriol. Mae Heddlu 
Gogledd Cymru eisoes wedi cyflawni arbedion effeithlonrwydd o £30m ers i Raglen Cynildeb y 
Llywodraeth ddechrau yn 2010, ond mae’n rhaid cyrraedd gostyngiad pellach o £2.238m i gynnal 
cyllideb gytbwys; ar yr un pryd mae’n bwysig mynd i’r afael â’r amcanion plismona a bodloni’r holl 
ofynion plismona yn ein cymunedau.   
 
Byddaf yn parhau i weithio gyda’r Prif Gwnstabl i nodi sut y gellir gwneud arbedion sylweddol i 
fodloni’r bwlch yn y gyllideb.  
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Rwyf hefyd yn aelod o Grŵp Cyllid ac Ad-drefnu Cymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throsedd, a 
byddaf yn parhau i lobio am ddyrniad teg o gyllid gan y Swyddfa Gartref i osgoi rhoi mwy o bwysau 
ar drigolion Gogledd Cymru drwy’r praesept plismona.   

Eich Cymuned, Eich Llais 

 

Rwy'n bwriadu parhau gyda menter fy rhagflaenydd a rhoi fy arian i un ochr i gefnogi cymunedau a 
sefydliadau lleol sydd am wneud gwahaniaeth yng Ngogledd Cymru. Mae hon yn fenter wych gan 
mai trigolion Gogledd Cymru sy'n pleidleisio ar ba brosiectau cymunedol y dylai gael cyllid.  Rwy’n 
bwriadu dyrannu hyd at £42,000 i amrywiol brosiectau yn y flwyddyn ariannol nesaf, a byddwn yn 
dechrau croesawu cynigion ar gyfer cyllid ym mis Medi 2017. Byddaf hefyd yn sicrhau y caiff arian ei 
ddosbarthu'n deg i'r chwe sir yng Ngogledd Cymru. Mae’r tabl isod yn dangos sut y dyrannwyd y 
cyllid yn 2016/17. 

 

Cyffuriau 

Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn fy swydd, rwyf wedi bod yn glir am fy safbwyntiau ar fuddion gwrth-
droseddu cyffuriau, nid er budd y defnyddiwr yn unig ond er budd y gymdeithas ehangach. Mae 90% 
o’r defnydd o gyffuriau yn adloniadol ac nid yw’n gwneud unrhyw niwed. Ni ddylid defnyddio'r 
system cyfiawnder troseddol i gosbi pobl sydd ddim yn gwneud unrhyw niwed.   

Rwy’n credu’n gryf y dylai pobl sy’n gaeth i gyffuriau gael eu hatgyfeirio at y gwasanaeth iechyd am 
gymorth, yn hytrach na chael eu trin fel troseddwyr gan yr Heddlu. Mae Caethiwed i Gyffuriau yn 
glefyd, nid trosedd. 

Collwyd y rhyfel ar gyffuriau amser hir yn ôl a byddaf yn parhau i weithio i newid y ffordd y mae’r 
Heddlu’n delio â chyffuriau.  Rhaid cydnabod nad y defnyddwyr yw'r broblem, ond y rhai sy'n 
ecsbloetio’r mwyaf diamddiffyn yn ein cymunedau er mwyn gwneud arian.  
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Ystafelloedd Cymryd Cyffuriau  

Rwy’n awyddus iawn i dreialu'r hyn a elwir yn gyffredin yn 'Gyfleuster Chwistrellu Diogel’ mewn 
ardaloedd lle mae’r defnydd o gyffuriau yn broblem. Budd y cyfleusterau hyn yw lleihau nifer y 
'marwolaethau cysylltiedig â chyffuriau’ a helpu i atal ofn troseddau ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol mewn cymunedau lleol. Mae Panel Ymgynghorol Llywodraeth Cymru ar Gam-
Drin Sylweddau yn cynnal ymchwil ar hyn o bryd ar werth ‘Cyfleuster Chwistrellu Diogel’. Caiff 
canlyniadau’r ymchwil hwn eu cyflwyno i Ddirprwy Ysgrifennydd y Cabinet, Rebecca Evans, yn y 
dyfodol agos. Yn dilyn hyn, rwy’n gobeithio treialu cyfleuster yn Rhanbarth Gogledd Cymru.  

Iechyd Meddwl 

Rwy’n bryderus bod swyddogion yn cael eu defnyddio fel ymatebwyr cyntaf i ddigwyddiadau iechyd 
meddwl yn rheolaidd, ond sylw meddygol sydd ei angen ar y rhai mewn argyfwng. Mae hwn yn faes 
y byddaf yn ei fonitro, a byddaf yn ceisio cefnogaeth bellach gan wasanaethau golau glas eraill, yn 
ogystal â'r bwrdd iechyd, i geisio lleihau'r galw hwn. Byddaf yn adrodd ymhellach ar y mater hwn yn 
adroddiad y flwyddyn nesaf.  

Comisiynu Gwasanaethau – Cydgomisiynu – beth yw hyn? 

Yn gryno, mae'n ymwneud â sicrhau'r gwerthoedd a'r canlyniadau gorau mewn modd cynaliadwy 
hirdymor, drwy wneud y defnydd gorau o’r holl arian sydd ar gael gan y gwasanaetha rydym yn eu 
comisiynu yn y gymuned.  Er enghraifft, byddaf yn darparu cyllid sylweddol i gefnogi'r flaenoriaeth 
trais domestig ynghyd â Llywodraeth Cymru. Rhaid i'r holl asiantaethau weithio gyda chyllidebau llai, 
ond drwy weithio gyda’n gilydd gallwn sicrhau bod yr holl flaenoriaethau ar draws y rhanbarth yn 
cael eu cyflawni.  Mae'n ymwneud ag ychwanegu gwerth i'r gwaith rydym yn ei gefnogi a sicrhau ein 
bod yn deall anghenion y defnyddwyr a'r cymunedau a'u bod wrth wraidd y broses gomisiynu.   

