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1 CYFLWYNIAD 

 Paratowyd y ddogfen friffio hon gan Gymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ar gyfer ymgeiswyr a darpar ymgeiswyr 
ar gyfer etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ym mis Mai 2021.

Mae’n rhoi amrywiaeth o wybodaeth i ymgeiswyr yn cynnwys rôl a 
chyfrifoldebau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, pwy all sefyll 
mewn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, gweithio 
gyda’r Prif Gwnstabl, cyllid a chomisiynu, rôl Panel yr Heddlu a 
Throseddu a’r hyn y mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi’i 
gyflawni yn lleol ac yn genedlaethol ers i’r rôl gael ei sefydlu yn 
2012.

Cafodd etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eu gohirio 
fis Mai diwethaf o dan Reoliadau Llywodraeth Leol a Chomisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau a 
Refferenda) (Cymru a Lloegr) 2020. Cânt eu cynnal am y trydydd 
tro ddydd Iau 6 Mai 2021 mewn ardaloedd heddlu ledled Cymru 
a Lloegr. Ym Manceinion Fwyaf a Llundain, y Maer sy’n gyfrifol am 
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (o fis Mai 2020 dyma fydd yr 
achos yng Ngorllewin Swydd Efrog hefyd), ac yn Ninas Llundain, 
Awdurdod yr Heddlu sydd â’r cyfrifoldeb.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw beth a nodir yn 
y ddogfen hon, cysylltwch â’r APCC ar 020 7222 4296, 
anfonwch e-bost i enquiries@apccs.police.uk neu ewch i 
www.apccs.police.uk.

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/395/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/395/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/395/contents/made
tel://02072224296
mailto:enquiries%40apccs.police.uk?subject=
https://www.apccs.police.uk
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2 PWY ALL SEFYLL FEL YMGEISYDD I FOD YN 
GOMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU A 
MEINI PRAWF ANGHYMHWYSO

 Mae’r adran hon yn nodi’r prif reolau ynghylch pwy all sefyll fel ymgeisydd i fod yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a 
pha ffactorau fyddai’n arwain at anghymhwysiad neu anallu i sefyll fel ymgeisydd. Nodir y rhain yn fanwl yn Neddf Diwygio’r 

Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, a Deddf Cymru 2017, ond maent wedi’u crynhoi isod. Oni nodir fel arall, mae 
darpariaethau tebyg yn gymwys i etholiad Meiri Manceinion a Llundain (y mae pwerau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn 
rhan o’u swyddogaethau). Yr eithriad yw ardal Heddlu Dinas Llundain, sydd ag awdurdod heddlu o hyd.

1 Ystyr cyngor perthnasol yw unrhyw gyngor sir; cyngor bwrdeistref sirol; cyngor dosbarth; cyngor plwyf; cyngor cymuned; neu Gyngor Ynysoedd Scilly sydd o fewn 
ardal yr heddlu’n gyfan gwbl neu’n rhannol. 

Pwy all sefyll fel ymgeisydd i fod yn Gomisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu?  

Mae darpariaethau ychydig yn wahanol ar gyfer Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr.

Yn Lloegr

Gall unrhyw un sydd wedi cael ei ben-blwydd yn 18 oed ac sydd ar 
gofrestr etholwyr llywodraeth leol o fewn yr ardal heddlu berthnasol 
sefyll, yn amodol ar rai cafeatau ynghylch dinasyddiaeth a ffactorau 
anghymhwyso eraill (gweler isod).

Yng Nghymru

Gall unrhyw un sydd wedi cael ei ben-blwydd yn 18 oed ac sydd ar 
gofrestr etholwyr llywodraeth leol o fewn yr ardal heddlu berthnasol 
sefyll yn cynnwys Arglwyddi (a fyddai fel arfer wedi’u gwahardd 
rhag sefyll mewn etholiadau Seneddol) a dinasyddion yr Undeb 
Ewropeaidd, oni fydd y cofrestriad mewn perthynas â datganiad 
etholwr o dramor. Mae cafeatau tebyg i Loegr yn gymwys.

Gofyniad o ran dinasyddiaeth

O dan y rheolau presennol, bydd angen i unrhyw un sy’n sefyll 
mewn etholiad fel ymgeisydd i fod yn Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu fod yn un o’r canlynol:

  yn ddinesydd Prydeinig;

  yn ddinesydd cymwys o’r Gymanwlad;

  yn ddinesydd o Weriniaeth Iwerddon; neu

  yn ddinesydd o’r Undeb Ewropeaidd.

Mae’r ddeddfwriaeth yn egluro bod yn rhaid i ddinesydd cymwys 
o’r Gymanwlad fod yn ddinesydd o’r Gymanwlad nad oes angen 
caniatâd arno/arni i ddod i’r Deyrnas Unedig neu i aros yn y Deyrnas 
Unedig o dan Ddeddf Mewnfudo 1971, neu sydd wedi cael caniatâd 
amhenodol i aros o dan yr un Ddeddf. Mae nifer cyfyngedig o 
gafeatau i’r rheol hon ynghylch achosion arbennig (adran 8 o’r 
Ddeddf) felly os ydych yn meddwl y gallech fod wedi eich cynnwys 
yn y categori hwn, mae’n werth cadarnhau’r manylion.

Caiff dinesydd o’r Undeb ei ddiffinio gan Erthygl 20(1) o’r Cytuniad 
ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (h.y. dinesydd o un o aelod-
wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd).

Effaith Brexit

Sefyllfa bresennol y Llywodraeth ar ddyddiad ysgrifennu’r ddogfen 
hon yw y bydd yn parhau â’r sefyllfa fel y mae ar gyfer etholiadau 
lleol ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu hyd at 
2024, ond mae’r amgylchedd yn ansicr a dylai ymgeiswyr sy’n 
ddinasyddion o’r UE ond nad ydynt yn ddinasyddion Prydeinig 
gadarnhau’r gofynion yn nes at ddyddiad yr etholiad, cyn cwblhau 
ffurflen enwebu yn ffurfiol i’w chyflwyno i’r swyddog canlyniadau.

Meini prawf anghymhwyso

Mae nifer o seiliau y gellid anghymhwyso ymgeisydd rhag dod 
yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu neu rhag parhau i fod 
yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar ôl cael y swydd. Mae’r 
seiliau hyn wedi’u nodi isod.

Seiliau cyflogaeth

Caiff ymgeisydd ei anghymhwyso os bydd y person:

  wedi’i enwebu fel ymgeisydd i fod yn Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu mewn ardal arall;

  wedi’i enwebu fel ymgeisydd i fod yn faer sy’n arfer 
swyddogaethau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu;

  yn aelod o unrhyw heddlu a gynhelir gan gorff plismona lleol (h.y. 
heddlu a gynhelir gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu neu 
rywun cyfatebol), yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, yr Heddlu 
Niwclear Sifil neu Heddlu Dinas Llundain;

  yn Gwnstabl Gwirfoddol gydag unrhyw un o’r heddluoedd hyn, 
neu’n aelod o staff o unrhyw un o’r heddluoedd hyn;

  yn aelod o staff (heblaw Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu) unrhyw Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Maer 
Llundain, Maer Manceinion, neu gyngor perthnasol1  (heblaw 
athro neu berson sydd wedi’i gyflogi mewn ysgol awdurdod lleol 
neu sefydliad addysgol arall);

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/13/part/1/chapter/6/crossheading/disqualification
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/13/part/1/chapter/6/crossheading/disqualification
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/4/section/8
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/77/contents
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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  yn Faer Llundain, yn aelod o Gyngor Cyffredin Dinas Llundain 
neu’n aelod o staff Cyngor Cyffredin Dinas Llundain;

  yn aelod (yn cynnwys Cadeirydd, Prif Weithredwr neu aelod o 
staff) yr Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, yr Awdurdod 
Heddlu Niwclear Sifil, Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu 
neu’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol;

   wedi’i gyflogi mewn unrhyw endid sydd dan reolaeth unrhyw un 
o’r cyrff a restrir uchod, yn cynnwys cyngor perthnasol;

  yn farnwr, yn was sifil neu’n aelod o’r lluoedd arfog; neu

  yn aelod o ddeddfwrfa unrhyw diriogaeth neu wlad y tu allan i’r 
Deyrnas Unedig.

Seiliau rhyddhad ar ddyledion/methdaliad2

Caiff ymgeisydd ei anghymhwyso os bydd y person yn destun:

  gorchymyn cyfyngu rhyddhad ar ddyledion;

  gorchymyn cyfyngu rhyddhad ar ddyledion interim;

  gorchymyn cyfyngu methdaliad;

  gorchymyn cyfyngu methdaliad interim; neu

  ymgymeriad cyfyngu rhyddhad ar ddyledion.

Seiliau troseddol

Caiff ymgeisydd ei anghymhwyso os bydd y person:

  wedi’i euogfarnu yn y Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel neu 
Ynys Manaw, o unrhyw drosedd y gellir ei ddedfrydu i garchar 
mewn perthynas â hi (p’un a yw wedi’i ddedfrydu i gyfnod yn y 
carchar mewn perthynas â’r drosedd ai peidio); neu

  yn anghymwys i gael ei ethol fel aelod o Dŷ’r Cyffredin, neu os 
yw’n ofynnol iddo adael sedd yn Nhŷ’r Cyffredin o ganlyniad i 
arferion llwgr neu anghyfreithlon.3 

Yn y cyd-destun hwn, ystyr trosedd y gellir dedfrydu rhywun i 
garchar mewn perthynas â hi yw trosedd (lle mae’r cyfnod apelio 
wedi dod i ben neu y rhoddwyd y gorau iddo):

  a gyflawnwyd gan berson sy’n 18 oed o leiaf y gall wynebu 
dedfryd o garchar mewn perthynas â hi; neu

  a gyflawnwyd gan berson sy’n 18 oed o leiaf sy’n arwain at 
ddedfryd orfodol am oes.

Seiliau ychwanegol ar gyfer ymgeiswyr i fod yn Gomisiynwyr yr 
Heddlu, Tân a Throseddu

Pan fydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi cymryd 
cyfrifoldebau llywodraethu gwasanaethau tân, bydd seiliau 
anghymhwyso ychwanegol yn gymwys os bydd y person:

2 Fel y’i diffinnir ym mharagraffau 1 a 5 o Atodlen 4A, neu baragraffau 1, 5, neu 7 o Atodlen 4ZB o Ddeddf Ansolfedd 1986
3 Fel y’i diffinnir o dan Ran 3 o Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983

  wedi’i gyflogi gan awdurdod tân ac achub; neu

  yn Gomisiynydd Tân Llundain neu’n aelod o staff Comisiynydd 
Tân Llundain.

Seiliau deddfwrfa genedlaethol

Caiff person ei anghymhwyso rhag bod yn Gomisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu os bydd y person yn aelod neu’n dod yn aelod o’r 
canlynol:

  Tŷ’r Cyffredin;

  Senedd yr Alban;

  Senedd Cymru;

  Cynulliad Gogledd Iwerddon; neu

  Senedd Ewrop.

Ond dylid nodi y gall Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu fod yn 
aelod o Dŷ’r Arglwyddi o hyd.

Dirprwy Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
Gall Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu benodi Dirprwy 
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Dyma’r un penodiad yn 
Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a all fod yn benodiad 
gwleidyddol ac nid oes angen iddo fod ar sail teilyngdod. Maent yn 
rhwym wrth yr un safonau moesegol â Chomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu ac mae meini prawf tebyg yn gymwys mewn perthynas 
â chymhwysiad ac anghymhwysiad i’r swydd. Yn benodol, ni allant 
fod:

  yn berson nad yw wedi cael ei ben-blwydd yn 18 oed ar ddiwrnod 
y penodiad;

  yn berson sy’n destun anghymhwysiad perthnasol;

  yn Aelod o Dŷ’r Cyffredin;

  yn aelod o Senedd Ewrop;

  yn aelod o Senedd Cymru;

  yn aelod o Senedd yr Alban; neu

  yn aelod o Gynulliad Gogledd Iwerddon.

Rhaid amseru telerau ei benodiad i ddod i ben pan ddaw 
penodiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ben, neu pan fydd 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu arall yn cymryd llw swydd, 
os bydd etholiad yn ofynnol y tu allan i’r cylch etholiadol pedair 
blynedd arferol.

Fel arall, caiff Dirprwy Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
eu hanghymhwyso ar yr un sail â Chomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu, mewn perthynas â chyflogaeth, dinasyddiaeth, 

https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/2


6   2 PWY ALL SEFYLL FEL YMGEISYDD I FOD YN GOMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU A MEINI PRAWF ANGHYMHWYSO DYCHWELYD I’R CYNNWYS  

methdaliad, euogfarnau troseddol, neu arferion llwgr neu 
anghyfreithlon.

Angen rhagor o help?
Mae’r Comisiwn Etholiadol yn goruchwylio etholiadau yng Nghymru 
a Lloegr a gall roi rhagor o help ar ddarpariaethau cyffredinol mewn 
perthynas ag anghymhwysiad neu weithdrefnau mewn perthynas 
ag etholiadau, os nad ydych yn siŵr. Hefyd, caiff swyddog 
canlyniadau ei benodi ym mhob ardal Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu i reoli’r broses etholiadol. Caiff ei benodi yn nes at 
ddyddiad yr etholiad, ond bydd yn Swyddog Monitro o awdurdod 
lleol o fewn ardal yr heddlu, a gall gynghori ar y broses yn lleol.

https://www.electoralcommission.org.uk/cy


3 YMGYRCHOEDD A MANIFFESTOS ETHOLIADOL   7DYCHWELYD I’R CYNNWYS

3 YMGYRCHOEDD A MANIFFESTOS 
ETHOLIADOL

 Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth amlinellol ynghylch ymgyrchoedd a maniffestos ar gyfer etholiad Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu, ynghyd â rhestr o bethau y dylai ymgeiswyr ei wneud a’r hyn na ddylent ei wneud, y dylent fod yn 

ymwybodol ohonynt.

Ymgyrchoedd etholiadol Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu

Mae’r rheolau ynghylch cynnal ymgyrchoedd etholiadol 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi’u nodi yng Ngorchymyn 
Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 2012 (‘y 
Gorchymyn’). Mae hyn yn cwmpasu’r broses ar gyfer enwebu a 
chofrestru ymgeiswyr, y rheolau y dylid eu dilyn yn ystod y broses 
ymgyrchu swyddogol ar ôl enwebiad, a’r rheolau ar gyfer cynnal yr 
etholiad ei hun.

Mae’r pwyntiau allweddol i’r ymgeiswyr eu nodi fel a ganlyn:

  Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu sy’n gyfrifol am y broses 
hon yn lleol. Mae’n ddyletswydd arno (o fewn y paramedrau a 
nodir yn y Gorchymyn) i bennu’r gofynion ynghylch enwebu 
a chofrestru ymgeiswyr i fod yn Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu, ac i nodi dyddiad cau’r enwebiadau ar gyfer 
ymgeiswyr. Mae dogfennau penodol y mae’n rhaid iddynt eu 
dilysu a’u cymeradwyo er mwyn i enwebiad yr ymgeisydd fod yn 
ddilys a pharhau i fod yn ddilys.

  Cynhelir etholiadau gan ddilyn system y bleidlais atodol, cyhyd 
â bod tri ymgeisydd, neu fwy. Os mai dim ond dau ymgeisydd a 
geir, yna dilynir y system mwyafrif syml.

  Er mwyn sefyll mewn etholiad fel ymgeisydd i fod yn Gomisiynydd 
yr Heddlu a Throsedd, rhaid i bob ymgeisydd roi ernes o £5,000 
i Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu i fod yn ymgeisydd (caiff 
hyn ei ddychwelyd os bydd yr ymgeisydd yn cael mwy na 5% o’r 
pleidleisiau ffafriaeth gyntaf). Rhaid i bob ymgeisydd fod yn byw 
yn yr ardal lle mae’n sefyll a rhaid iddo fod ar y gofrestr etholiadol 
ar gyfer yr ardal honno.

  Rhaid i bob ymgeisydd benodi asiant etholiad (er y gall 
ymgeiswyr benodi eu hunain i’r rôl hon) ar adeg cadarnhau’r 
broses enwebu. Rhaid i gyfeiriad swyddfa’r asiant etholiad fod 
o fewn ardal yr heddlu y gellir anfon gohebiaeth iddi, ac mae’n 
rhaid datgan hyn i Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu wrth 
gofrestru. Prif rôl yr asiant etholiad yw rheoli cyllid a threuliau’r 
ymgyrch (yn cynnwys rhoi ffurflenni/hawliadau i Swyddog 
Canlyniadau Ardal yr Heddlu), sicrhau y caiff y dogfennau cywir 
eu cyflwyno i Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu (yn cynnwys 
maniffesto (neu ‘anerchiad etholiadol’) yr ymgeisydd, a’i helpu i 
sicrhau bod y rheolau a’r prosesau cywir yn cael eu dilyn. Rhaid 
rhoi enw a chyfeiriad yr asiant etholiad i Swyddog Canlyniadau 
Ardal yr Heddlu, a rhaid cyfeirio’r rhan fwyaf o’r treuliau etholiad 
drwy’r asiant (gyda rhai eithriadau).

  Ceir rheolau llym ynghylch rhoddion a threuliau etholiad – mae 
uchafswm y treuliau a ganiateir yn amrywio o ardal i ardal ond 
maent wedi’u nodi’n fanwl yn y Gorchymyn. Asiant etholiad 
yr ymgeisydd fydd yn gyfrifol am gyflwyno ffurflen i Swyddog 
Canlyniadau Ardal yr Heddlu (o fewn 70 diwrnod ar ôl yr 
etholiad), yn nodi holl daliadau a threuliau’r ymgeisydd mewn 
perthynas â’r etholiad, ac am gyflwyno datganiad bod y ffurflen 
yn gofnod cyflawn a chywir o wariant yr ymgeisydd. Gallai 
methiant i gyflwyno ffurflen a datganiad priodol olygu bod yr 
ymgeisydd yn cael ei anghymhwyso fel Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu.

  Rhaid i faniffestos ymgeiswyr (y cyfeirir atynt fel ‘anerchiadau 
etholiad’ yn y Gorchymyn) gael eu paratoi gan asiant etholiad yr 
ymgeisydd a’u cyflwyno gan yr asiant i Swyddog Canlyniadau 
Ardal yr Heddlu. Mae rhai rheolau ynghylch cynnwys a ganiateir 
mewn maniffestos (gweler Atodlen 8 i’r Gorchymyn), ond cyhyd 
â bod Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu yn fodlon ar y 
cynnwys, bydd yn ei gymeradwyo a’i gyflwyno i’r Swyddfa 
Gartref i’w gynnwys ar wefan etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu, y mae’r Swyddfa Gartref wedi’i sefydlu er mwyn 
i’r cyhoedd allu gweld yr holl ymgeiswyr a’r maniffestos yn eu 
hardal. Dim ond maniffestos a gymeradwywyd gan Swyddog 
Canlyniadau Ardal yr Heddlu y gellir eu cynnwys ar wefan 
Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

  Fodd bynnag, ni cheir unrhyw gymorth o gronfeydd cyhoeddus 
i ymgeiswyr ddosbarthu eu maniffesto/blaenoriaethau etholiad 
drwy’r post. Dim ond cyfleuster gwefan Etholiadau Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu a ddarperir gan y llywodraeth i godi 
ymwybyddiaeth o addewidion etholiad ymgeiswyr. Mae 
Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn parhau i 
roi pwysau ar y Swyddfa Gartref a Swyddfa’r Cabinet i newid y 
polisi hwn er mwyn sicrhau y gellir dosbarthu gwybodaeth drwy’r 
post, ond nid yw’r Llywodraeth yn talu am hyn o dan y rheolau 
presennol.

Maniffestos

Fel y nodir uchod, mae Atodlen 8 i’r Gorchymyn yn nodi’r cynnwys 
na chaniateir ym maniffestos etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu. Mae hyn yn cynnwys unrhyw gynnwys hysbysebu, 
unrhyw gynnwys sy’n sôn am ymgeisydd arall, unrhyw gynnwys a 
gynlluniwyd i gael mantais fasnachol, neu sy’n anllad, yn ymosodol 
neu’n anghyfreithlon fel arall. Rhaid i unrhyw ddelweddau a gaiff 
eu cynnwys yn y maniffesto hefyd ddilyn y rheolau hyn ac ni 
allant ddangos unrhyw unigolyn heblaw’r ymgeisydd. Caniateir 
delweddau pleidiau gwleidyddol, os mai’r ymgeisydd yw’r 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1917/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1917/contents
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ymgeisydd cofrestredig ar gyfer y blaid wleidyddol honno, a’i fod 
wedi rhoi ei gofrestriad i Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu.

Y tu hwnt i gynnwys nad yw’r gyfraith yn ei ganiatáu, dylai 
ymgeiswyr ystyried yn ofalus beth i’w gynnwys yn eu maniffestos. 
Isod rhestrir pethau y dylid eu gwneud a phethau na ddylid 
eu gwneud ar y pwnc hwn er mwyn helpu ymgeiswyr i wneud 
addewidion realistig a deniadol i ddarpar etholwyr.

Gwnewch y canlynol

  Ymgynghorwch mor eang â phosibl ag adran mor eang â 
phosibl o gymunedau lleol i ganfod eu safbwyntiau gwahanol ar 
blismona a chyfiawnder troseddol – chi fydd eu cynrychiolydd 
etholedig yn hyn o beth, felly mae’n werth deall eu dymuniadau 
cyffredinol.

  Cofiwch y bydd hyn yn cynnwys siarad â busnesau lleol yn 
ogystal â thrigolion lleol.

  Cofiwch hefyd y byddwch yn gyfrifol am lawer mwy na’r 
heddlu yn unig, felly efallai y byddwch am ystyried cynnwys 
blaenoriaethau mewn perthynas â materion eraill, er enghraifft, 
mewn rhai ardaloedd, bydd hyn yn cynnwys gwasanaethau tân, 
ac ym mhob ardal, gallai gynnwys cymorth i ddioddefwyr, mynd 
i’r afael â chyfiawnder adferol yn lleol, cymorth i drin alcohol a 
chyffuriau, neu fentrau atal troseddau.

  Gwnewch addewidion sy’n gyflawnadwy ac o fewn eich cylch 
gwaith fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, oherwydd bydd 
angen i chi esbonio i’ch cymunedau sut rydych wedi cyflawni 
ymrwymiadau’r maniffesto drwy strwythurau adrodd blynyddol 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Mae’n debygol na chaiff 
ymrwymiadau sy’n afrealistig neu sydd y tu hwnt i’ch gallu i 
ddylanwadu arnynt eu cyflawni erbyn i chi gael eich ailethol.

  Gwnewch addewidion sy’n fforddiadwy – er y bydd gennych 
reolaeth o gyllideb helaeth iawn, rhoddir rhai cyfyngiadau ar 
eich gallu i addasu gwariant yn ganolog a chofiwch y caiff tua 
80% o gyllideb yr heddlu ei gwario ar bersonél (swyddogion a 
staff) fel arfer. Yn yr un modd, bydd addo cynnydd sylweddol 
yng nghyllideb yr heddlu neu bersonél yr heddlu yn effeithio ar 
wasanaethau i ddioddefwyr, gwasanaethau atal troseddau a 
meysydd pwysig eraill a ariennir gan Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu.

Peidiwch â gwneud y canlynol (a meysydd y dylid gochel 
rhagddynt) 

  Peidiwch â gwneud addewidion ynghylch meysydd sy’n 
gyfrifoldeb gweithredol i’r Prif Gwnstabl - gallai’r enghreifftiau 
o hyn gynnwys addewidion i gael yr heddlu i arestio mathau 
penodol o unigolion, neu i arestio unigolion yn dilyn mathau 
penodol o ddigwyddiadau, neu addewidion ynghylch y modd 
y caiff asedau (pobl a phethau) yr heddlu eu defnyddio, neu 
addewidion i wahardd yr heddlu rhag cynnal achosion o 

stopio a chwilio neu dactegau eraill yr heddlu. Nid yw’r rhain 
wedi’u cynnwys o fewn cylch gwaith Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu a gallent greu cydberthynas anodd â’r Prif Gwnstabl 
o’r cychwyn.

  Byddwch yn ofalus wrth wneud ymrwymiadau sy’n cynnwys 
niferoedd – er enghraifft addo lleihau math penodol o drosedd 
X%, neu addo recriwtio XX yn fwy o swyddogion yr heddlu. Yn 
anfwriadol, gallech fod yn pennu amcanion na ellir eu cyflawni 
i chi eich hun ar ben pwysau popeth arall y bydd yn rhaid i chi 
ei wneud a’r arian a fydd gennych i gyflawni hynny. Gallai fod yn 
well i chi ddefnyddio geiriad mwy cyffredinol h.y. lleihau math 
penodol o drosedd neu ganolbwyntio ar recriwtio rhagor o 
swyddogion.

  Byddwch yn ofalus wrth gynnwys dymuniadau un gymuned yn 
eich maniffesto, heb ymgynghori â chymunedau ac ardaloedd 
eraill – efallai na fyddant yn cynrychioli’r holl etholaeth a 
gallent arwain at densiynau gyda rhai sectorau cymunedol pan 
fyddwch yn dechrau ar eich gwaith fel Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu.

  Ceisiwch beidio â gwneud addewidion sydd o fewn cylch gwaith 
sefydliad arall e.e. gwasanaethau plant. Efallai y byddwch yn 
gallu dylanwadu rhywfaint yn y meysydd hyn drwy weithio mewn 
partneriaeth, ond nid chi fydd yn gwneud penderfyniadau yn y 
pen draw.

  Yn yr un modd, peidiwch â gwneud addewidion i ddirprwyo, 
uno na throsglwyddo gwasanaethau sydd o fewn cylch gwaith 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i sefydliad arall. Efallai na 
fydd gan y sefydliad allu cyfreithiol i gymryd y gwasanaethau 
hyn, a/neu efallai na fydd yn gallu cael cyllid ar gyfer y 
gwasanaethau hyn gan y llywodraeth. Gallai’r enghreifftiau 
o hyn gynnwys addewidion i drosglwyddo gwasanaethau i 
ddioddefwyr i’r awdurdod lleol er mwyn rhyddhau mwy o arian ar 
gyfer plismona, neu ymrwymiadau i uno swyddfa Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu â swyddfa’r cyngor er mwyn arbed arian.
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4 CYFRIFOLDEBAU STATUDOL COMISIYNYDD 
YR HEDDLU A THROSEDDU

 Mae’r adran hon yn nodi prif gyfrifoldebau a phwerau statudol Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. Nid yw’n bwriadu 
nodi’r holl ddeddfwriaeth gymwys, ond yn hytrach, mae’n canolbwyntio ar y dyletswyddau a’r pwerau allweddol a roddir i 

Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

Ble y nodir dyletswyddau statudol Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu?

Nid oes un darn o ddeddfwriaeth sy’n nodi hyn oll. Mae 
deddfwriaeth yr heddlu wedi esblygu dros sawl blwyddyn, ac 
mae rhai o’r cyfreithiau sy’n gymwys i Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu yn mynd yn ôl sawl degawd. Hefyd, mae deddfwriaeth 
llywodraeth leol yn rhan bwysig o’r broses o reoleiddio’r hyn y gall 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ei wneud mewn perthynas â 
rhai agweddau ar gyllid.

Fodd bynnag, yn bennaf, mae dyletswyddau allweddol 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi’u nodi mewn tair Deddf: 
Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 a 
Deddf yr Heddlu 1996 fel y’i diwygiwyd. Y ddeddf gyntaf hon a 
sefydlodd Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gan nodi eu prif 
swyddogaethau, ac mae’r ail yn nodi llawer o’r dyletswyddau a 
drosglwyddwyd i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu o sefydliadau 
rhagflaenol. Yn fwy diweddar, mae Deddf Plismona a Throsedd 
2017 hefyd yn effeithio ar bwerau a chyfrifoldebau Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu. Ceir rhagor o fanylion am y Deddfau hyn isod.

Beth yw swyddogaethau statudol pwysicaf 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu?

Isod, nodir prif swyddogaethau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
a’r ddeddfwriaeth gysylltiedig lle y’u canfyddir:

  Rhaid i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer ardal yr 
heddlu sicrhau bod yr heddlu ar gyfer yr ardal yn cael ei gynnal 
mewn modd effeithlon ac effeithiol. [Deddf Diwygio’r Heddlu a 
Chyfrifoldeb Cymdeithasol, A1(6)]

  Rhaid i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer ardal 
yr heddlu ddwyn y Prif Gwnstabl perthnasol i gyfrif am arfer 
swyddogaethau’r Prif Gwnstabl a’r rheini o dan gyfarwyddyd a 
rheolaeth y Prif Gwnstabl. [Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb 
Cymdeithasol, A1(7)]

  Mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu bwerau mewn 
perthynas â dod â phartneriaid Diogelwch Cymunedol a 
Chyfiawnder Troseddol ynghyd, gyda dyletswyddau ar y cyd i 
gydweithio a llunio strategaethau a'u rhoi ar waith ledled ardal yr 
heddlu. [Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol, 
A10 ac A88; ac Atodlen 11]

  Mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu bwerau comisiynu 
a dyfarnu grantiau, sydd â’r prif nod o leihau/atal troseddu, 
a chefnogi dioddefwyr a phobl sy’n agored i niwed, neu’r 
rheini y mae troseddau wedi effeithio arnynt. [Deddf Diwygio’r 

Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol, A9; a Deddf Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014, A143]

  Gall Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gymryd cyfrifoldeb am 
brosesau cydweithio’r gwasanaethau brys ac am y Gwasanaeth 
Tân ac Achub (neu gymryd rhan yn nhrefniadau llywodraethu 
awdurdod tân yr awdurdod lleol). Nid yw hyn yn gymwys 
i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru (ceir 
rhagor o fanylion yn adran 24 COMISIYNWYR YR HEDDLU 
A THROSEDDU YNG NGHYMRU). Mae gan Gomisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu rôl wedi’i hatgyfnerthu wrth fynd i’r afael 
â chwynion yr heddlu. [Deddf Plismona a Throsedd, A6-8 ac 
A13-24]

Pa gyfrifoldebau statudol eraill sydd gan 
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu?

Mae’r adran hon yn rhestru pwerau a dyletswyddau Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu mewn meysydd gweithgarwch allweddol. 
Nid yw’n rhestr gynhwysfawr o bell ffordd, ond mae’n nodi’r prif 
bwyntiau y gall Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, y cyhoedd ac 
eraill sydd â diddordeb yn rôl Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
fod am eu gwybod.