Mae gwaith y dyfodol yn cael ei gynnal gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar Werth 
Cymdeithasol.  Mae ymgynghorydd wedi bod yn gweithio ar lunio polisi a fydd yn galluogi i mi 
ddangos sut fydd fy swydd a'r Heddlu yn gweithredu Deddf Gwasanaethau Cyhoeddus (Gwerth 
Cymdeithasol) 2012 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a sut y byddwn yn 
cyflawni gwerth cymdeithasol drwy ein gweithgareddau comisiynu a chaffael.  Bydd y polisi yn gofyn 
bod ein cyflenwyr yn cymryd cyfrifoldeb am yr hyn a gaiff ei gomisiynu a’i gaffael, ac i’m cefnogi i’n 
foesol a chyfreithiol wrth gyflawni ein blaenoriaethau Gwerth Cymdeithasol.  

Mae’r egwyddorion hyn wedi’u cynnwys yn fy Fframwaith Comisiynu.  

Cydweithio 

Rydym wedi cydweithio â heddluoedd eraill Cymru a gogledd-orllewin Lloegr ar faterion gweithredol 
fel trosedd gyfundrefnol, gwrthderfysgaeth, fforensig a phlismona arfog. Mae yna lawer o elfennau o 
blismona sy’n fwy effeithiol pan rydym ni’n cydweithio gyda’n gilydd, ac oherwydd ein lleoliad 
daearyddol yng ngogledd Cymru rydym ni’n gallu cydweithio’n effeithiol gyda heddluoedd eraill 
Cymru a chyda cydweithwyr dros y ffin. Rhaid i ni barhau i gydweithio ac rwy’n awyddus i edrych am 
ardaloedd pellach lle gallwn ni gydweithio gyda Heddluoedd eraill a datblygu ein perthnasoedd gyda 
chydweithwyr yn Iwerddon, gan mai’r prif borthladd ar gyfer dod i’r DU o Iwerddon yw Caergybi, 
Gogledd Cymru.  

Ymgynghori 

Byddaf unwaith eto yn ymgynghori ar yr amcanion plismona newydd yn ystod y flwyddyn er mwyn 
sicrhau y byddant yn dal i fod yn addas i’r diben ac yn diwallu anghenion ein cymunedau, yn ogystal 
â’r Gofynion Plismona Strategol.   Byddaf yn ymgynghori drwy e-arolwg gyda’r holl brif fudd-
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ddeiliaid, cydweithwyr a chysylltiadau, gan wneud defnydd llawn o gyfryngau cymdeithasol i sicrhau 
dosbarthiad eang.  

Deddf Plismona a Throseddau 2017 

 
Bydd Deddf Plismona a Throseddau yn creu mwy o ddiwygiadau a bydd yn effeithio ar fy rôl ac ar 
Heddlu Gogledd Cymru. Mae’r newidiadau’n cynnwys y ffordd y delir â chwynion gan y cyhoedd, 
materion eraill sy’n ymwneud ag ymddygiad yr heddlu a darpariaeth bellach yn ymwneud â 
Chomisiwn Cwynion Annibynnol Yr Heddlu. Ceir newidiadau i bwerau arolygu'r heddlu gan 
Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi.   

Rwy’n falch iawn o weld y newidiadau mewn perthynas ag Iechyd Meddwl gan na fydd dalfa'r heddlu 
yn lle diogel i unigolyn ifanc â phroblemau iechyd meddwl mwyach, a dim ond mewn amgylchiadau 
eithriadol y gellir ei defnyddio, ac ar gyfer oedolion. Bydd y rhan hon o’r Ddeddf yn dod i rym ym mis 
Medi 2017 (ar y cynharaf) a gallaf adrodd ar sut mae Heddlu Gogledd Cymru a fy ngwasanaeth i wedi 
mynd i’r afael â’r newidiadau o’r hen Ddeddf yn fy adroddiad y flwyddyn nesaf.  

O fis Awst 2017, rwyf wedi gofyn i’r Heddlu ddarparu manylion i mi o bobl ifanc sydd yn y ddalfa, 
faint o bobl ifanc gafodd eu hatgyfeirio i lety saff a diogel a p'un a oedd angen defnyddio’r heddlu. 
Yn ogystal, fel rhan o fy mhroses archwilio safonau proffesiynol, byddaf yn monitro cwynion gan 
blant a phobl ifanc yn rhagweithiol.  

Darperir yr archwiliad hwn i Banel yr Heddlu a Throsedd yn fy adroddiadau diweddaru.  

Y Strategaeth Plant 

Rwyf am i ddioddefwyr trosedd ifanc allu cydnabod y ffaith a theimlo'n ddigon hyderus i adrodd 
amdano i'r heddlu.  Pan mae pobl yn adrodd am drosedd, mae’n galluogi i’r heddlu ddeall y materion 
sy’n effeithio ar ein cymunedau yn glir, ac felly yn galluogi iddynt ddelio â nhw yn effeithiol.  Mae 
cynnydd mewn adrodd am faterion yn dyst o well ffydd yn yr heddlu hefyd.  Fodd bynnag, rwyf 
hefyd am weld llai o ddioddefwyr troseddau yn gyffredinol.   

Bwriad fy Strategaeth Plant yw sicrhau bod gan blant a phobl ifanc ffydd yn Heddlu Gogledd Cymru, 
gan arwain at berthnasoedd da rhwng yr heddlu a phobl ifanc, a bod plant a phobl ifanc yn barod i 
adrodd am drosedd.  Rwyf hefyd am weld niferoedd llai o bobl ifanc yn cael eu tynnu i'r system 
cyfiawnder troseddol a lleihau yn y nifer sy’n troseddu eto.  

Bydd mesur llwyddiant yn heriol gan nad yw mesur a deall lefelau o ffydd yn union wyddoniaeth.  
Fodd bynnag, byddaf yn rhoi nifer o ddulliau ar waith i helpu i fesur barn, megis cynnal arolwg a 
chynnal cyfleoedd i ymgysylltu'n rheolaidd er mwyn gallu dangos mynegiant o ffydd ac 
ymddiriedaeth mewn gwasanaethau plismona.   

Fi yw Cadeirydd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Gogledd Cymru a byddaf yn gweithio gyda 
phartneriaid ar draws yr holl asiantau cyfiawnder troseddol i ystyried ffyrdd y gall cyfiawnder 
troseddol a phartneriaid y gymuned ehangach chwarae eu rhan i leihau niferoedd y bobl ifanc sy'n 
cyflawni troseddau ac sy'n mynd i mewn i’r system cyfiawnder troseddol.   