Paneli’r Heddlu a Throseddu

Mae Paneli’r Heddlu a Throseddu yn cynnwys cynghorwyr lleol 
a rhai aelodau annibynnol. Cawsant eu sefydlu i graffu ar waith 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn eu hardal a’i gefnogi a 
gallant ei gwneud yn ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
ymddangos gerbron y Panel i ateb ei gwestiynau. Ceir rhagor o 
wybodaeth yn adran 18 PANELI’R HEDDLU (TÂN) A THROSEDDU: 
CYFANSODDIAD, RÔL A SWYDDOGAETHAU. [Deddf Diwygio’r 
Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol, A28; ac Atodlen 6]

Cynlluniau’r Heddlu a Throseddu

Rhaid i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyhoeddi Cynllun 
yr Heddlu a Throseddu cyn gynted â phosibl ar ôl dechrau yn ei 
swydd. Dylai gwmpasu cyfnod llawn Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu yn y swydd (noder, ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu a etholwyd yn 2021, mai dim ond tair blynedd fydd 
eu cyfnod yn y swydd, oherwydd yr oedi cyn cynnal yr etholiadau 
hyn), ond gellir diwygio hyn unrhyw bryd. Rhaid i Gomisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu ymgynghori â phrif swyddog yr heddlu 
(h.y. y Prif Gwnstabl neu Gomisiynydd yr Heddlu mewn rhai 
ardaloedd) ac ystyried Paneli’r Heddlu a Throseddu wrth lunio neu 
ddiwygio’r cynllun. Rhaid i’r cynllun nodi amcanion plismona a 
throseddu Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, manylion grantiau 
a ddyfarnwyd i bartneriaid, adnoddau a roddir i brif swyddog yr 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/16/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/3/contents/enacted/data.htm
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/3/contents/enacted/data.htm
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/contents/enacted
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heddlu a’r modd y caiff ei ddwyn i gyfrif a’i asesu. Rhaid i’r cynllun 
roi sylw i’r Gofyniad Plismona Strategol a rhaid i Gomisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu a’r prif swyddog roi sylw i’r cynllun. [Deddf 
Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol, A5, 7 ac 8]

Ariannu/cyllid

Rhaid i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu fod yn gyfrifol am 
gronfa’r heddlu a grantiau eraill gan lywodraeth ganolog neu leol. 
Rhaid i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu bennu’r praesept 
plismona (elfen ar y Dreth Gyngor) ar gyfer eu hardal. Noder nad 
oes gan Baneli’r Heddlu a Throseddu yr hawl i wrthod y praesept 
– gweler adran 18 PANELI’R HEDDLU (TÂN) A THROSEDDU: 
CYFANSODDIAD, RÔL A SWYDDOGAETHAU. Ceir rhagor o 
wybodaeth am agweddau ar gyllid ac archwilio yn adran 10 CYLLID 
YR HEDDLU: Y BROSES GORFFORAETHOL AC ARIANNOL LEOL. 
[Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol, A21-27; 
Atodlen 5; a Deddf Llywodraeth Leol a Chyllid 1992, A39-43]

Tryloywder ac ymgysylltu

Rhaid i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gasglu safbwyntiau 
pobl leol a dioddefwyr troseddau cyn i Gynllun yr Heddlu a 
Throseddu gael ei gyhoeddi a chyn i’r praesept gael ei bennu (rhaid 
casglu safbwyntiau talwyr ardrethi cyn i’r praesept gael ei bennu 
hefyd). Rhaid i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gyhoeddi 
gwybodaeth am eu perfformiad nhw a pherfformiad y prif swyddog, 
a’r deunydd sy’n ofynnol yn ôl Gorchymyn Cyrff Plismona Lleol 
Etholedig (Gwybodaeth Benodedig) 2011. Rhaid i Gomisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu roi’r wybodaeth sydd ei hangen ar Banel yr 
Heddlu a Throseddu i gyflawni ei swyddogaeth a rhaid iddo hefyd 
gyhoeddi Adroddiad Blynyddol y dylid ei gyflwyno gerbron y Panel 
mewn cyfarfod cyhoeddus. [Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb 
Cymdeithasol, A11-14; ac Atodlen 11]

Pobl

Gall Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu benodi prif swyddog 
yr heddlu, ei atal dros dro neu ei ddileu o’r swydd (ceir rhagor o 
wybodaeth yn adran 17 GWEITHIO GYDA PHRIF GWNSTABLIAID 
a rhaid i’r prif swyddog ymgynghori ag ef ynghylch penodi Dirprwy 
Brif Gwnstabliaid a Phrif Gwnstabliaid Cynorthwyol. Mae gan 
Baneli’r Heddlu a Throseddu hawl cyfyngedig i wrthod penodiad y 
prif swyddog. Rhaid i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu benodi 
Prif Weithredwr a Phrif Swyddog Cyllid (y mae’n rhaid iddynt fod 
yn ddau berson) i Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
a gall benodi Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu: mae 
penodiadau newydd i’r tair swydd hyn yn destun gwrandawiadau 
cadarnhau gan Banel yr Heddlu a Throseddu (ond nid hawl i 
wrthod), ac yn wahanol i swyddi eraill yn Swyddfa Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu, nid oes rhaid i Ddirprwy Gomisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu gael ei benodi ar deilyngdod ac nid yw dan 
gyfyngiadau gwleidyddol. Gall Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
benodi aelodau eraill o staff i’w swyddfa yn ôl yr angen, heb 

wrandawiadau cadarnhau (yn cynnwys, er enghraifft, Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu Cynorthwyol), ond rhaid i bob un o’r rhain 
gael eu penodi ar deilyngdod ac maent yn swyddi dan gyfyngiadau 
gwleidyddol. Mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu hefyd 
nifer o bwerau lled-farnwrol mewn perthynas â thribiwnlysoedd 
cyflogaeth yr heddlu ac ati, a throsolwg dros faterion adnoddau 
dynol yr heddlu. [Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb 
Cymdeithasol, A38-40; Atodlen 8, A5; Atodlen 1, A6-12; ac Atodlen 
15, A6-7]

Gwasanaethau brys a thân

Cyflwynodd y Ddeddf Plismona a Throsedd gyfrifoldebau i:

  gydweithio ar draws y tri gwasanaeth brys, i wella 
effeithlonrwydd neu effeithiolrwydd;

  galluogi Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i gymryd 
swyddogaethau awdurdodau tân ac achub, lle y gwneir achos 
lleol dros hynny;

  galluogi Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i gael 
cynrychiolaeth ar eu hawdurdod tân ac achub lleol gyda hawliau 
pleidleisio, lle nad ydynt yn cymryd swyddogaethau tân ac 
achub; 

  galluogi Maer Llundain i gymryd cyfrifoldeb uniongyrchol dros y 
gwasanaethau tân ac achub yn Llundain. [y Ddeddf Plismona a 
Throsedd, A6-8]

Cwynion yn erbyn yr heddlu

Mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gyfrifoldeb 
uniongyrchol dros gwynion yn erbyn y Prif Gwnstabl ond rhaid 
iddo ei drosglwyddo er mwyn i Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr 
Heddlu ymchwilio iddo. Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
hefyd yn gyfrifol am ymdrin â’r adolygiadau (h.y. apeliadau yn 
erbyn y canlyniad) o achosion llai difrifol o gamymddwyn (Swyddfa 
Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu sy’n ymdrin â’r achosion mwy 
difrifol). Gall Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu roi camau 
ychwanegol ar waith i ymdrin â chysylltiad cychwynnol â’r 
cyhoedd am gwynion ynghyd â chamau i hysbysu achwynwyr am 
y cynnydd drwy gydol y broses. Yn yr un modd, gall Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu adael y swyddogaethau hyn gyda’r heddlu 
a chadw goruchwyliaeth o ymdriniaeth yr heddlu. O dan y Ddeddf 
Plismona a Throsedd, mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
ddyletswydd benodol (dyletswydd ymhlyg yn flaenorol) i ddwyn 
y Prif Gwnstabl i gyfrif am y ffordd y mae’r heddlu yn ymdrin â 
chwynion. [y Ddeddf Plismona a Throsedd, A13-24; Rhannau 2-3 o 
Ddeddf Diwygio’r Heddlu 2002, fel y’i diwygiwyd; a Rhan IV, Deddf 
yr Heddlu 1996, fel y’i diwygiwyd]

Cwynion yn erbyn Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Paneli yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am ymdrin â chwynion yn 
erbyn Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. Os bydd yr honiad yn un 
difrifol (h.y. mae’n cyrraedd safon droseddol), rhaid i Banel yr Heddlu 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/14/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/3050/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/3050/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/30/contents
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a Throseddu ei atgyfeirio er mwyn i Swyddfa Annibynnol Ymddygiad 
yr Heddlu ymdrin ag ef, ond os nad yw’n gŵyn droseddol, Panel yr 
Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am sicrhau bod y mater yn cael 
ei ddatrys yn anffurfiol. [Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb 
Cymdeithasol, A31; ac Atodlen 7]

Pa bwerau sydd gan yr Ysgrifennydd Cartref mewn 
perthynas â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu?

Mae’r adran hon yn nodi pwerau allweddol yr Ysgrifennydd Gwladol 
mewn perthynas â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, sef bod yr 
Ysgrifennydd Gwladol yn:

  pennu lefel grant yr heddlu, a grantiau eraill gan lywodraeth 
ganolog, ac yn cadw pwerau i bennu isafswm cyllideb i 
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn lleol os bydd wedi’i 
fodloni bod diogelwch wedi’i beryglu; [Deddf yr Heddlu 1996, 
A46-48 (fel y’i diwygiwyd); Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb 
Cymdeithasol, A22, A24-25 ac A27]

  pennu cyfyngiadau’r praesept ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu (Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am Braesept yng 
Nghymru – ceir rhagor o fanylion yn adran 24 COMISIYNWYR 
YR HEDDLU A THROSEDDU YNG NGHYMRU); [Deddf 
Llywodraeth Leol a Chyllid 1992, A39]

  cael pwerau i gyfarwyddo Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
i gymryd camau unioni pan fydd yr heddlu neu Gomisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu yn methu â chyflawni ei swyddogaethau’n 
effeithiol; [Deddf yr Heddlu 1996, A40-41]

  yn cael pwerau cyffredinol i gyfarwyddo, neu wneud 
gorchmynion am gontractau, cytundebau cydweithio, a 
chyfarpar; a [Deddf yr Heddlu 1996, A23 ac A53]

  pennu’r Gofyniad Plismona Strategol, y mae’n rhaid i 
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a phrif swyddogion yr 
heddlu roi sylw iddo. [Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb 
Cymdeithasol, A77; a Deddf yr Heddlu 1996, A37A]

Mae’r rhestr uchod yn nodi’r cyfrifoldebau a’r pwerau allweddol 
ond nid yw’n gynhwysfawr o bell ffordd. Mae gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol hefyd bwerau i wneud rheoliadau neu i gyhoeddi 
canllawiau ar adrannau allweddol eraill o Ddeddf Diwygio’r Heddlu 
a Chyfrifoldeb Cymdeithasol a deddfwriaeth arall.

Pa ofynion eraill sy’n gymwys i Gomisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu?

  Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn rhwym wrth 
delerau Gorchymyn Protocol Plismona 2011 (‘y Protocol 
Plismona’) sy’n nodi paramedrau allweddol y gydberthynas 
rhwng Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, prif swyddogion 
a Phaneli yr Heddlu a Throseddu [Deddf Diwygio’r Heddlu a 
Chyfrifoldeb Cymdeithasol, A79]

  Rhaid i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ddilyn y Cod Ymarfer 
Ariannol a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol. [Deddf 
Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol, A17(6)]

  Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn rhwym wrth 
delerau’r Gorchymyn Gwybodaeth Benodedig, sy’n nodi’n fanwl 
y wybodaeth y disgwylir iddynt ei chyhoeddi neu ei darparu i’r 
cyhoedd. [Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol, 
A11(2)]

  Rhaid i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu sefydlu panel 
archwilio ar y cyd â’r prif swyddog. [codau ymarfer y Sefydliad 
Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth]

  Rhaid i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wneud trefniadau i 
ymwelwyr annibynnol â’r ddalfa ymweld â chelloedd yr heddlu yn 
eu hardal. [Deddf Diwygio’r Heddlu 2002, A51]

Mae Deddfau amrywiol eraill hefyd yn gymwys i Gomisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu, er enghraifft Deddf Cydraddoldeb 2010, 
Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data 2018 ac ati.

Gofynion moesegol ar Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu

  Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn rhwym wrth Saith 
Egwyddor Bywyd Cyhoeddus (‘Egwyddorion Nolan’) sy’n gymwys 
i holl ddeiliaid swyddi cyhoeddus.

  Rhaid i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu dyngu llw 
didueddrwydd (Gorchymyn Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu (Datganiad Derbyn Swydd) 2012) yn nodi’r 
gofynion allweddol ynghylch sut y dylent ymddwyn yn eu rôl fel 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

  Mae’r Gorchymyn Gwybodaeth Benodedig hefyd yn cynnwys 
gofynion i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gadw cofrestr o’u 
buddiannau a llunio datganiad o bolisi Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu mewn perthynas ag ymddygiad Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu a Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu – mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu wedi llunio fframwaith moesegol i gynorthwyo yn hyn 
o beth (Fframwaith Arfer Moesegol Da i Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu) er bod rhai Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi 
mabwysiadu Cod Moeseg y Coleg Plismona.

  Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn ddarostyngedig 
i Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus y Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Wrth arfer eu swyddogaethau, 
rhaid i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ystyried yr angen i 
ddileu achosion o wahaniaethu anghyfreithlon, i ddatblygu cyfle 
cyfartal, ac i feithrin cydberthnasau da rhwng pobl sy’n rhannu 
nodwedd warchodedig a’r rheini nad ydynt yn rhannu nodwedd 
warchodedig.

https://www.gov.uk/government/publications/policing-protocol-order-2011-statutory-instrument
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/codes-of-practice
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/codes-of-practice
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life
https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/2553/schedule/1/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/2553/schedule/1/made
https://www.apccs.police.uk/media/5730/ethical-framework-mar-2014.pdf
https://www.apccs.police.uk/media/5730/ethical-framework-mar-2014.pdf
https://www.college.police.uk/What-we-do/Ethics/Documents/Code_of_Ethics.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty#h2
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5 PROTOCOL PLISMONA 

 Mae’r adran hon yn amlinellu darpariaeth Gorchymyn Protocol Plismona 2011 (‘y Protocol Plismona’), sy’n nodi cyfrifoldebau 
allweddol Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (a swyddogion cyfatebol), Prif Gwnstabliaid a Phaneli yr Heddlu a Throseddu, 

a’r gydberthynas rhyngddynt.

Darpariaethau cyffredinol
Mae’r Protocol Plismona yn gymwys i bob Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu a swyddogion cyfatebol (heblaw Awdurdod 
Heddlu Dinas Llundain i ryw raddau), pob Prif Gwnstabl (heblaw 
Comisiynydd Heddlu Dinas Llundain i ryw raddau) a phob Panel yr 
Heddlu a Throseddu. Disgwylir i staff yr holl sefydliadau hyn roi sylw 
iddo.