 

 

Tud 64 Tudalen 64



DRAFFT  

CYSYLLTIADAU  

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd 

Mae gennyf dîm bach o staff sy’n fy nghefnogi i gyflawni fy swydd fel Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd Gogledd Cymru Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu yr hoffech siarad â rhywun ynglŷn 
â sut y gallwch gymryd rhan mewn ymgynghoriadau neu ddigwyddiadau yn y dyfodol cysylltwch â:  

01492 805486 neu anfonwch e-bost atai OPCC@northwales.pnn.police.uk  

Er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar fy ngwaith gallwch: 

• edrych ar fy ngwefan www.nwpcc.CYMRU  

• fy nilyn ar twitter @NorthWalesPCC  

 

Heddlu Gogledd Cymru 

Mewn argyfwng y rhif i’w ddeialu yw 999 ond os oes gennych ymholiad heb fod yn frys neu’n 

dymuno rhannu gwybodaeth gyda'r heddlu yna deialwch 101. 

E-bost :- northwalespolice 

@nthwales.pnn.police.uk 

Gwefan:  www.north-wales.police.uk 

Twitter:- @nwpolice 

 

Canolfan Gymorth i Ddioddefwyr  

Os ydych chi wedi dioddef o drosedd, gall Canolfan Gymorth i Ddioddefwyr gynnig cymorth a 

chyngor i chi. Mae’r gwasanaeth am ddim ac yn gwbl gyfrinachol a gellir ei ddefnyddio hyd yn oed os 

nad ydych wedi rhoi gwybod i’r heddlu am eich profiad. 

Llinell gymorth rhad ac am ddim , 24 awr y dydd - 0808 16 89 111.– 0300 30 30 159 

Gwefan - www.victimhelpcentrenorthwales.org.uk 

 

PACT 

Gall Ymddiriedolaeth yr Heddlu a'r Gymuned eich helpu gyda chais am gyllid o’r prosiect “Eich 

Cymuned, Eich Dewis”.  Cysylltwch ar 01745 588516 gwefan www.pactnorthwales.co.uk.  
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Adroddiad gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd 
 

Teitl:  Diweddariad ar Gyllideb 2017/18 (ar 30 Mehefin 2017)  

Cyfarfod:           Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, 18 Medi 2017  

Awdur:  Kate Jackson, Prif Swyddog Cyllid 
  
1. Cyflwyniad  

1.1 Nod y papur hwn yw darparu diweddariad i aelodau'r panel ynglŷn â’r gyllideb 
plismona ar gyfer Gogledd Cymru ar 30 Mehefin 2017 (mis 3).  
 

2. Argymhellion 

2.1 Nodi'r adroddiad. 
 

3. Diweddariad ar Gyllideb 2017/18  

3.1 Cafodd cyllideb refeniw net ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 
ei chymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throsedd ar 23 Ionawr 2017 yn £143.217m.  
Mae hyn yn cynnwys cyllideb net o £0.793 miliwn ar gyfer Swyddfa Comisiynydd yr 
Heddlu a Throsedd, a £1.262 miliwn net ar gyfer gwasanaethau a gomisiynir.  Ar 30 
Mehefin 2017, cyfanswm y rhagamcan hyd at ddiwedd y flwyddyn oedd tanwariant 
net o £1.419 miliwn; fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod yna gyfle sylweddol i'r 
sefyllfa hon newid cyn diwedd y flwyddyn ariannol. 

3.2 Rhagamcanir bod gwariant yn is na'r gyllideb ar hyn o bryd.  Fodd bynnag, mae hyn 
yn cynnwys nifer o ragamcanion o orwariant a thanwariant.  Y mwyaf arwyddocaol 
o'r rhain yw: 

 Gweithwyr – rhagwelir tanwariant o £0.598 miliwn. 
Dyma effaith net nifer o ffactorau, y mwyaf arwyddocaol o'r rhain yw cyflog staff yr 
heddlu (tanwariant a ragwelir o £0.568 miliwn).  Mae hyn yn ganlyniad i arbedion 
trosiant yn bennaf. 
 
Bu trafodaeth ddiweddar ar leddfu cap cyflogau 1% y Llywodraeth yn y sector 
cyhoeddus.  Pe bai tâl yn cynyddu o 1% ychwanegol (i 2%) byddai hyn yn arwain at 
gost ychwanegol amcangyfrifedig o £0.668m yn 2017/18, a chost ychwanegol 
parhaus o tua £1.2m y flwyddyn. 

 Costau Safle – rhagwelir tanwariant o £0.130 miliwn 
Er bod y gyllideb wedi gostwng o'i chymharu â blynyddoedd blaenorol, yn seiliedig ar 
amcangyfrifon cyfredol o gost a defnydd, rhagwelir tanwariant o £0.164m ar gostau 
ynni. 

 

 Cludiant – rhagwelir tanwariant o £0.561 miliwn 
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Yr eitem fwyaf arwyddocaol yw gostyngiad yn yr amcanestyniad ar gyfer yr uned 
cymorth awyr.  Mae hyn oherwydd gostyngiad yn y tâl gan Wasanaeth Awyr 
Cenedlaethol yr Heddlu (NPAS). 

 Cyflenwadau a Gwasanaethau – rhagwelir gorwariant o £0.102 miliwn 

 Mae gorwariant rhagamcanol o £0.114m mewn TG a Chyfathrebu, sy'n 
bennaf oherwydd costau trosglwyddo sy'n ymwneud â chontractau newydd.  
Bydd camau’n cael eu cymryd i leihau'r gorwariant. 

 Mae gan gyflenwadau a gwasanaethau eraill orwariant rhagamcanol o 
£0.182m - mae'r rhain ar draws nifer o godau yn seiliedig ar wariant 
hanesyddol.   

 Ar hyn o bryd mae gan y gwasanaeth Fforensig amcangyfrif tanwariant o 
£0.225m.  Mae’r cytundeb cydweithredol Consortiwm Fforensig Gorllewin a 
De Arfordir newydd yn sicrhau arbedion o'i gymharu â'r contract presennol ar 
gyfer gwasanaethau fforensig.  Yn seiliedig ar gyfaint cyfredol y gwaith, mae 
hyn yn rhoi tanwariant rhagamcanol o £0.225m. 