Mae’n nodi ei bod yn hanfodol i bob parti feithrin a chynnal 
cydberthnasau gwaith effeithiol, ac y disgwylir y bydd egwyddorion 
ewyllys da, proffesiynoldeb, ymddiriedaeth a bod yn agored, yn sail 
i’r gydberthynas rhwng pob parti, ac y bydd pawb yn gwneud eu 
gorau i sicrhau bod y gydberthynas yn llwyddiannus.

Mae hefyd yn nodi y dylai pob parti ddilyn Saith Egwyddor 
Bywyd Cyhoeddus ('Egwyddorion Nolan’). Nodir y ffordd y mae’r 
egwyddorion hyn yn gymwys yn y sector cyhoeddus yn Fframwaith 
Rhyngwladol y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddu 
(CIPFA): Good Governance in the Public Sector, sy’n berthnasol i 
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid.

Mae’r Protocol Plismona yn nodi ymhellach bod Deddf Diwygio’r 
Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 (‘Deddf 2011’) yn 
rhoi cyfrifoldeb i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu dros bob 
agwedd ar blismona yn eu hardal yr heddlu (er nad yw hyn yn rhoi’r 
gallu i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu roi cyfarwyddiadau 
gweithredol – gweler isod) a bod y Ddeddf yn ei gwneud yn 
ofynnol iddynt ddwyn Prif Gwnastabl yr heddlu i gyfrif am y broses 
weithredol o ddarparu gwasanaethau plismona yn cynnwys 
mewn perthynas â’r Gofyniad Plismona Strategol a gyhoeddwyd 
gan yr Ysgrifennydd Cartref (ceir rhagor o fanylion ar y Gofyniad 
Plismona Strategol yn adran 8 CYNLLUNIAU’R HEDDLU (TÂN) A 
THROSEDDU). Mae’n gwneud y pwyntiau cyffredinol canlynol:

  Nid yw Deddf 2011 yn gwrthdaro ag awdurdod cyfreithiol swydd 
cwnstabl o dan y gyfraith gyffredin, na dyletswydd cwnstabliaid i 
gynnal Heddwch y Frenhines heb ofn na ffafriaeth. 

  Mae pob Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'i Brif Gwnstabl 
wedi'u sefydlu gan y gyfraith yn gorfforaethau undyn o fewn 
Deddf 2011. Drwy hynny, mae'r gyfraith yn galluogi Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl i gyflogi staff a dal cyllid. 

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy'n gyfrifol am yr 
atebolrwydd cyhoeddus ar gyfer darparu gwasanaeth yr heddlu 
a pherfformiad y gwasanaeth hwnnw ar ran ei etholwyr. Mae 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cyfeirio at ei fandad 
i bennu a llywio amcanion strategol ei ardal heddlu gan 
ymgynghori â'r Prif Gwnstabl. Mae'n atebol i'r etholwyr; mae'r 
Prif Gwnstabl yn atebol i'w Gomisiynydd Heddlu a Throseddu. 

Mae gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym mhob ardal heddlu 
bwerau i gefnogi Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ei 
swyddogaethau a darparu rhwystrau a gwrthbwysau rheolaidd 
mewn perthynas â pherfformiad y Comisiynydd yn y cyd-destun 
hwnnw. 

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
Mae’r Protocol Plismona yn nodi’r pwyntiau canlynol mewn 
perthynas â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu:

  Mae dyletswydd statudol a mandad etholiadol gan Gomisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu ym mhob ardal heddlu i ddwyn yr heddlu i 
gyfrif ar ran y cyhoedd.

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy'n derbyn yr holl gyllid, 
gan gynnwys grant y llywodraeth, y praesept a ffynonellau 
incwm eraill, sy'n gysylltiedig â phlismona a lleihau achosion 
o droseddu, ac mae'n rhaid i holl gyllid unrhyw heddlu ddod 
drwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Yn amodol ar unrhyw 
gyfyngiadau a osodir gan y llywodraeth, Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu gan ymgynghori â'r Prif Gwnstabl, neu'n unol ag 
unrhyw delerau grant, sy'n penderfynu sut i ddyrannu'r arian 
hwn. Bydd y Prif Gwnstabl yn darparu cyngor proffesiynol ac 
argymhellion. 

  Ni ddylai Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu amharu ar 
annibyniaeth weithredol yr heddlu na'r Prif Gwnstabl sy'n ei 
arwain. 

  Er mwyn galluogi Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i arfer 
swyddogaethau ei rôl yn effeithiol, bydd angen iddo allu galw ar 
wybodaeth, swyddogion a staff yn ei ardal heddlu. Ni ddylai'r Prif 
Gwnstabl wrthod na rhwystro galwadau o'r fath heb reswm a/neu 
ni ddylai galwadau o'r fath amharu ar gyfeiriad y Prif Gwnstabl 
na'i allu i reoli'r heddlu. 

  Mae’r Protocol Plismona yn cynnwys rhestr o bwerau a 
dyletswyddau cyfreithiol eraill Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu.

  Mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyfrifoldebau 
ehangach na'r rhai sy'n ymwneud â'r heddlu yn unig, ac mae'r 
Protocol Plismona hefyd yn darparu rhestr o'r cyfrifoldebau hyn. 

Prif Gwnstabliaid
Mae’r Protocol Plismona yn nodi’r prif bwyntiau canlynol mewn 
perthynas â Phrif Gwnstabliaid:

  Mae'r Prif Gwnstabl yn gyfrifol am gynnal Heddwch y Frenhines 
ac yn gyfrifol am gyfarwyddo a rheoli swyddogion a staff yr 
heddlu. Mae'r Prif Gwnstabl yn dal ei swydd o dan y Goron, ond 

https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life
https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/standards/international-framework-good-governance-in-the-public-sector
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caiff ei benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ac 
eithrio yn Llundain lle caiff Comisiynydd a Dirprwy Gomisiynydd 
Heddlu'r Metropolis eu penodi gan y Frenhines ar sail 
argymhelliad yr Ysgrifennydd Cartref. 

  Mae'r Prif Gwnstabl yn atebol i'r gyfraith am y defnydd o bwerau'r 
heddlu, ac i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu am ddarparu 
plismona effeithlon ac effeithiol, rheoli adnoddau a gwariant yr 
heddlu. Mae'r Prif Gwnstabl, ei gwnstabliaid a'i staff yn parhau'n 
annibynnol yn weithredol bob amser wrth wasanaethu'r 
cymunedau a wasanaethir ganddynt.

  Mae’r Prif Gwnstabl yn atebol i’r cyhoedd ac yn atebol i 
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu am amrywiaeth o 
ddyletswyddau statudol eraill a restrir yn y ddogfen.

Paneli’r Heddlu a Throseddu

Mae’n ofynnol i Banel yr Heddlu a Throseddu gefnogi Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu a chadw cydbwysedd mewn perthynas â 
pherfformiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Nid yw Panel yr 
Heddlu a Throseddu yn craffu ar y Prif Weithredwr - mae’n craffu 
ar y modd y mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn arfer ei 
swyddogaethau statudol. Er bod gan Banel yr Heddlu a Throseddu 
rôl yn herio Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, rhaid iddo hefyd 
arfer ei swyddogaethau gyda’r nod o gefnogi Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu i arfer ei swyddogaethau’n effeithiol. Mae’r 
Protocol Plismona yn rhestru prif swyddogaethau a phwerau Panel 
yr Heddlu a Throseddu, gan nodi’r rhai pwysicaf fel a ganlyn:

  hawl i wrthod y praesept;

  hawl i wrthod penodiad Prif Gwnstabl;

  hawl i gynnal gwrandawiadau cadarnhau (ond nid hawl i wrthod) 
mewn perthynas ag uwch-aelodau eraill o staff Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu (Prif Weithredwr, Prif Swyddog Cyllid a 
Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu);

  hawl i benodi Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu dros dro 
pan fydd deiliad swydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn 
analluog i weithio, wedi ymddiswyddo neu wedi’i anghymhwyso;

  cyfrifoldeb dros gwynion am Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu, er bod yn rhaid i gwynion difrifol a materion 
ymddygiad gael eu trosglwyddo i Swyddfa Annibynnol 
Ymddygiad yr Heddlu; 

  cyfrifoldeb i adolygu Cynllun yr Heddlu a Throseddu 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a gwneud argymhellion 
arno.

Os bydd Panel yr Heddlu a Throseddu yn ceisio craffu ar 
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar fater gweithredol, gellir 
gwahodd y Prif Gwnstabl i fod yn bresennol gyda Chomisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu (ond ni ellir ei gwneud yn ofynnol iddo wneud 
hynny) i gynnig cyfrifon ffeithiol ac eglurhad (os bydd angen) 

o weithredoedd a phenderfyniadau’r Prif Gwnstabl. Bydd y Prif 
Gwnstabl yn atebol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu o hyd ac 
nid i Banel yr Heddlu a Throseddu.

Yr Ysgrifennydd Cartref

Drwy sefydlu Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, mae’r Swyddfa 
Gartref wedi llwyddo i roi’r gorau i ymwneud â materion plismona 
o ddydd i ddydd, ar yr un pryd ag y pasiwyd y ddeddfwriaeth, 
gan roi mwy o ryddid i’r heddlu ymladd troseddau fel y gwêl yn 
briodol, a galluogi cymunedau lleol i ddwyn yr heddlu i gyfrif. 
Fodd bynnag, mae’r Llywodraeth bresennol wedi mynegi dyhead 
i gymryd mwy o ran mewn perthynas â phlismona – gweler adran 
21 Y DIRWEDD LLYWODRAETHU GENEDLAETHOL. Sut bynnag, 
ceidw’r Ysgrifennydd Cartref nifer o bwerau cyfreithiol, a nodir yn y 
protocol, yn cynnwys:

  Mae'r Ysgrifennydd Cartref yn atebol i Senedd y DU yn y pen 
draw, ac yn gyfrifol am sicrhau y cedwir Heddwch y Frenhines ym 
mhob ardal heddlu, yn ogystal â diogelu'r cyhoedd ac amddiffyn 
ein ffiniau cenedlaethol a'n diogelwch gwladol. Mae pwerau wrth 
gefn ac adnoddau deddfwriaethol ar gael i'r Ysgrifennydd Cartref 
sy'n ei alluogi i ymyrryd a chyfarwyddo pob parti, ond dim ond 
pan fetho popeth arall y gelwir ar y pwerau a'r adnoddau hynny. 
Ni chânt eu defnyddio i ymyrryd ag ewyllys ddemocrataidd yr 
etholwyr mewn ardal heddlu, nac i geisio ymyrryd â rôl cwnstabl, 
oni bai bod yr Ysgrifennydd Cartref yn fodlon, ar sail cyngor 
Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, y byddai heddlu yn 
methu neu y byddai diogelwch gwladol yn cael ei beryglu pe na 
fyddai'n gwneud hynny.

  Mae'r Ysgrifennydd Cartref yn atebol yn gyfreithiol am 
ddiogelwch gwladol a rôl gwasanaeth yr heddlu wrth ddarparu 
unrhyw ymateb cenedlaethol. Mae dyletswydd gan yr 
Ysgrifennydd Cartref i lunio Gofyniad Plismona Strategol sy'n 
nodi'r hyn sydd, yn ei farn ef neu ei barn hi, yn peri bygythiadau 
cenedlaethol ar y pryd a'r galluoedd plismona cenedlaethol 
priodol sydd eu hangen er mwyn ymateb iddynt. 

Materion gweithredol

Mae’r Protocol Plismona hefyd yn cynnwys adran sy’n ymdrin yn 
gymharol fanwl ag annibyniaeth weithredol, gan bwysleisio bod 
annibyniaeth weithredol yr heddlu yn un o egwyddorion sylfaenol 
plismona ym Mhrydain.

Mae’n nodi bod yr Ysgrifennydd Cartref yn disgwyl i ddisgresiwn 
proffesiynol gwasanaeth yr heddlu a llw swyddi roi sicrwydd i’r 
cyhoedd na chaiff annibyniaeth weithredol ei pheryglu. Mae’r 
Protocol Plismona yn nodi bod swyddogion yr heddlu a staff yr 
heddlu dan gyfarwyddyd a rheolaeth Prif Gwnstabl yr heddlu, ac 
mae’n rhoi rhestr ddangosol o’r hyn y mae cyfarwyddyd a rheolaeth 
yn ei gynnwys. Mae hyn yn cynnwys pethau fel y gallu i roi gwarant 
i swyddog ardystiedig, disgresiwn i ymchwilio i droseddau neu i alw 
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am ymchwiliad i droseddau, a phenderfyniadau a wnaed gyda’r 
diben o gydbwyso anghenion gweithredu croes.

Fodd bynnag, mae’n nodi y disgwylir i’r Prif Gwnstabl sicrhau 
bod ei Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cael ei hysbysu’n 
rheolaidd am ei benderfyniadau a gweithgarwch gweithredol 
mewn modd amserol, er mwyn sicrhau y gall Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu ddwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif am bob agwedd 
ar blismona yn ei ardal heddlu, yn cynnwys y broses weithredol o 
ddarparu gwasanaethau plismona. Ni fydd Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu yn parhau i graffu ar gyfarwyddyd a rheolaeth y Prif 
Gwnstabl. Yn hytrach bydd yn agored i ymchwiliad a threfniadau 
craffu gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu o fewn 
paramedrau ei chylch gwaith.

Materion eraill
Mae’r Protocol Plismona yn rhestru nifer o bwyntiau eraill 
ynghylch atebolrwydd, dyrannu cyllidebau a rheolaeth ariannol, a 
darpariaethau ar gyfer adolygu neu amrywio’r Protocol Plismona.

Yn olaf, mae’n werth nodi, o ganlyniad i’r Adolygiad o Gomisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu, y gall y Swyddfa Gartref benderfynu 
adolygu’r Protocol Plismona dros y misoedd i ddod, er ein bod yn 
aros i gael cadarnhad o hyn.
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6 ‘A THROSEDDU’: COMISIYNU 

 Mae’r adran hon yn amlinellu elfennau ‘a throseddu’ allweddol rôl Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. Gallai helpu i 
groesgyfeirio i adran 12 GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH wrth ddarllen yr adran hon.

Comisiynu
Fel rhan o’u cynlluniau yr heddlu a throseddu ehangach, bydd 
angen i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ystyried y broses o 
ddatblygu strategaethau comisiynu er mwyn helpu i gyflawni eu 
blaenoriaethau lleol. Yn ogystal â chomisiynu gwasanaethau i 
gefnogi dioddefwyr troseddau, gallai hyn gynnwys amrywiaeth 
o wasanaethau fel dargyfeirio/ymyrryd, atal troseddu, diogelwch 
cymunedol, amddiffyn pobl sy’n agored i niwed, ac amrywiaeth 
o wasanaethau eraill y gallai Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
ddarparu arian neu ddyrannu grantiau ar eu cyfer.

Er mwyn hwyluso’r broses o ddarparu’r gwasanaethau hyn 
ymhellach, mae’r Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder 
wedi dyrannu cronfeydd penodol â chyfyngiadau amser arnynt 
(fel Cronfa Drawsnewid yr Heddlu, Cronfa Ymyrraeth Gynnar i Bobl 
Ifanc, Cronfa Troseddau Cyfundrefnol Difrifol a Chronfa Cyflawnwyr 
Camdriniaeth Ddomestig) i alluogi Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu i gomisiynu nifer o wasanaethau perthnasol i gyflawni’r 
blaenoriaethau cenedlaethol a lleol hyn.