3.3 Ar hyn o bryd rydym yn rhagamcanu incwm ychwanegol o £0.258m. Mae'r mwyafrif 
o hyn yn ymwneud ag ad-daliad cymorth ar y cyd ar gyfer lleoliadau cenedlaethol a 
rhanbarthol diweddar. 

3.4 Ar hyn o bryd mae rhagamcan taliadau cyfalaf, taliadau wrth gefn (ac eithrio rheoli 
newid) a'r gronfa diogelwch cymunedol yn unol â’r gyllideb. 

3.5  Rhoddir crynodeb o’r cyllidebau a’r rhagamcanion isod.  

 Cyllideb 
Wreiddiol 

£’000 

Cyllideb 
30 Mehefin 

2017 
£’000 

Cost Net 
Gwirioneddol 
30 Mehefin 

2017 
£’000 

Rhagamcan 
hyd 

Ddiwedd y 
Flwyddyn 

£’000 

Rhagamcan 
o’r 

Amrywiant 
£’000 

Gwariant      

Gweithwyr  124,151 124,817 31,396 124,219 (598) 

Adeiladau 7,718 7,841 1,724 7,711 (130) 

Cludiant 4,234 4,230 851 3,669 (561) 

Cyflenwadau a 
gwasanaethau 

19,740 20,393 4,797 20,495 102 

Taliadau Dyledion a 
Chyfraniadau at Gyfalaf 

1,864 1,864 - 1,864 - 

Arian wrth Gefn (gweler 
uchod) 

800 649 - 675 26 

Cronfa diogelwch 
cymunedol 

1,166 1,262 - 1,262 - 

Cyfanswm Gwariant 159,673 161,056 38,768 159,895 (1,161) 

      

Incwm (16,681) (17,844) (3,116) (18,102) (258) 

      

Symudiadau yn y 
Cronfeydd Wrth Gefn 

225 5 - 5 - 

      

Cyfanswm y Gwariant 
Net 

143,217 143,217 35,652 141,798 (1,419) 
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Cyllid      

Grantiau (71,728) (71,728) (19,196) (71,728) - 

Praesept (71,489) (71,489) (17,872) (71,489 - 

Cyfanswm Cyllid (143,217) (143,217) (37,068) (143,217) - 

      

Tanwariant net     (1,419) 

3.6 Mae’r uchod yn cynnwys incwm a gwariant yn ymwneud â’r grant Gwasanaethau 

Dioddefwyr gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder.  Mae £814,076 wedi cael ei ddyrannu i 

Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.  Mae £789,057 wedi'i ymrwymo ar 

gyfer comisiynu gwasanaethau dioddefwyr, gyda'r gweddill yn cyfrannu at ein costau 

cysylltiedig.  Mae gwasanaethau a gomisiynir yn cynnwys: Canolfan Cymorth 

Dioddefwyr, IDVA a ISVA a Get Safe Online. 

3.7 Hefyd wedi ei gynnwys uchod mae Swyddfa'r Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.  Y 

gyllideb ar gyfer y flwyddyn yw £792,673. Fel ar 30 Mehefin, roedd gwariant yn 

£183,821, a'r canlyniad a ragwelwyd oedd £795,314, sy’n unol â’r gyllideb, ond yn 

destun newid. 

 

4. Cyfalaf 
 

4.1 Y rhaglen gyfalaf wreiddiol ar gyfer 2017/18 oedd £18.461 miliwn yn unol â’r Cynllun 
Ariannol Tymor Canolig.  Gan ystyried y llithriant a mân ychwanegiadau a dileadau, 
fe all hyn gynyddu i £22.022 miliwn.  

Cynllun Gwariant 
wedi’i gario 

drosodd 
 

£’000 

Cyllideb 
2017/18 

(ailbroffiliwyd) 
£’000 

Gwariant 
2017/18 

 
£’000 

Cyllideb - 
Blynyddoedd 

i ddod 
£’000 

Cyfanswm 
cyllideb 

 
£’000 

Gwariant at 
30.06.17 

 
£’000 

Cyfleuster 
newydd Llai 
Wrecsam  

4,810 13,613 3,141 2,727 21,150 7,951 

Cyfleuster 
canol tref 
Wrecsam 

70 1,798 6 - 1,868 76 

Adeilad 
newydd 
Llandudno 

1,500 1,250 717 - 2,750 2,217 

Ystadau eraill 2,181 503 36 900 3,584 2,217 

Cerbydau ac 
offer 

6,746 1,771 47 5,473 13,990 6,793 

TG a 
Chyfathrebu 

5,588 3,067 250 3,845 12,500 5,838 

Cyfanswm 
Rhaglen 
Gyfalaf 

20,895 22,002 4,197 12,945 55,842 25,092 
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5 Goblygiadau 

Amrywiaeth Dim goblygiadau ar wahân o ran amrywiaeth 

Ariannol Pwrpas yr adroddiad hwn yw rhoi gwybod i 
Banel yr Heddlu a Throsedd am y sefyllfa 
monitro refeniw a chyfalaf fel ag y mae 
ddiwedd Mehefin 2017.   

Mae cyllid digonol yn hanfodol i gyflawni 
cynllun yr heddlu a throsedd ac i ddiwallu ein 
gofynion cyfreithiol.  

Cyfreithiol Dim goblygiadau cyfreithiol ar wahân 

Risg Dim goblygiadau risg ar wahân 

Cynllun yr Heddlu a Throsedd Dim goblygiadau heddlu a throsedd ar 
wahân.  
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Adroddiad gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd 
 

Teitl:  Adroddiad Pennu Cyllideb a Praesept 2018/19 

Cyfarfod:           Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, 18 Medi 2017  

Awdur:  Kate Jackson, Prif Swyddog Cyllid 
  
1. Cyflwyniad  

1.1 Nod y papur hwn yw hysbysu'r aelodau o'r broses a'r amserlen ar gyfer Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu i osod ei gyllideb a'i braesept ar gyfer 2018/19, a rôl y Panel 
Heddlu a Throsedd yn y broses hon. 
 