Gall Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu hefyd gomisiynu 
gwasanaethau ar y cyd â chyrff sector cyhoeddus eraill, yn cynnwys 
Grwpiau Comisiynu Clinigol lleol (gwasanaethau iechyd meddwl, 
cyffuriau ac alcohol), Timau Troseddwyr Ifanc, y Gwasanaeth 
Prawf cenedlaethol ac awdurdodau lleol mewn perthynas â 
gwasanaethau amrywiol sy’n gysylltiedig â phobl sy’n agored i 
niwed a diogelwch.

Gwasanaethau i Ddioddefwyr
Datganolodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder gyfrifoldeb dros 
gomisiynu’r mwyafrif o wasanaethau lleol i ddioddefwyr troseddau 
i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn 2014 ac mae’n dyrannu 
grant blynyddol i bob ardal Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn 
seiliedig ar y boblogaeth sy’n byw yno. Mae’r grant yn cwmpasu’r 
gwasanaethau cyffredinol a ddarperir i ddioddefwyr troseddau, 
a rhai gwasanaethau arbenigol, fel camdriniaeth ddomestig ac 
ymosodiadau rhywiol. Mae’r grant blynyddol hefyd yn cynnwys 
cronfeydd ar gyfer comisiynu a chydgysylltu Cyfiawnder Adferol.

Mae grant y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ddarostyngedig i rai 
amodau a gofynion adrodd a nodir yn nhelerau’r Cytundeb Grant.

Cod Dioddefwyr
Yn ogystal â chomisiynu’r mwyafrif o wasanaethau lleol i 
ddioddefwyr, mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
hefyd rôl yn goruchwylio’r modd y mae’r system cyfiawnder 
troseddol yn diwallu anghenion dioddefwyr yn lleol. Mae’r Cod 
Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau (‘y Cod Dioddefwyr’) yn nodi’r 
gwasanaethau y mae’n rhaid eu darparu i ddioddefwyr troseddau 

gan asiantaethau cyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr a’r 
safonau gofynnol ar gyfer y gwasanaethau hyn.

Ers mis Ebrill 2019, mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
gyfrifoldeb ffurfiol dros fonitro cydymffurfiaeth leol â hawliau 
allweddol o dan y Cod Dioddefwyr ac adrodd yn ôl arnynt i’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Y sefyllfa brofiannaeth
Mae model gwasanaeth prawf newydd yn cael ei gyflwyno yng 
Nghymru a Lloegr a fydd yn golygu mai’r Gwasanaeth Prawf 
Cenedlaethol fydd yn gyfrifol am drefniadau rheolaeth troseddwyr a 
chyngor llys i bob troseddwr. Bydd rôl barhaus i’r sector gwirfoddol 
a phreifat wrth gyflwyno ymyraethau adsefydlu ac ailsefydlu.

Mae’r model prawf newydd yn cynnig cyfle i feithrin y gydberthynas 
rhwng y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a Chomisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu a meithrin cysylltiadau â threfniadau gweithio mewn 
partneriaeth yn y system cyfiawnder troseddol ehangach. Nod hyn 
yw:

  hyrwyddo gwaith partneriaeth strategol ar draws y system 
cyfiawnder troseddol a phartneriaid ehangach, fel iechyd, llety 
a chyflogaeth, a chanolbwyntio mewn modd integredig ar y 
canlyniadau ehangach a llwybrau sy’n helpu i leihau troseddu ac 
aildroseddu;

  cydweddu’r broses o gomisiynu gwasanaethau sy’n 
cefnogi troseddwyr neu’n cyfrannu at ganlyniadau lleihau 
aildroseddu ehangach drwy nodi anghenion a rennir, cytuno ar 
flaenoriaethau ac archwilio cyfleoedd i gydgomisiynu;

  sicrhau bod perfformiad y gwasanaeth prawf yn fwy tryloyw a 
galluogi’r broses o ddatblygu safbwynt a rennir ar lefelau lleol a 
rhanbarthol sy’n gysylltiedig â pherfformiad ehangach y system 
cyfiawnder troseddol. 

  sicrhau bod materion lleol a ddaw i’r amlwg yn cael eu nodi a’u 
huwchgyfeirio i’r lefel briodol i ymdrin â nhw.

Daw’r trefniadau newydd yn weithredol yng Nghymru ar ddechrau 
2020 ac yn Lloegr yn 2021.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/476900/code-of-practice-for-victims-of-crime.PDF
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/476900/code-of-practice-for-victims-of-crime.PDF
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7 LLYWODRAETHU GWASANAETHAU  
TÂN AC ACHUB

 Mae’r adran hon yn nodi’r prif bwyntiau ynghylch llywodraethu Gwasanaethau Tân ac Achub a’r opsiynau sydd ar gael i 
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. Nodwch fod llywodraethu gwasanaethau tân yn un o’r materion a gaiff ei ystyried yn 

Adolygiad y Swyddfa Gartref o Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ac y gall rhagor o newidiadau gael eu cyflwyno yn y maes hwn 
ar ôl cyhoeddi canlyniadau’r adolygiad.

Y ddeddfwriaeth

Mae Deddf Plismona a Throsedd 2017 (‘y Ddeddf’) yn nodi’r 
ddeddfwriaeth gyfredol ar lywodraethu gwasanaethau tân.

Mae’r Ddeddf yn rhoi’r opsiwn i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
(Lloegr yn unig) wneud y canlynol:

  gwneud cais i ymuno â’u hawdurdod tân ac achub lleol fel aelod 
llawn â hawliau pleidleisio; neu

  disodli’r awdurdod tân ac achub a chymryd ei ddyletswyddau 
(gan ddilyn y broses a nodir yn y Ddeddf).

Hyd yma, mae nifer cyfyngedig o Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu wedi cymryd yr opsiwn o ymuno â’u hawdurdod tân 
ac achub fel aelod sydd â hawliau pleidleisio. Mae’r opsiwn hwn 
yn rhoi cyfle i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gyfrannu at 
benderfyniadau ynghylch llywodraethu gwasanaethau tân ac 
achub ac i helpu i annog mwy o gydweithio a datblygu meysydd 
busnes a rennir. Fodd bynnag, nodwch mai aelodau’r awdurdod 
fydd yn penderfynu a all Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
ymuno â’r awdurdod tân ac achub ac y gellir gwrthod hynny.

Rhaid i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu sydd am fynd gam 
ymhellach a chymryd dyletswyddau gwasanaethau tân ac achub 
ddatblygu achos busnes i ddechrau ac ymgynghori’n lleol cyn 
cyflwyno eu hachos i’r Ysgrifennydd Cartref a fydd yn gwneud y 
penderfyniad terfynol.

Hyd yma, mae pedwar Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi 
cymryd dyletswyddau llawn awdurdodau tân ac achub (Essex, 
Swydd Northampton, Gogledd Swydd Efrog a Swydd Stafford), gan 
ddod yn Gomisiynwyr yr Heddlu, Tân a Throseddu.

O dan y model llywodraethu hwn, bydd awdurdodau tân a 
phlismona yn cadw eu hunaniaethau, ac nid yw hyn yn golygu 
bod un gwasanaeth yn cael ei feddiannu gan un arall. Mae gan 
Gomisiynwyr yr Heddlu, Tân a Throseddu gyfrifoldebau tebyg dros 
dân ag y mae ganddynt ar gyfer plismona, yn cynnwys:

  penodi/diswyddo Prif Swyddog Tân;

  pennu’r gyllideb ar gyfer y Gwasanaeth Tân ac Achub;

  pennu blaenoriaethau ar gyfer y Prif Swyddog Tân drwy Gynllun 
Tân ac Achub (mae opsiwn i lunio Cynllun Heddlu a Thân ar y 
cyd); 

  rhoi trefniadau ar waith i ddarparu gwasanaeth tân ac achub 
effeithlon ac effeithiol.

Manteision cymryd dyletswyddau llywodraethu 
gwasanaethau tân

Ymysg manteision y dull hwn mae’r posibilrwydd o annog mwy 
o gydweithio rhwng y gwasanaethau heddlu a thân ac mae’r 
pedwar Comisiynydd Heddlu, Tân a Throseddu sydd wedi cymryd 
dyletswyddau tân hyd yma wedi gwneud cynnydd yn sicrhau 
arbedion drwy uno rolau swyddfa gefn (TG, Adnoddau Dynol, 
cyfathrebu a hyfforddiant) tân a’r heddlu yn wasanaethau ar y 
cyd, gan arwain at arbedion gweladwy ym mhob ardal y gellir eu 
hailfuddsoddi yn y gwasanaethau. Mae trefniadau llywodraethu 
deuol ar gyfer y ddau wasanaeth yn cynnig cyfleoedd am 
wasanaeth integredig gwell, gan ddefnyddio adnoddau yn fwy 
effeithiol a darparu gwasanaethau gwell i’r cyhoedd. Ceir enghraifft 
o hyn yng ngwasanaeth tân ac achub Swydd Northampton, a oedd 
wedi wynebu anawsterau ariannol helaeth o dan yr awdurdod 
tân blaenorol, gan arwain at ymyrraeth gan y llywodraeth. Mae 
Comisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu wedi gweld newid mawr 
yn cynnwys y buddsoddiad cyntaf yn y gwasanaeth ers mwy na 
degawd, gan gyflwyno fflyd tân newydd yn lle’r hen un a sicrhau 
£300,000 o arbedion drwy gostau rheoli a rennir ar gyfer fflyd, 
ystadau, rheoli prosiectau a chymorth gweinyddol – ceir rhagor o 
fanylion yn yr enghraifft isod.

Ymysg yr enghreifftiau o’r modd y mae rôl goruchwylio ar y cyd 
model Comisiynwyr yr Heddlu, Tân a Throseddu wedi helpu i 
fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd mae:

Essex

Mae Tîm Cydweithio pwrpasol rhwng y Gwasanaethau Brys 
yn Essex, a reolir gan swyddfa Comisiynydd yr Heddlu, Tân 
a Throseddu, wedi sefydlu cynllun ‘cyd-ddefnydd’ i alluogi 
swyddogion yr heddlu, swyddogion cymorth cymunedol yr 
heddlu a chwnstabliaid gwirfoddol i ddefnyddio gorsafoedd tân 
fel canolfannau galw heibio. Mae’r gweithgarwch hwn yn sicrhau 
strategaeth ystadau ar y cyd ar gyfer y dyfodol, sydd wedi dioddef 
yn y gorffennol oherwydd diffyg ymddiriedaeth ac absenoldeb 
cyfeiriad cydweithredol strategol. Ymysg y manteision ychwanegol 
i swyddogion yr heddlu, swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu 
a chwnstabliaid gwirfoddol mae canolbwyntio ar sicrhau eu bod 
ar gael mewn cymunedau yn hytrach na gorfod teithio rhwng 
gorsafoedd heddlu, sy’n fantais fawr mewn ardaloedd gwledig.

Mae Comisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu hefyd wedi mynd ati 
i roi llais i’r heddlu a’r gwasanaeth tân mewn unrhyw ddatblygiadau 
masnachol newydd yn yr ardal. Mae gan Essex gynigion helaeth 
ar gyfer datblygu cartrefi newydd, 180,000 i gyd erbyn 2036, sy’n 
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arwydd o gynnydd sylweddol mewn poblogaethau, defnydd o ffyrdd 
a datblygiadau masnachol. Drwy gysyniad diogel drwy ddyluniad, 
mae Tîm Cydweithio Gwasanaethau Brys Comisiynydd yr Heddlu, 
Tân a Throseddu yn cydweithio ag awdurdodau lleol a datblygwyr i 
leihau’r risg o droseddau a thân yn rhagweithiol drwy ddyluniad.

Mae Comisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu hefyd yn gweithio i 
gofnodi manteision gweladwy cydweithio yn well er mwyn sicrhau y 
gellir mesur y ddarpariaeth a’i bod yn dryloyw.

Swydd Northampton

Er bod yr anawsterau ariannol a etifeddwyd gan Gomisiynydd yr 
Heddlu, Tân a Throseddu wedi golygu bod y ffocws cychwynnol 
wedi bod ar sicrhau sefydlogrwydd yn Swydd Northampton, mae 
Comisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu wedi blaenoriaethu 
cydweithio. O dan fodel Comisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu, 
penodwyd Cyfarwyddwr Hwyluso Gwasanaethau. Ariannwyd y 
penodiad hwn gan y Prif Swyddog Tân a’r Prif Gwnstabl a chaiff 
ei reoli ar y cyd ganddynt. Mae’r penodiad wedi ysgogi cynnydd 
cyflym tuag at y dyhead o sicrhau gwasanaethau a rennir yn 
wirioneddol, yn cynnwys Cyllid, Fflyd ac Adnoddau Dynol. Nod 
y dull hwn yw sicrhau arbedion ariannol hirdymor ac, yn bwysig, 
gwella’r broses o rannu asedau, creu syniadau a sicrhau arbedion 
i’w hailfuddsoddi mewn gwasanaethau rheng flaen.

Yn ogystal, drwy drosglwyddo’r trefniadau llywodraethu i 
Gomisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu, llwyddwyd i greu rhaglen 
buddsoddi cyfalaf drylwyr a arweiniodd at y buddsoddiad cyntaf 
mewn fflyd a TG effeithiol ers sawl blwyddyn. Mae’r broses o 
drosglwyddo’r trefniadau llywodraethu wedi arwain at recriwtio 
mwy o ymladdwyr tân, cynnydd yn argaeledd pympiau ac 
amseroedd ymateb gwell.

Gogledd Swydd Efrog

Wrth gymryd y ddyletswydd i lywodraethu’r gwasanaeth tân, 
etifeddodd Comisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu ddiffyg o 
£1.2 miliwn yn y gyllideb, y rhagwelwyd iddo gynyddu i £2.5 miliwn 
erbyn diwedd y Cynllun Ariannol Tymor Canolig a’r rhagolygon yn 
2022/23. Roedd y sefyllfa’n golygu bod yr angen am gyfleoedd i 
sicrhau arbedion hyd yn oed yn fwy dybryd.

Er mwyn gwella’r sefyllfa, sefydlodd Comisiynydd yr Heddlu, Tân 
a Throseddu Weithgor Cyllid i nodi arbedion, gan bennu cyllideb 
frys er mwyn galluogi’r gwasanaeth i weithredu o fewn ei fodd, 
ac adolygu dull gweithredu’r gwasanaeth mewn perthynas â 
chynllunio ariannol. Bellach, rhagwelir i’r arbedion gyrraedd 
£8 miliwn ar draws gwasanaeth tân ac achub Gogledd Swydd 
Efrog a Heddlu Gogledd Swydd Efrog – £1.4 miliwn yn fwy na’r 
amcangyfrifon gwreiddiol.

Mae Comisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu wedi llunio 
gweledigaeth ar y cyd, sy’n cydweddu amcanion ar gyfer plismona a 
thân ac sy’n cynnig un strategaeth ystadau, yn cynnwys pencadlys 
ar y cyd. Mae lansio ‘ENABLE North Yorkshire’ wedi dwyn ynghyd 

swyddogaethau cymorth busnes ar draws y ddau wasanaeth. Mae 
hyn yn helpu i roi hwb i effeithlonrwydd drwy safoni, symleiddio 
a chydweddu gwasanaethau cymorth, gan sicrhau y gall y ddau 
wasanaeth ymateb yn well i alw a heriau yn y dyfodol.