2. Argymhellion 

2.1 Nodi'r adroddiad. 
 

3. Cyllideb 2018/19 a thu hwnt 
 

3.1 Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd bellach wedi cyhoeddi ei Gynllun Heddlu a 
Throsedd, a bydd y gyllideb ar gyfer 2018/19 a blynyddoedd diweddarach yn 
darparu'r adnoddau i gyflawni'r cynllun hwnnw. 
 

3.2 Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn derbyn cyllid o ddwy brif ffynhonnell.  Mae 
grantiau'r Llywodraeth yn darparu tua 50% o'r gyllideb net yn 2017/18, gyda'r 
gweddill yn cael ei godi trwy dreth y cyngor. 
 

3.3 Drwy gydol yr hydref, mae gwaith yn mynd rhagddo i baratoi'r gyllideb ar gyfer y 
flwyddyn sydd i ddod.  Rhoddir ystyriaeth arbennig i'r canlynol: 
 

 Cynnydd cyflog (mae costau cyflog a chostau cysylltiedig yn ffurfio tua 80% o'n 
cyllideb) 

 Newidiadau mewn prisiau (mae rhai costau'n cynyddu yn unol â chwyddiant 
cyffredinol; eraill ar gyfradd fwy neu lai) 

 Gofynion newydd a chynyddol (mewn ymateb i gydnabyddiaeth o fathau o 
droseddau sy'n dod i'r amlwg, neu newid ffocws yn y Cynllun Heddlu a Throsedd) 

 Gofynion sy'n lleihau (gall cwtogi ar weithgareddau nad oes eu hangen mwyach 
gyfrannu at arbedion) 

 Cynilion eraill 
 

3.4 At ddibenion modelu ariannol, gwneir tybiaethau ynghylch lefel y grantiau gan y 
Llywodraeth a'r terfynau capio treth y cyngor.  Fodd bynnag, hyd nes y cyhoeddiad 
setliad dros dro yng nghanol mis Rhagfyr, nid yw'n bosibl gwneud cynigion cadarn 
ynghylch y gyllideb a'r praesept. 
 

3.5 Mae'n bwysig bod Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn gallu darparu cyllid ar gyfer 
plismona nid yn unig am flwyddyn, ond yn barhaus.  Am y rheswm hwn, bydd y 
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Cynllun Ariannol Tymor Canolig yn cael ei ddiweddaru ar yr un pryd ag y bydd y 
gyllideb yn cael ei pharatoi ar gyfer 2018/19. Bydd hyn yn cynnwys rhagamcanion ar 
gyfer y 4-5 mlynedd nesaf, er y bydd y rhain yn destun newid, oherwydd penderfynir 
ar grantiau'r Llywodraeth yn flynyddol.  Mae'n bwysig i'r Panel Heddlu a Throsedd 
ystyried y Cynllun Ariannol Tymor Canolig wrth ystyried y gyllideb a chynigion 
praesept ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. 
 

3.6 Atodiad 1 yw’r canllawiau ar gyfer craffu ar y praesept, ac mae hefyd yn dangos bod 
yr amserlen yng ngogledd Cymru ychydig o flaen yr amserlen statudol, fel ein bod yn 
gallu darparu gwybodaeth i awdurdodau lleol mewn modd amserol.  Cyflwynir 
Adroddiad y Gyllideb a'r Precept ar gyfer 2018/19, ynghyd â'r Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig i'r Panel Heddlu a Throsedd ar 22 Ionawr 2018. 

6 Goblygiadau 

Amrywiaeth Dim goblygiadau ar wahân o ran amrywiaeth 

Ariannol Pwrpas yr adroddiad hwn yw rhoi gwybod i 
Banel yr Heddlu a Throsedd am y broses i 
gytuno ar y gyllideb a’r praesept ar gyfer  
2018/19.   

Mae cyllid digonol yn hanfodol i gyflawni 
cynllun yr heddlu a throsedd ac i ddiwallu ein 
gofynion cyfreithiol.  

Cyfreithiol Dim goblygiadau cyfreithiol ar wahân 

Risg Dim goblygiadau risg ar wahân 

Cynllun yr Heddlu a Throsedd Dim goblygiadau heddlu a throsedd ar 
wahân.  
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Paneli yr Heddlu a Throsedd - Craffu ar Braeseptau 
 

 
 

Mae'r nodyn canllaw hwn yn egluro'r broses ar gyfer gwaith craffu panel yr heddlu a throsedd 
(PCP) o braesept arfaethedig y comisiynydd heddlu a throsedd (PCC) a dylid eu darllen ochr yn 
ochr â: 

Atodlen 5 Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011; ("y Ddeddf") 

Rhan 2 o Reoliadau Paneli Heddlu a Throsedd (Praeseptau a Phenodi Prif Gwnstabl) 2012  

 ("y Rheoliadau") 
Mae nodiadau canllaw ar wahân yn amlinellu'r gwaith o graffu penodi prif gwnstabl wedi cael 
ei gyhoeddi ochr yn ochr â’r nodyn canllaw hwn. 
 
Cefndir 
Mae Atodlen 5 o'r Ddeddf yn nodi'r broses ar gyfer cyflwyno praesept, gan gynnwys rôl y panel 
wrth adolygu'r praesept arfaethedig, eu pŵer i wrthod y praesept a'r camau sydd i'w cymryd os 
ydynt yn gwrthod y praesept arfaethedig. 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn rhoi mwy o fanylder i'r Ddeddf, gan gynnwys terfynau amser sy'n 
berthnasol i gamau'r broses a'r broses ar gyfer adolygu a chyflwyno praesept ddiwygiedig. 

 
Mae Atodlen 5 angen: 

 I PCC roi gwybod i'r panel am braesept arfaethedig; 

 I’r panel adolygu'r praesept arfaethedig; 
 I’r panel wneud adroddiad i PCC ar y praesept arfaethedig (gall hyn gynnwys 

argymhellion); 
 I adroddiad y panel (os ydynt yn gwrthod y praesept arfaethedig) i gynnwys datganiad eu 

bod wedi ei wrthod; 
 Penderfyniad o wrthod i'w gytuno gan ddwy ran o dair o aelodau'r panel; 

 y PCC i roi ystyriaeth i'r adroddiad a wnaed gan y panel (gan gynnwys unrhyw 
argymhellion yn yr adroddiad); 

 y PCC i roi ymateb i'r panel am eu hadroddiad (ac unrhyw argymhellion o'r 
fath); 

 y PCC i gyhoeddi'r ymateb. 
 
Mater i'r panel yw penderfynu sut y dylid cyhoeddi ymateb i adroddiad neu argymhellion. 

 
Os nad yw’n cael ei wrthod ac mae'r PCC wedi cyhoeddi ei ymateb i adroddiad y panel, gall y 
PCC wedyn gyhoeddi’r praesept arfaethedig - neu braesept gwahanol (ond os yw'n unol â’r 
argymhelliad yn adroddiad y panel i wneud hynny yn unig). 

 
Mae'r Rheoliadau angen: 

 I PCC roi gwybod i'r panel am braesept arfaethedig erbyn 1 Chwefror; 

 I’r panel adolygu a gwneud adroddiad i PCC ar y praesept arfaethedig 
(os yw’n gwrthod y praesept ai peidio) erbyn 8 Chwefror; 

 lle mae'r panel yn gwrthod y praesept, y PCC i ystyried ac ymateb i adroddiad y Panel, a 
chyhoeddi ei ymateb, gan gynnwys praesept ddiwygiedig, erbyn 15 Chwefror; 

 Y Panel, ar ôl derbyn ymateb gan y Comisiynydd yn eu hysbysu o'r praesept 
diwygiedig, i adolygu'r praesept diwygiedig a gwneud ail adroddiad i'r PCC erbyn 22 
Chwefror; 

 Y PCC i roi sylw i ac ymateb i ail adroddiad y Panel a chyhoeddi ei ymateb erbyn 1 
Mawrth; 

 
 
Adroddiad y Panel ar y praesept arfaethedig 
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Os bydd y panel yn methu adrodd i PCC erbyn 8 Chwefror, bydd y broses graffu yn dod i ben, 
hyd yn oed os yw'r panel wedi pleidleisio i wahardd y praesept arfaethedig, a gall y PCC 
gyhoeddi’r praesept arfaethedig. 

 
 Ymateb PCC i wrthod y praesept  
Lle bydd y panel yn gwrthod y praesept arfaethedig, mae'n rhaid i'r PCC roi ystyriaeth i'r 
adroddiad a wnaed gan y panel, rhoi ymateb i'r panel am yr adroddiad a chyhoeddi'r ymateb, 
erbyn 15 Chwefror. Yn ei ymateb, mae'n rhaid i PCC roi gwybod i'r panel am y praesept 
diwygiedig mae’n bwriadu ei gyhoeddi. 

 
Lle mae adroddiad y panel yn dangos eu bod wedi gwrthod y praesept am ei fod yn:  

rhy uchel, mae'n rhaid i'r praesept diwygiedig fod yn is na'r praesept a gynigiwyd yn 
flaenorol.  

rhy isel, mae'n rhaid i'r praesept diwygiedig fod yn uwch na'r praesept a gynigiwyd 
yn flaenorol. 

 
 
 

 
Dim ond y praesept arfaethedig cyntaf gaiff y PCP ei wrthod. Rhaid i wrthod o’r fath gael ei 

gytuno gan ddwy ran o dair o aelodau PCP (yr aelodaeth lawn yn hytrach na'r rhai sy'n bresennol 

mewn cyfarfod). Pan fo gwrthod yn digwydd, rhaid i'r adroddiad i'r PCC gynnwys datganiad i'r 

perwyl hwnnw. 

 
 

Adolygiad y Panel o'r praesept diwygiedig  
Ar ôl derbyn ymateb oddi wrth y PCC yn eu hysbysu o’r cynnig praesept diwygiedig, mae’n 
rhaid i’r panel adolygu'r cynnig praesept diwygiedig a gwneud ail adroddiad i'r PCC erbyn 22 
Chwefror. Gall yr adroddiad hwn: 

 nodi a yw'r panel yn derbyn neu'n gwrthod y praesept diwygiedig (er nad yw 
gwrthod yn atal y PCC rhag cyhoeddi’r praesept diwygiedig); a 

 gwneud argymhellion, gan gynnwys argymhellion ar y praesept y dylid ei gyhoeddi. 
 
Os bydd y panel yn methu â gwneud ail adroddiad i'r PCC erbyn 22 Chwefror, gall y PCC 
gyhoeddi’r praesept diwygiedig. 

 
Cyhoeddi'r praesept 
Ac eithrio lle mae'r panel yn methu ag adrodd ar y praesept arfaethedig erbyn 8 Chwefror neu 
wneud ail adroddiad ar y praesept diwygiedig erbyn 22 Chwefror, bydd y broses graffu yn dod i 
ben pan fydd y PCC yn rhoi ei ymateb i'r panel ar eu hail adroddiad. 

 
Gall y PCC wedyn: 

 gyhoeddi praesept diwygiedig; neu 

 gyflwyno praesept wahanol, er: 
 na ddylent gyhoeddi praesept sydd yn uwch na'r praesept diwygiedig os 

cafodd y praesept diwygiedig ei gostwng yn dilyn adroddiad cychwynnol y 
panel ar y praesept arfaethedig cyntaf gan nodi y cafodd ei wrthod am ei 
fod yn rhy uchel; 

 na ddylent gyhoeddi praesept sydd yn is na'r praesept diwygiedig os 
cafodd y praesept diwygiedig ei chodi yn dilyn adroddiad cychwynnol y 
panel ar y praesept arfaethedig cyntaf gan nodi y cafodd ei wrthod am ei 
fod yn rhy isel;. 
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 Y broses ar gyfer craffu PCP o braesept arfaethedig y PCC   
 
 

Erbyn 1 

Chwefror 
 
 
 
 

Erbyn 8 Chwefror 

PCC yn hysbysu’r 

PCP o’r praesept 

arfaethedig 
 
 

PCP yn adolygu’r praesept  
a gwneud adroddiad i'r PCC 

 
 
 
 
 

NA  A 

wrtho

dwyd? 