Mae Comisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu yn treialu rôl 
Swyddog Diogelwch y Cyhoedd yn seiliedig ar leoliad. Mae 
Swyddogion Diogelwch y Cyhoedd yn cydweithio â phartneriaid 
lleol i ganolbwyntio ar atal bregusrwydd cyn iddo achosi niwed 
ar draws amrywiaeth o broblemau iechyd, tân a throseddu, drwy 
hyrwyddo diogelwch tân ac iechyd a lles a thrwy helpu i ddatrys 
pryderon ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol yn lleol. Mae’r 
rôl hefyd yn sicrhau gwydnwch o ran ymateb gwasanaethau golau 
glas.

Swydd Stafford

Ymysg y blaenoriaethau cynnar gyfer Comisiynydd yr Heddlu, Tân 
a Throseddu roedd creu gwasanaethau galluogi ar y cyd i rannu 
arferion gorau pob sefydliad a gwneud y gorau o’r cyfleoedd sy’n 
codi o gynnydd mewn maint. O ganlyniad i’r ymdrechion hyn, yn 
2019, goruchwyliodd Comisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu 
waith i gyflwyno gwasanaethau unigol i gyflawni swyddogaethau 
Adnoddau Dynol, ystadau a rheoli cyfleusterau, masnachol a 
chaffael, cyfathrebu a chyllid i’r heddlu a’r gwasanaeth tân. Mae 
hyn wedi sicrhau arbedion blynyddol cylchol o fwy na £600,000 
yn ogystal ag arbedion a sicrhawyd o’r newid yn y trefniadau 
llywodraethu. Caiff rhagor o arbedion eu sicrhau drwy waith 
trawsnewid parhaus fel systemau technoleg gwybodaeth a 
chyfathrebu (TGCh) cyffredin.

Ers uno’r ddau wasanaeth o dan un ffurf ar lywodraethu gwelwyd 
cynnydd mawr o ran y graddau yr ystyrir yr ystâd Heddlu a Thân 
fel ased ar y cyd a nodi cyfleoedd i gydleoli gwasanaethau golau 
glas. Mae’r dull hwn wedi sicrhau arbedion sylweddol mewn costau 
rhedeg, gyda’r elw o eiddo a werthwyd yn cael ei fuddsoddi’n 
ôl i mewn i’r broses o ddarparu gwasanaethau rheng flaen. 
Mae cydleoli hefyd wedi arwain at gydweithio gwell a rhannu 
gwybodaeth yn y gymdogaeth, yn enwedig mewn perthynas 
â phobl ddiamddiffyn ar goll, gan arwain at ganlyniadau mwy 
cadarnhaol i gymunedau. Er yr etifeddwyd gwasanaethau â 
phryderon ariannol difrifol, mae model Comisiynydd yr Heddlu, Tân 
a Throseddu wedi sicrhau y gellir sicrhau arbedion sylweddol.

Manteision ychwanegol

Ymysg y manteision ychwanegol sy’n deillio o fodel Comisiynydd 
yr Heddlu, Tân a Throseddu mae’r gallu i ddatblygu atebolrwydd 
cyhoeddus yn y gwasanaeth tân ac achub. Drwy benodi 
Comisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu a etholwyd yn 
uniongyrchol yn lle aelodau a benodwyd o awdurdod tân 
ac achub, mae’n fwy amlwg i’r cyhoedd pwy sy’n gyfrifol am 
oruchwylio eu gwasanaeth tân ac achub lleol, a cheir dull penodol 
o ddwyn y cynrychiolydd etholedig i gyfrif mewn etholiad. Mae 
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presenoldeb panel yr heddlu, tân a throseddu annibynnol yn rhoi 
rhagor o atebolrwydd, oherwydd gall y corff hwn graffu ar waith 
Comisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu.

Hefyd, yn debyg i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, mae gan 
Gomisiynwyr yr Heddlu, Tân a Throseddu ddyletswyddau statudol 
i ymgysylltu â’r cyhoedd a datblygu Cynlluniau Tân ac Achub, 
gan atgyfnerthu ymhellach y cysylltiadau rhwng y gwasanaethau 
a ddarperir a’r cyhoedd. Nid oes angen dull o’r fath ar gyfer 
awdurdodau tân ac achub.

Mae pob Comisiynydd yr Heddlu, Tân a Throseddu wedi cyhoeddi 
Cynlluniau Tân ac Achub newydd yn eu hardaloedd lleol ac 
maent hefyd wedi cyflwyno trefniadau perfformiad cyhoeddus i 
sicrhau tryloywder ac atebolrwydd, gyda rhai ardaloedd yn cynnal 
cyfarfodydd perfformiad tân a’r heddlu ar y cyd ac ymholiadau i 
feysydd busnes a rennir fel bregusrwydd.

Cymorth gan Gymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu
Mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn rhoi 
cymorth a chyngor gwerthfawr i Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu, boed hynny i helpu Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
i ddatblygu achosion busnes ar gyfer cymryd dyletswydd 
llywodraethu gwasanaethau tân, ac yn ddiweddarach i gyflawni eu 
dyletswyddau newydd yn effeithiol, neu i gynorthwyo â phrosesau 
cydweithio gwasanaethau golau glas drwy arwain ar rwystrau, 
egwyddorion a phrosesau gwerthuso’r cydweithio hwn. Mae 
Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu hefyd yn cefnogi 
Comisiynwyr yr Heddlu, Tân a Throseddu yn eu rolau cenedlaethol, 
yn cynnwys cynrychiolaeth ar Grŵp Atgyfeirio Allanol ar gyfer 
Tân Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub 
Ei Mawrhydi, y Bwrdd Safonau Tân a chyfarfodydd rheolaidd â’r 
Gweinidog Tân a’r Swyddfa Gartref.

Trefniadau yng Nghymru
Mae’r cyfrifoldeb ar gyfer gwasanaethau tân ac achub yng 
Nghymru wedi’i ddatganoli i Lywodraeth Cymru. Mae gan blismona 
yng Nghymru drefniadau gweithio mewn partneriaeth ar waith 
gyda’r gwasanaeth tân ac achub. Fodd bynnag, ni fydd gan 
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru yr un opsiwn â 
Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn Lloegr i ehangu eu rôl i 
gynnwys llywodraethu gwasanaethau golau glas eraill.
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8 CYNLLUNIAU’R HEDDLU (TÂN) 
A THROSEDDU

 Mae’r adran hon yn nodi gwybodaeth allweddol ar gyfer ymgeiswyr am Gynlluniau yr Heddlu a Throseddu, yn cynnwys 
gofynion statudol mewn perthynas â’u cynnwys, gan weithio gyda’r Prif Gwnstabl (a, lle y bo’n briodol, y Prif Swyddog Tân) 

mewn perthynas â blaenoriaethau’r heddlu/gwasanaeth tân y bydd y cynllun yn eu pennu. Efallai y bydd ymgeiswyr am ystyried 
rhai o’r materion hyn wrth ddatblygu eu maniffestos etholiad.

Beth yw Cynllun yr Heddlu a Throseddu?

Mae Cynlluniau yr Heddlu a Throseddu yn un o ofynion statudol y 
Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011. Cânt 
eu datblygu a’u cynnal gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
ym mhob ardal ac maent yn elfen hanfodol o’r modd y mae 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau gwasanaethau yr 
heddlu a chyfiawnder troseddol effeithlon ac effeithiol, yn dwyn Prif 
Gwnstabliaid i gyfrif ac yn pennu cyllideb a chyfeiriad strategol yr 
heddlu a gwasanaethau eraill o fewn cylch gwaith Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu.

Mae’r cynllun yn gweithredu fel adnodd cynllunio ar gyfer 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ac fel dull pwysig o gyfleu 
eu bwriadau i’r cyhoedd, yr heddlu, asiantaethau partner, Paneli 
yr Heddlu a Throseddu a rhanddeiliaid eraill. Mae’r cynllun hefyd 
yn pennu fframwaith y gellir ei ddefnyddio i fesur cyflawniadau 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ei erbyn yn ystod ei gyfnod 
yn y swydd. Rhaid i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu roi sylw 
i’r cynllun drwy gydol eu cyfnod yn y swydd ac wrth arfer eu 
swyddogaethau, yn yr un modd â Phrif Gwnstabliaid.

Beth ddylai Cynllun yr Heddlu a Throseddu ei 
gynnwys?

Dylai Cynllun yr Heddlu a Throseddu bennu, cyfarwyddo a chyfleu 
blaenoriaethau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer ei 
ardal leol yn ystod ei gyfnod yn y swydd, yn cynnwys:

  amcanion Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu o ran yr heddlu a 
throseddu ar gyfer yr ardal;

  y gwaith o blismona ardal yr heddlu y bydd y Prif Gwnstabl yn ei 
ddarparu;

  yr adnoddau ariannol a’r adnoddau eraill y bydd angen i 
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu eu darparu i’r Prif Gwnstabl;

  y dull y bydd y Prif Gwnstabl yn adrodd i Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu ar y broses o ddarparu gwasanaeth plismona;

  y dull o fesur perfformiad y Prif Gwnstabl o ran darparu 
gwasanaethau plismona;

  y gwasanaethau y bydd angen i Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu eu darparu neu drefnu i gefnogi’r broses o leihau 
troseddu ac anhrefn, neu helpu dioddefwyr neu dystion 
troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol; 

  unrhyw grantiau y bydd angen i Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu eu dyrannu, ac amodau’r grantiau hynny (os o gwbl).

Dylai amcanion Cynllun yr Heddlu a Throseddu a’r gweithredoedd 
sy’n sail iddynt gael eu llywio drwy ddealltwriaeth gynhwysfawr o 
anghenion ac adnoddau lleol, yn seiliedig ar ddata perfformiad 
lleol; ymgynghori â swyddogion, staff a rhanddeiliaid; a 
gwybodaeth ariannol, ymysg adnoddau eraill.

Mae’n bwysig peidio â gwneud addewidion ar feysydd sy’n 
gyfrifoldeb gweithredol i’r Prif Gwnstabl – ymysg yr enghreifftiau 
mae addewidion i arestio ar fathau penodol o droseddau neu fathau 
penodol o ddigwyddiadau, neu addewidion i wahardd yr heddlu 
rhag defnyddio rhai o dactegau penodol yr heddlu. Nid yw’r rhain o 
fewn cylch gwaith Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Dylai’r amcanion a nodir mewn Cynllun yr Heddlu a Throseddu 
hefyd gael eu llywio drwy:

  y maniffesto etholiad sy’n nodi addewid Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu i’r bobl a’r cymunedau a wasanaethir ganddo;

  y Gofyniad Plismona Strategol – mae’n ofyniad statudol y dylai 
hwn gael ei gynnwys yng Nghynllun yr Heddlu a Throseddu. 
Cyhoeddir y Gofyniad Plismona Strategol gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol yn rheolaidd, ac mae’n nodi bygythiadau cenedlaethol 
presennol (e.e. terfysgaeth, argyfyngau sifil, bygythiadau i drefn 
gyhoeddus, Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol, digwyddiadau 
seiber ar raddfa fawr, cam-fanteisio’n rhywiol ar blant ac ati) a’r 
galluoedd plismona cenedlaethol sy’n ofynnol i fynd i’r afael â 
nhw. Mae strwythur y Gofyniad Plismona Strategol a bygythiadau 
wrthi’n cael eu hadolygu a disgwylir i’r Gofyniad Plismona 
Strategol diwygiedig gael ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2021;

  blaenoriaethau’r heddlu lleol; 

  blaenoriaethau asiantaethau partner eraill a rhanddeiliaid eraill.

Dylid datblygu Cynllun yr Heddlu a Throseddu fel rhan allweddol 
o gylch ehangach o gynllunio strategol. Wrth ddatblygu’r cynllun, 
mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ddyletswydd statudol 
i ymgynghori â’r Prif Gwnstabl, pobl leol a dioddefwyr troseddau. 
Dylid rhoi trefniadau llywodraethu cadarn ar waith er mwyn sicrhau 
bod cynlluniau yn deillio o waith ymgynghori effeithiol ac yn cael eu 
llywio gan brosesau dadansoddi cadarn.

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus
O dan Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010, mae’n ofynnol i Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu roi sylw dyledus i’r angen i gael gwared ar ymddygiad 
a waherddir gan y Ddeddf (fel gwahaniaethu, aflonyddu ac 
erledigaeth), datblygu cyfle cyfartal a meithrin cydberthnasau da 
rhwng pobl wahanol.
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Gall Cynllun yr Heddlu a Throseddu fod yn ffordd o ddangos 
ymrwymiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i gyflawni’r 
amcanion hyn, naill ai drwy gynnwys Datganiad ar wahân ar 
Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, a/neu sicrhau bod yr ymrwymiadau 
hyn yn cael eu cynnwys ym mhob rhan o’r cynllun. Er nad yw’n 
ofyniad cyfreithiol, yn aml, mae’n ddefnyddiol rhoi proses 
strwythuredig ar waith i asesu effaith Cynllun yr Heddlu a 
Throseddu ar gydraddoldeb.

Comisiynwyr yr Heddlu, Tân a Throseddu

Diwygiodd Deddf Plismona a Throsedd 2017 y broses o 
lywodraethu gwasanaethau tân ac achub yn lleol drwy alluogi meiri 
a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i gymryd cyfrifoldeb dros 
eu gwasanaeth tân ac achub lle gwneir cais yn lleol. Mae hyn yn 
gymwys i Loegr; yng Nghymru, Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am 
wasanaethau tân ac achub.

Mewn achosion o’r fath, bydd yn ofynnol i Gomisiynwyr yr Heddlu, 
Tân a Throseddu gyhoeddi Cynllun Rheoli Risg Integredig, sy’n 
dangos y ffordd orau o ddefnyddio gweithgareddau atal, diogelu 
ac ymateb i atal tanau a digwyddiadau eraill, a Chynllun Tân ac 
Achub yn nodi gweledigaeth strategol Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu ar gyfer y gwasanaeth tân ac achub yn ei ardal. Mae’r 
Llywodraeth yn disgwyl y dylai cynlluniau Comisiynwyr yr Heddlu, 
Tân a Throseddu lywio’r Cynllun Rheoli Risgiau Integredig a ddylai, 
yn ei dro, amlinellu’r modd y caiff blaenoriaethau Comisiynwyr yr 
Heddlu, Tân a Throseddu eu cyflawni.

Gall Comisiynwyr yr Heddlu, Tân a Throseddu gyfuno eu Cynllun 
Tân ac Achub â’u Cynllun yr Heddlu a Throseddu os byddant yn 
dymuno, a llunio Cynllun yr Heddlu, Troseddau a Thân ac Achub ar 
y cyd.

Wrth ddatblygu eu cynlluniau, rhaid i Gomisiynwyr yr Heddlu, Tân 
a Throseddu ystyried y Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Tân ac 
Achub yn Lloegr fel y’i pennwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Rôl Panel yr Heddlu (Tân) a Throseddu

Mae’n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu anfon ei 
gynllun drafft (boed yn Gynllun Plismona a Throseddu, neu’n 
Gynllun Tân ac Achub, neu gyfuniad o’r ddau) i’w Banel yr Heddlu 
a Throseddu. Rhaid i Banel yr Heddlu a Throseddu ei adolygu 
a, lle y bo’n briodol, llunio adroddiad neu wneud argymhellion 
arno (neu ar unrhyw amrywiad i’r cynllun, fel sy’n briodol). Rhaid i 
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu roi sylw i unrhyw adroddiad 
neu argymhelliad a wneir gan Banel yr Heddlu a Throseddu, ymateb 
iddo, a chyhoeddi’r ymateb hwn cyn i’r cynllun gael ei gyhoeddi.

Pryd y dylid cyhoeddi cynllun?

Mae’n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyhoeddi 
Cynllun yr Heddlu a Throseddu cyn gynted ag y bo’n ymarferol 
ar ôl dechrau yn y swydd ac, mewn unrhyw achos, cyn diwedd y 

flwyddyn ariannol (31 Mawrth) y caiff Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu ei ethol ynddi.

Gan ei bod yn ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
ymgynghori â rhanddeiliaid amrywiol ar y cynllun ar gamau 
gwahanol o’i ddatblygiad, cynghorir y dylid datblygu cynllun 
ymgysylltu cynhwysfawr ar gam cynnar er mwyn sicrhau y caiff 
gweithgareddau ymgynghori eu cydweddu â dyletswyddau eraill 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Gall Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu amrywio cynllun 
presennol neu gyhoeddi un newydd unrhyw bryd yn ystod ei 
gyfnod yn y swydd a rhaid iddo adolygu’r cynllun yn rheolaidd. Yn 
ymarferol, bydd y rhan fwyaf o Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
yn adolygu eu cynlluniau’n flynyddol er mwyn sicrhau eu bod yn 
cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn y dirwedd 
plismona, cyfiawnder troseddol a phartneriaethau.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/705060/National_Framework_-_final_for_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/705060/National_Framework_-_final_for_web.pdf
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9 DWYN I GYFRIF 

 Mae’r adran hon yn nodi prif nodweddion dyletswydd statudol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddwyn y Prif Gwnstabl i 
gyfrif am y gwasanaethau plismona a ddarperir yn ei ardal.

Dull gweithredu cyffredinol

Un o brif gyfrifoldebau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
(neu unigolyn cyfatebol) yw dwyn y Prif Gwnstabl (neu unigolyn 
cyfatebol) i gyfrif am y broses o blismona ardal yn effeithlon ac 
effeithiol ar ran y cyhoedd.

Sonnir ychydig am y cyfrifoldeb hwn yn y Protocol Plismona (gweler 
adran 5 PROTOCOL PLISMONA), sy’n nodi bod gan y Prif Gwnstabl 
annibyniaeth weithredol, ond ei fod yn atebol i Gomisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu am y gwasanaethau plismona a ddarperir. 
Yn benodol, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn dwyn y 
Prif Gwnstabl i gyfrif am gyflawniad yn erbyn Cynllun yr Heddlu 
a Throseddu (gweler adran 8 CYNLLUNIAU’R HEDDLU (TÂN) A 
THROSEDDU). Felly, mae’n bwysig y caiff y cynllun ei lunio mewn 
ffordd sy’n diffinio disgwyliadau’n glir.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sydd i benderfynu pa ddulliau 
atebolrwydd i’w defnyddio wrth gyflawni’r ddyletswydd hon. Ers 
2012, mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi defnyddio 
amrywiaeth o ddulliau yn cynnwys y canlynol:

  Cyfarfodydd atebolrwydd cyhoeddus – a gynhelir yn gyhoeddus 
neu dros y we fel y gall y cyhoedd weld Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu yn dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif;

  Cyfarfodydd atebolrwydd neu graffu preifat sydd naill ai’n 
canolbwyntio ar gyflawniad yn erbyn Cynllun yr Heddlu a 
Throseddu (neu agweddau penodol ar y cynllun) neu mewn 
perthynas â gwaith y Prif Gwnstabl o reoli adnoddau a gwariant 
gan yr heddlu, neu ar agweddau eraill ar y gwasanaethau 
plismona a ddarperir yn yr ardal. Dylid cymryd cofnodion o’r 
rhain er mwyn sicrhau trywydd archwilio.

  Adroddiadau ffurfiol gan y Prif Gwnstabl ar gynnydd yn erbyn y 
cynllun.

  Pwyllgorau cynghorol – er enghraifft, mae rhai Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu wedi sefydlu pwyllgorau moeseg neu 
bwyllgorau i oruchwylio tueddiadau mewn cwynion, ac mae’n 
rhaid i bob Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gael pwyllgorau 
archwilio (fel arfer ar y cyd â’r heddlu) y gellir gofyn iddynt 
ystyried materion perfformiad penodol.

  Presenoldeb Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu neu ei staff yng 
nghyfarfodydd perfformiad/craffu presennol yr heddlu.

  Cyfarfodydd anffurfiol preifat â’r Prif Gwnstabl neu ei uwch-
aelodau o staff.

Yn ymarferol, bydd y rhan fwyaf o Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu yn defnyddio cymysgedd o ddulliau gweithredu, yn 
dibynnu ar y mater. Mae’r Gymdeithas Prif Swyddogion Plismona 

a Throseddu wedi llunio pecyn cymorth Dwyn i Gyfrif ar gyfer 
Swyddfeydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn y maes hwn.

Perfformiad
Mae’n ofyniad statudol y dylai Cynlluniau’r Heddlu a Throseddu 
gynnwys y modd y bydd y Prif Gwnstabl yn adrodd i Gwnstabl yr 
Heddlu a Throseddu ar y gwasanaethau plismona a ddarperir 
a’r modd y caiff perfformiad y Prif Gwnstabl ei fesur o ran y 
gwasanaethau plismona a ddarperir.

Mae rhai Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi pennu targedau 
ar gyfer eu heddlu, er y daeth adolygiad i’r defnydd o dargedau 
a gomisiynwyd gan yr Ysgrifennydd Cartref ar y pryd yn 2014 i’r 
casgliad y dylai Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ystyried effaith 
negyddol bosibl pennu targedau rhifiadol yng nghynlluniau’r 
heddlu a throseddu (a all arwain at gymhellion gwrthnysig ac 
ymddygiad ‘hapchwarae’). Daeth yr adroddiad i’r casgliad y dylid 
canolbwyntio ar ganlyniadau, yn hytrach na niferoedd – fodd 
bynnag, mae amrywiaeth o wybodaeth rifiadol yn dal i gael ei 
chasglu’n lleol ac yn ganolog (e.e. mewn perthynas â chofnodi 
troseddau). Fodd bynnag, roedd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn 
ystyried bod rhywfaint o’r wybodaeth hon yn annibynadwy ac nid 
yw’n dibynnu mwyach ar y ffigurau hyn i ddatblygu ei hystadegau 
troseddau cenedlaethol – yn hytrach, mae’n defnyddio Arolwg 
Troseddu Cymru a Lloegr (er ei bod yn dal i ddefnyddio ystadegau’r 
heddlu ar gyfer rhai adroddiadau thematig).

Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu yn monitro perfformiad yr heddlu ac yn adrodd arno 
yn erbyn mesurau mwy ansoddol, fel y gallant fesur llwyddiant yn 
erbyn Cynllun yr Heddlu a Throseddu. Bydd gan y rhan fwyaf o 
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu aelod o staff a all roi cyngor ar 
berfformiad, a bydd gan y rhan fwyaf ohonynt fynediad i gronfeydd 
data cenedlaethol a lleol o wybodaeth reoli.

Yn ogystal, mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân 
ac Achub Ei Mawrhydi wedi cyflwyno Datganiadau Rheoli’r Heddlu 
yn ddiweddar, sydd â’r nod o gaffael amrywiaeth o wybodaeth a 
data gan heddluoedd er mwyn llywio arolygiadau’r Arolygiaeth 
o heddluoedd. Mae’r dogfennau hyn yn cynnwys amrywiaeth o 
wybodaeth reoli gan yr heddlu, y dylid ei rhannu â Chomisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu a gall fod yn adnodd defnyddiol i gadarnhau 
cyflwr cyffredinol yr heddlu a llywio gwaith cynllunio ar gyfer y 
dyfodol yn seiliedig ar angen plismona.

Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub 
Ei Mawrhydi hefyd yn cynnal arolygiadau rheolaidd mewn 
heddluoedd, sy’n rhoi safbwynt ansoddol manwl ar berfformiad 
heddluoedd. Mae hyn yn adnodd arall y gall Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu ddwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif yn ei gylch.



22   9 DWYN I GYFRIF DYCHWELYD I’R CYNNWYS  

Mae’n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyhoeddi 
Adroddiad Blynyddol ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol yn nodi’r 
modd y cyflawnir Cynllun yr Heddlu a Throseddu. Hefyd, gall Panel 
yr Heddlu a Throseddu ofyn am adroddiadau rheolaidd ar gynnydd 
yn erbyn y cynllun i graffu ar y modd y mae Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu yn cyflawni neu’n dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif am 
gyflawniad yn erbyn yr ymrwymiadau hyn.
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10 CYLLID YR HEDDLU: Y BROSES 
GORFFORAETHOL AC ARIANNOL LEOL

 Mae’r adran hon yn rhoi esboniad o’r broses ariannol gorfforaethol leol. Mae’n amlinellu’r amserlen ar gyfer y broses gynllunio 
strategol ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu arferol er y bydd pob un ychydig yn wahanol wrth gwrs; mae hefyd yn 

disgrifio rolau statudol, cyfrifoldebau a chydberthnasau; rheolaeth ariannol; llywodraethu da a rôl y Pwyllgor Archwilio ar y Cyd.

Dim ond safbwynt lefel uchel iawn a roddwyd yn yr adran hon, ond 
ceir rhagor o wybodaeth fanylach yn y dogfennau ffynhonnell 
y cyfeiriwyd atynt yn ogystal â gwybodaeth gan Brif Swyddog 
Ariannol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Y prosesau corfforaethol ac ariannol lleol ar gyfer 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu arferol – beth 
yw’r amserlen flynyddol?

Mae’r amserlen isod yn nodi’r drefn arferol. Fodd bynnag, gall y 
dyddiadau amrywio yn unol â’r trefniadau a fabwysiadwyd ym mhob 
ardal leol:

Ebrill

Ymgynghori â chymunedau a phartneriaid ar raglenni’r flwyddyn 
gyfredol.

Mai

Alldro ariannol a pherfformiad dros dro ar gyfer y flwyddyn 
flaenorol. Llunio Datganiadau Cyfrifon drafft heb eu harchwilio.

Mehefin

Datganiadau sefyllfa: meincnodi perfformiad ariannol, gweithredol 
a strategol yn seiliedig ar ddata’r flwyddyn flaenorol a’r flwyddyn 
gyfredol.

Gorffennaf

Adolygu amcanion ar gyfer y dyfodol (ble yr hoffem fod?) ac 
opsiynau (sut y gallwn gyrraedd yno?). Cyhoeddi Datganiadau 
Cyfrifon Archwiliedig Terfynol ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol, 
a pharatoi Datganiad Llywodraethu Blynyddol (ar gyfer blwyddyn 
ariannol 2019/20, wedi’i ymestyn o fis Gorffennaf oherwydd effaith 
pandemig COVID-19).

Awst/Medi

Trafod opsiynau cyllideb cychwynnol ar gyfer y flwyddyn ariannol 
ganlynol, gyda’r Prif Gwnstabl a phartneriaid; cydbwyso dyheadau 
ac adnoddau tebygol.

Medi/Hydref

Yr Adran Gyllid yn pennu cyllideb fanwl ‘o’r gwaelod i fyny’ a 
diwygio’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig. Cynllunio ymgynghoriad 
â’r cyhoedd ar y praesept arfaethedig cyn mis Ionawr. Cysylltiad 
cychwynnol â Phanel yr Heddlu a Throseddu ar y darlun ariannol 
a ddaw i’r amlwg ar gyfer y dyfodol, blaenoriaethau Cynllun yr 
Heddlu a Throseddu a strategaeth ddrafft ar gyfer gwasanaethau a 
gomisiynwyd.

Tachwedd

Derbyn a chraffu ar gynnig cyllideb y Prif Gwnstabl.

Rhagfyr

Derbyn Setliad Grant Dros Dro y Llywodraeth, ynghyd â chanllawiau 
ar lefelau’r Dreth Gyntaf a rheolau refferendwm.

Rhagfyr/Ionawr

Cyflwyno’r gyllideb ddrafft ffurfiol i Banel yr Heddlu a Throseddu; 
cadarnhau cynlluniau comisiynu.

Ionawr

Cadarnhau opsiynau’r gyllideb; strategaeth y Dreth Gyngor a 
chronfeydd wrth gefn. Derbyn y Setliad Grant Terfynol. Cyflwyno 
praesept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i Banel yr Heddlu a 
Throseddu.

Chwefror

Bydd proses bedair wythnos o hyd o graffu yn dilyn os gwrthodir 
cynnig praesept cychwynnol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. 
Cytuno ar y praesept terfynol (a’r trefniadau bilio i’w cynnwys 
yng ngofynion y Dreth Gyngor). Cadarnhau’r gyllideb fanwl a 
chynlluniau comisiynu. Cyhoeddi’r Gyllideb.

Mawrth

Cytuno ar dargedau ariannol a thargedau perfformiad â’r Prif 
Gwnstabl a phartneriaid; cyhoeddiadau i’r cyhoedd a’r cyfryngau 
am y Gyllideb a chynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Pa ddatganiad cyfrifon y mae’n rhaid i Gomisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu ei baratoi?
O dan Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 
(‘y Ddeddf’), mae’n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
a’r Prif Gwnstabl baratoi Datganiadau Cyfrifon ar wahân. Yn ogystal, 
mae’n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu baratoi cyfres 
o gyfrifon grŵp sy’n cwmpasu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
a’r heddlu.

Pwy sy’n cefnogi Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu i gyflawni ei gyfrifoldebau ariannol? 
O ran cyfrifoldebau ariannol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, 
bydd ei brif gydberthynas ariannol â Phrif Swyddog Ariannol 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (y cyfeirir ato’n fwy cyffredinol 
fel ‘y Trysorydd’). Fel arfer, y swyddog hwn fydd yn gyfrifol am 
baratoi cyllidebau ac am reoli materion ariannol Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu o ddydd i ddydd. Mae gan y swyddog hwn 
gyfrifoldebau statudol mewn perthynas â chynghori Comisiynydd 
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yr Heddlu a Throseddu ar wydnwch y gyllideb a digonolrwydd y 
cronfeydd wrth gefn, a hefyd am gyhoeddi hysbysiadau ffurfiol os 
bydd achos posibl o wario’n anghyfreithlon neu ddiffyg cyllidebol 
nas ariannwyd.

Pwy arall y mae angen i Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu ymgysylltu ag ef ynghylch cynlluniau 
ariannol?
Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ymgysylltu ag 
amrywiaeth o gyrff ac unigolion eraill mewn perthynas ag 
agweddau gwahanol ar y broses ariannol a chorfforaethol. Mae’r 
rhain yn cynnwys:

  y Prif Gwnstabl;

  Prif Swyddog Ariannol y Prif Gwnstabl, sydd â chyfrifoldebau 
statudol, ond mewn perthynas â chyllid yr heddlu;

  Panel yr Heddlu a Throseddu, y mae’n rhaid ymgynghori ag ef ar 
y praesept ac sydd â hawl bosibl i’w wrthod;

  yr archwilydd allanol, sy’n adrodd ar Ddatganiad Cyfrifon 
statudol a threfniadau Llywodraethu Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu (ac yng Nghymru ar y trefniadau i sicrhau Gwerth am 
Arian);

  y Pwyllgor Archwilio ar y Cyd, sydd â chyfrifoldebau ar y cyd 
mewn perthynas â Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r 
Prif Gwnstabl ar gyfer sicrhau hyder yn y modd y caiff arian 
cyhoeddus ei wario ac sy’n rhoi sicrwydd ynghylch gonestrwydd 
ariannol a safonau llywodraethu da ar gyfer Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu a’r heddlu;

  Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei 
Mawrhydi, sy’n cynnal arolygiadau’r heddlu, ond nad yw adolygu 
nac arolygu Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu o fewn ei chylch 
gwaith; 

  y cyhoedd a phartneriaid.