DO 

PCC yn ymateb i 
adroddiad PCP, ac 
yn cyhoeddi’r 
ymateb

Ni ddylai PCC gyhoeddi'r 
praesept arfaethedig 

 
 
 
 

PCC yn cyhoeddi’r 

praesept arfaethedig 

neu braesept 

wahanol 

 

 PCC yn ymateb i adroddiad 

PCP, gan gynnwys ei 

praesept diwygiedig, ac yn 

cyhoeddi hwn 
 
 
 
 

PCP yn gwneud ail 

adroddiad i PCC 
 
 
 
 

PCC yn ymateb i ail 

adroddiad ac yn 

cyhoeddi’r ymateb hwn

 
Erbyn 15 
Chwefror 
 
 
 
 
 
 
 
Erbyn 22 
Chwefror 
 
 
 
Erbyn 1 

Mawrth 

 
 
 
 

PCP yn cyhoeddi 

praesept ddiwygiedig 

neu wahanol 

3  

Gogledd Cymru – erbyn 15  

Ionawr 

Gogledd Cymru – erbyn 22  

Ionawr  

 

Gogledd Cymru – erbyn 23  

Ionawr 

Gogledd Cymru – erbyn 30  

Ionawr 

Gogledd Cymru – erbyn 5  

Chwefror 

Tud 74 Tudalen 74



ADRODDIAD I: Panel Heddlu a Throsedd Gogledd 
Cymru 

DYDDIAD: 18 Medi 2017 

SWYDDOG ARWEINIOL: Richard Jarvis - Swyddog Arweiniol ac 
Ymgynghorydd Cyfreithiol i’r Panel 
 

SWYDDOG CYSWLLT: Dawn Hughes - Swyddog Cefnogi'r 
Panel  
 

TESTUN: Aelodau sy’n Gefnogwyr 

 

 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1 Ystyried penodi Cefnogwyr yn unol â’r blaenoriaethau a nodir yng 

Nghynllun Heddlu a Throsedd 2017-2022 ac i arolygu proses y gyllideb a'r 
praesept. 
 

2. CRYNODEB GWEITHREDOL 
 
2.1 Yn ei gyfarfod ar 13 Mawrth 2017 bu i Banel Heddlu a Throsedd Gogledd 

Cymru gymeradwyo Cynllun Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.  
 
2.2 Mae’r Cynllun Heddlu a Throsedd yn cynnwys y pum maes blaenoriaeth 

canlynol: 
 

- Cam-drin Domestig 
- Caethwasiaeth Fodern  
- Trosedd Gyfundrefnol 
- Cam-Drin Rhywiol (gan gynnwys cam-fanteisio’n rhywiol ar blant)  
- Darparu Cymdogaethau Mwy Diogel  

 
2.3 Cynigir penodi Cefnogwr ar gyfer y pum blaenoriaeth uchod, a fydd yn 

cysylltu â Swyddogion Cyswllt y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ac yn 
darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Panel am waith a 
gweithgareddau’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a’i gynnydd yn erbyn 
y cynllun. 

 
2.4 Cynigir hefyd penodi Cefnogwr i arolygu proses y gyllideb a’r praesept, a 

fydd yn cysylltu’n rheolaidd â Phrif Swyddog Cyllid Swyddfa’r 
Comisiynydd.  
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2.5 Mae protocol ar gyfer Aelodau Sy’n Gefnogwyr wedi ei lunio (gweler 
Atodiad A). 

 
3. ARGYMHELLION 
 
3.1 Bod y Panel yn penodi Cefnogwyr i’r rolau cefnogi canlynol, am gyfnod 

wedi ei gytuno arno gan y Panel: 
  

- Cefnogwr yn erbyn Cam-Drin Domestig  
- Cefnogwr yn erbyn Caethwasiaeth Fodern 
- Cefnogwr yn erbyn Trosedd Cyfundrefnol  
- Cefnogwr yn erbyn Cam-Drin Rhywiol 
- Cefnogwr Darparu Cymdogaethau Mwy Diogel  
- Cefnogwr Cyllid ac Adnoddau  

 
3.2 Cymeradwyo’r protocol ar gyfer Aelodau Sy’n Gefnogwyr. 

 
4. GWYBODAETH GEFNDIR 

 
4.1 Yn dilyn gweithdy a gynhaliodd y Panel ym mis Ionawr 2017, awgrymodd 

Aelodau’r Panel y dylid sefydlu gweithgorau i edrych ar feysydd gwaith 
penodol y Comisiynydd. Fodd bynnag, yn dilyn ystyriaethau a 
thrafodaethau pellach gyda Phrif Weithredwr Swyddfa’r Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd, ystyriwyd y byddai penodi Cefnogwyr i’r rolau uchod 
yn ffordd well o ddefnyddio adnoddau ac yn caniatáu’r Panel i 
ganolbwyntio ar y meysydd bygythiad, risg a niwed mwyaf sy’n wynebu 
cymunedau gogledd Cymru.  

 
4.2 Mae’n bwysig bod Aelodau Sy’n Gefnogwyr yn deall eu rolau a’r hyn y 

gallant eu gwneud. Rôl y Cefnogwyr yw cysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd, nid Heddlu Gogledd Cymru. Dylai Cefnogwyr ofalu 
nad ydynt yn gwrthdaro â materion y tu allan i'w maes; cylch gwaith y 
Panel yw dal y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i gyfrif, nid y Prif 
Gwnstabl. 

 
4.3 Bydd gofyn i’r Cefnogwyr adrodd yn ôl yn rheolaidd, er mwyn darparu’r 

wybodaeth ddiweddaraf i’r Panel o ran gweithgareddau perthnasol i’w 
rolau. 

 
5. YMGYNGHORI 
 
5.1 Mae ymgynghoriad wedi ei gynnal gyda chyn Aelodau’r Panel, cyn yr 

etholiadau lleol, a oedd o blaid creu rolau cefnogi.  
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5.2 Mae Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd hefyd yn cefnogi rolau’r 
Aelodau Sy’n Gefnogwyr. 

 
 
 
 
 
6. GOBLYGIADAU O RAN ADNODDAU 
 
6.1 Bydd cydnabyddiaeth ariannol Aelodau Sy’n Gefnogwyr yn cael ei thalu yn 

unol â Chynllun Lwfans y Panel.  
 
7. RISG 
 
7.1 Bydd rôl y Cefnogwyr yn darparu sicrwydd a gweithgareddau craffu 

pellach i’r Panel o ran gweithgareddau’r Comisiynydd a’r cynnydd a wneir 
yn erbyn y Cynllun Heddlu a Throsedd. 

 
7.2 Mae’n bwysig nad yw’r Cefnogwyr yn gwrthdaro â materion y tu allan i’w 

meysydd diddordeb nac ochr weithredol plismona.  
 
8. RHESWM DROS YR ARGYMHELLION  
 
8.1 Mae meysydd gwaith y Cefnogwyr yn cyd-fynd â’r meysydd blaenoriaeth a 

nodir yn y Cynllun Heddlu a Throsedd a chylch gwaith y Panel. 
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Protocol ar gyfer Aelodau sy’n Gefnogwyr 
Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 

 
1. Penodi Cefnogwyr 
 
2.1  Gall unrhyw aelod o Banel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru (“y Panel”) 

gael ei benodi'n Gefnogwr. 
 

2.2  Y Panel sy’n gyfrifol am benodi Cefnogwyr.  
 
2.3 Bydd Cefnogwyr yn cael eu penodi am gyfnod wedi ei gytuno arno gan y 

Panel. 
 
2. Rôl Cefnogwyr 
 
2.1 Bydd Cefnogwyr yn cael eu penodi i’r rolau canlynol: 
 

- Cefnogwr yn erbyn Cam-Drin Domestig  
- Cefnogwr yn erbyn Caethwasiaeth Fodern 
- Cefnogwr yn erbyn Trosedd Gyfundrefnol  
- Cefnogwr yn erbyn Cam-Drin Rhywiol 
- Cefnogwr Darparu Cymdogaethau Mwy Diogel  
- Cefnogwr Cyllid ac Adnoddau  

 
2.2 Rôl y Cefnogwyr yw cysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, 

nid Heddlu Gogledd Cymru. Dylai Cefnogwyr ofalu nad ydynt yn gwrthdaro â 
materion y tu allan i'w maes; cylch gwaith y Panel yw dal y Comisiynydd 
Heddlu a Throsedd i gyfrif, nid y Prif Gwnstabl. 

 
2.3 Bydd pob Cefnogwr yn cael Swyddog Cyswllt o fewn Swyddfa’r Comisiynydd 

Heddlu a Throsedd.  

 
2.4 Ni all Aelodau sy’n Gefnogwyr wneud penderfyniadau ac ni ddylent 

ymrwymo’r Panel mewn unrhyw ffordd sy’n groes i'r polisïau a'r arferion 
sefydledig. Fodd bynnag, mae modd iddynt gadarnhau safiad mewn polisi a 
gyhoeddwyd. Ni ddylai Aelodau Sy’n Gefnogwyr siarad â’r cyfryngau heb 
ymgynghori â’r Panel a Swyddog Arweiniol/Ymgynghorydd Cyfreithiol y Panel. 

 
2.5  Bydd Cefnogwyr yn: 
 

 Cysylltu’n rheolaidd â Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
 

 Yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Panel o ran gweithgareddau 
perthnasol  

 

 Hyrwyddo cylch gwaith y Panel 
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PANEL HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU 
 

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL 
 
 

Swyddog Cyswllt: Dawn Hughes 

 Uwch Swyddog Gwasanaethau Pwyllgorau 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Bodlondeb 
Conwy 
LL28 5NF 

E-bost: dawn.hughes@conwy.gov.uk 

Rhif ffôn: 01492 576061 
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Date Subject Responsible Officer 
(including e-mail address) 

11 Rhagfyr 2017 Cyflwyniad gan y Gwasanaethau Cefnogi Dioddefwyr 
 

Arfon Jones, Comisiynydd yr 
Heddlu a Throsedd 
 

11 Rhagfyr 2017 Cwynion a dderbyniwyd  
Derbyn crynodeb o nifer y cwynion a dderbyniwyd a'r camau 
 

Richard Jarvis – Prif Swyddog/ 
Ymgynghorydd Cyfreithiol y PHaTh 

11 Rhagfyr 2017 Diweddariad ar y Gyllideb ar gyfer 2017/18 
 

Kate Jackson, Chief Finance 
Officer (OPCC) 

22 Ionawr 2018 Cyllideb ac Adroddiad Gosod Praesept 2016/17 
Ystyried praesept arfaethedig ar gyfer 2017/18 
 

Arfon Jones, Comisiynydd yr 
Heddlu a Throsedd 
 

22 Ionawr 2018 Cynllun Ariannol Tymor Canolig 
 

Arfon Jones, Comisiynydd yr 
Heddlu a Throsedd 
 

22 Ionawr 2018 
19 Mawrth 2018 

Cynllun yr Heddlu a Throsedd 
 

Arfon Jones, Comisiynydd yr 
Heddlu a Throsedd 
 

19 Mawrth 2018 Amserlen gyfarfod ar gyfer 2017/18  Richard Jarvis – Prif Swyddog/ 
Ymgynghorydd Cyfreithiol y PHaTh  

Eitemau yn y dyfodol 
 

I’w gadarnhau 
 
 

Diweddariad gan y Prif Gwnstabl Mark Polin, Prif Gwnstabl, Heddlu 
Gogledd Cymru 
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 Date Subject Responsible Officer 
(including e-mail address) 

I’w gadarnhau 
 
 

Adolygiad blynyddol o aelodaeth y Panel Heddlu a Throsedd 
Sicrhau y bydd Aelodau Etholedig y Panel, cyn belled ag sy’n ymarferol, yn 
adlewyrchu cydbwysedd gwleidyddol a demograffig cymunedol Gogledd 
Cymru. 
  

Awdurdod Cynnal 
  

I’w gadarnhau 
 
 

Adolygu Cylch Gorchwyl Panel yr Heddlu a Throsedd 
Adolygu’r Cylch Gorchwyl er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn 
addas at y diben. 
. 
 

Awdurdod Cynnal 
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