Sut y caiff cyllid Comisiynwyr Heddlu a Throseddu 
ei reoli?
Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn gweithredu o fewn 
fframwaith cyffredinol y Ddeddf, y Protocol Plismona cenedlaethol, 
a’r Gofyniad Plismona Strategol. Yn ei dro, bydd gwaith rheoli 
ariannol yn gweithredu o fewn fframwaith a sefydlwyd yn 
gychwynnol gan ganllawiau cenedlaethol, ac yna a addaswyd ar 
gyfer amgylchiadau lleol. Ceir rhagor o wybodaeth o’r ffynonellau 
canlynol:

  Cod Ymarfer Rheolaeth Ariannol Diwygiedig y Swyddfa Gartref 
(yn nodi’r rolau a’r gydberthynas rhwng Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu, y Prif Gwnstabl a’r ddau Brif Swyddog Ariannol).

  Cod Rheolaeth Ariannol newydd CIPFA, y disgwylir iddo gael ei 
roi ar waith ar 1 Ebrill 2021.

  Rheoliadau ariannol (llywodraethu rheolaeth a rheolaethau 
ariannol o ddydd i ddydd, yn cynnwys awdurdodiad i wario arian, 
llunio contractau, a throsglwyddo arian o fewn y cyllidebau 
(trosglwyddiad)).

  Cynlluniau cydsynio lleol (darpariaeth i wneud penderfyniadau 
penodol ac i gymryd cyfrifoldebau penodol ar ran Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu).

  Rheoliadau Paneli yr Heddlu a Throseddu, gan amlinellu’r broses 
a’r amserlen ar gyfer pennu’r praesept.

  Canllawiau CIPFA ar rolau’r ddau Brif Swyddog Ariannol. 
Noder bod gan CIPFA rôl lled-reolaethol mewn perthynas â 
llywodraethu ariannol a safonau archwilio.

  Darparu Llywodraethu Da mewn Llywodraeth Leol: Fframwaith 
CIPFA/SOLACE (Cymdeithas Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol) 
(mae’n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gynnal 
adolygiad blynyddol o drefniadau llywodraethu a pharatoi 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol). Lluniwyd fframwaith a 
chanllawiau ar wahân ar gyfer yr heddlu.

  Strategaeth Rheoli Trysorlys (rheoli balansau arian parod a 
benthyciadau; canllawiau a gyhoeddwyd gan CIPFA), strategaeth 
buddsoddi, strategaeth cyfalaf a strategaeth cronfeydd wrth 
gefn.

  Cod Materion Ariannol ynghyd â deddfwriaeth Llywodraeth 
Cymru fel sy’n gymwys (The Prudential Code for Capital Finance 
in Local Authorities (argraffiad 2017)).

  Risk Management Strategies (canllawiau a luniwyd gan y 
Comisiwn Archwilio a CIPFA/SOLACE).

Beth yw’r prif ffynonellau gwybodaeth ariannol?

Ymysg y prif ffynonellau gwybodaeth ariannol fanwl sydd ar gael i 
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu mae:

  Ystadegau’r Heddlu CIPFA (fe’u cyhoeddir bob dwy flynedd ac 
maent yn cynnwys amcangyfrifon (Mai) ac alldro’r flwyddyn 
flaenorol (Hydref));

  dadansoddiad o wariant gwrthrychol yr heddlu (a baratowyd gan 
CIPFA);

  cylchlythyrau Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu;

  cyhoeddiadau Cymdeithas Trysoryddion Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu (arolygon blynyddol ar opsiynau ar gyfer y gyllideb 
a’r praesept, cronfeydd wrth gefn ac ymgyngoriadau untro);

  Cyngor Sir Gwlad yr Haf (mae gan Brif Swyddogion Ariannol 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gontract â’r cyngor i roi 
diweddariadau technegol a dadansoddiadau rheolaidd ar 
grantiau a materion ariannol eraill yr heddlu);

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/727772/CCS207_CCS0718021968-001_HO_FMCP_2018_Print_.pdf
https://www.cipfa.org/fmcode
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/d/delivering-good-governance-in-local-government-framework-2016-edition
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/d/delivering-good-governance-in-local-government-framework-2016-edition
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/t/the-prudential-code-for-capital-finance-in-local-authorities-2017-edition-book
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/t/the-prudential-code-for-capital-finance-in-local-authorities-2017-edition-book
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  dangosyddion gwerth am arian Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei 
Mawrhydi/CIPFA (dadansoddiad manwl o gostau a gwariant; 
meincnodi yn erbyn heddluoedd eraill); 

  Panel Trethiant (mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a 
heddluoedd rwymedigaethau cynyddol gymhleth ar TWE, TAW a 
Threth Gorfforaethol. Sefydlwyd Fforwm yr Heddlu ar y cyd gan 
CIPFA, Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu a Chyllid 
a Thollau EM.

Beth yw llywodraethu da?
Mae a wnelo llywodraethu da â’r modd y mae cyrff yn sicrhau eu 
bod yn gwneud y pethau cywir, yn y ffordd gywir, i’r bobl gywir mewn 
modd amserol, cynhwysol, agored, gonest ac atebol.

Cyhoeddwyd canllawiau ar roi egwyddorion llywodraethu 
cadarn ar waith ar gyfer pob corff lleol gan CIPFA/SOLACE. Mae 
Datganiad Egwyddorion ar wahân a gyhoeddwyd ar y cyd gan 
Gymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu/Cymdeithas Prif 
Swyddogion Plismona a Throseddu/ Cyngor Cenedlaethol Prif 
Swyddogion yr Heddlu/Cymdeithas Trysoryddion Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu/CIPFA a’r Swyddfa Gartref yn disgrifio’r dull o 
lywodraethu o fewn gwasanaethau plismona.

Beth yw’r gofyniad i archwilio a pha gyfrifoldebau 
ychwanegol y gallai Pwyllgor Archwilio ar y Cyd eu 
cael?
Rhaid cael Pwyllgor Archwilio i fynd i’r afael â materion archwilio 
a materion cysylltiedig ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu a’r Prif Gwnstabl. Mae’r Cod Ymarfer Rheolaeth Ariannol 
Ddiwygiedig yn argymell y dylid sefydlu trefniant ar y cyd.

Er mwyn sicrhau llywodraethu da, rhaid cael sicrwydd annibynnol, 
effeithiol ynghylch digonolrwydd dulliau rheoli ac adrodd 
ariannol. Pwyllgor Archwilio ar y Cyd annibynnol yw’r opsiwn 
gorau i gyflawni’r swyddogaethau hyn. Yn ogystal â’r cyfrifoldebau 
sylfaenol ar gyfer archwilio mewnol ac allanol, gall y pwyllgor 
gymryd goruchwyliaeth o’r broses rheoli risg, gwerth am arian, 
chwythu’r chwiban, protocolau lleol a chodau llywodraethu lleol.

Mae cyhoeddiad CIPFA Audit Committees: Practical Guidance for 
Local Authorities and Police (2018 Edition) yn nodi cylch gorchwyl 
safonol i bwyllgorau archwilio lleol ei ystyried, fel rhan o broses 
hunanasesu.

https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/a/audit-committees-practical-guidance-for-local-authorities-and-police-2018-edition-online
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/a/audit-committees-practical-guidance-for-local-authorities-and-police-2018-edition-online
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11 CYDWEITHIO 

 Mae’r adran hon yn nodi’r prif reolau sy’n gymwys i drefniadau cydweithio rhwng heddluoedd a Chomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu. Gall trefniadau cydweithio helpu i hwyluso mathau penodol o wasanaethau swyddfa gefn yn ogystal â mathau 

penodol o ddarpariaeth weithredol er mwyn helpu i sicrhau gwell effeithlonrwydd a mwy o gysondeb rhwng ardaloedd.

Pa ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu trefniadau 
cydweithio?
Mae nifer o fathau gwahanol o gydweithio a gwmpesir gan 
ddeddfwriaeth wahanol:

  Nodir y math mwyaf cyffredin o gydweithio, sy’n berthnasol i 
drefniadau tymor hwy rhwng heddluoedd a Chomisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu yn adrannau 22A-23I o Ddeddf yr Heddlu 
1996.

  Nodir cymorth byrdymor rhwng heddluoedd, a elwir yn ‘gymorth 
ar y cyd’, yn adran 24 o Ddeddf yr Heddlu 1996.

  Nodir y trefniadau ar gyfer cydweithio ‘golau glas’ (yr heddlu, y 
gwasanaeth tân a’r gwasanaeth ambiwlans) yn Neddf Plismona a 
Throsedd 2017.

  Ceir enghreifftiau o gydweithio ag awdurdodau lleol hefyd – 
mae hyn yn tueddu i fod mewn perthynas â gwasanaethau 
swyddfa gefn, a chaiff y rhain eu llywodraethu drwy Gytundebau 
Cyfreithiol Gwasanaethau.

Cytundebau cydweithio A22A
Caiff cytundebau cydweithio (neu gytundebau A22A fel y cyfeirir 
atynt weithiau) eu llunio rhwng dau Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu neu fwy, neu ddau heddlu neu fwy a Chomisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu (noder na all heddluoedd lunio cytundebau 
cydweithio heb i’w Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu hefyd fod 
yn rhan o’r cytundeb). Mae’r model hwn yn sicrhau y bydd un heddlu 
arweiniol a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am 
arwain y broses o ddarparu a llywodraethu’r gwasanaeth o fewn 
y cytundeb, ond gyda Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu sy’n 
rhan o’r cytundeb yn cytuno ar y cyd ar y trefniadau ar gyfer pennu 
cyfeiriad strategol, cyllid a llywodraethu. Yn yr un modd, bydd 
Prif Gwnstabliaid sy’n rhan o’r cytundeb yn cymeradwyo’r cynllun 
cyflenwi ar y cyd, yn monitro’r effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd 
gweithredol, ac yn monitro cydymffurfiaeth â’r safonau.

Mae’r ddeddfwriaeth hon yn rhoi dyletswydd ar Gomisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid i roi ystyriaeth barhaus 
i b’un a allai prosesau cydweithio wella effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd eu heddlu ac un neu fwy o heddluoedd neu gyrff 
plismona eraill - hynny yw, mae’n cynnwys rhwymedigaeth i ystyried 
y manteision ehangach, nid dim ond ar gyfer yr heddlu y mae 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol amdano.

Oherwydd gall cytundebau cydweithio rhwng heddluoedd 
ddarparu ar gyfer y canlynol:

  swyddogaethau a gyflawnir ar y cyd gan aelodau o heddluoedd;

  swyddogaethau a gyflawnir gan aelodau o heddlu mewn ardal 
heddlu arall; neu

  darparu aelodau o un heddlu i heddlu arall ac mae’n rhaid i’r 
cytundebau hefyd gynnwys darpariaethau ynghylch y modd y 
gall y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu perthnasol ddwyn y Prif 
Gwnstabl(iaid) perthnasol i gyfrif, yn ogystal â chyfran y cyllid a 
gyfrannir gan bob Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy’n rhan 
o’r cytundeb.

Mae rhai cytundebau cydweithio sydd rhwng dau neu dri heddlu 
a’u Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, ond caiff y mwyafrif 
ohonynt fel arfer eu datblygu ar sail fwy rhanbarthol, neu ar sail 
genedlaethol (ceir rhagor o wybodaeth am y rhain isod).

Gellir eu defnyddio i sicrhau arbedion maint gwell mewn 
gwasanaethau swyddfa gefn rhwng un neu fwy o heddluoedd/
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. Yn yr un modd, gellir eu 
defnyddio ar gyfer gwaith cydweithio gweithredol ac i ledaenu’r 
ddarpariaeth o wasanaethau gweithredol arbenigol yn fwy cyfartal 
a chyson, er enghraifft mewn perthynas â throseddau difrifol a 
chyfundrefnol neu wasanaethau fforensig.

Cytundeb A22A enghreifftiol
Datblygodd Cymdeithas Prif Weithredwyr yr Heddlu a Throseddu 
gytundebau cydweithio A22A enghreifftiol yn ddiweddar. Y prif 
ysgogwyr ar gyfer hyn oedd sicrhau’r canlynol:

  y caiff adnoddau eu harbed (amser a chostau cyfreithiol) – yn 
hytrach na gorfod comisiynu cyfreithwyr i ddrafftio cytundeb 
bob tro y byddai angen un.

  y caiff prosesau llywodraethu Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu eu hatgyfnerthu, i sicrhau y gellir goruchwylio’r 
cytundeb yn effeithiol, fel y nodir yn y ddeddfwriaeth; 

  mai un fersiwn o’r ‘gwirionedd’ a geir a fydd yn sicrhau cysondeb 
ar draws darpariaethau allweddol.

Gellir addasu’r templed ar gyfer gwasanaethau gwahanol a 
ddarperir ac ar gyfer trefniadau cydweithio rhanbarthol a 
chenedlaethol.

Trefniadau cydweithio rhanbarthol
Mae gan bob rhanbarth o leiaf rywfaint o drefniadau cydweithio 
ar waith o dan A22A. Fel arfer, bydd y rhain yn cefnogi amrywiaeth 
o unedau arbenigol yr heddlu ar lefel ranbarthol, fel Unedau 
Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol, timau deifio’r heddlu, ac 
ati, fel y gellir rhannu eu gwasanaethau ar draws y rhanbarth. 
Gallant hefyd gwmpasu amrywiaeth o wasanaethau swyddfa gefn a 
ddarperir ar sail ranbarthol, fel gwasanaethau adnoddau dynol.
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Cytundebau cydweithio cenedlaethol
Mae nifer o gytundebau cydweithio cenedlaethol o dan A22a, y 
mae pob Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a phennaeth yn rhan 
ohonynt. Mae’r rhain yn cynnwys:

  Y cytundeb cydweithio a ddefnyddiwyd i greu a gweithredu 
Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu.

   Y cytundebau cydweithio diweddar ar gyfer Trawsnewid 
Gwasanaethau Fforensig (y gallant ysgogi effeithlonrwydd drwy 
fframweithiau a phrosesau fforensig cenedlaethol newydd, a 
darparu cymorth ar safonau ansawdd a phrosesau achredu), 
a’r cytundeb ar gyfer y Gwasanaeth Ymchwiliadau Fforensig 
i Wrthdrawiadau, sy’n cyflawni swyddogaeth debyg mewn 
perthynas â gwrthdrawiadau ffyrdd.

  Mae sawl cytundeb cydweithio cenedlaethol arall sy’n cynnwys 
(ond heb nodi pob un), Canolfan Cydweithio Genedlaethol yr 
Heddlu, Uned Atgyfeirio Ganolog Genedlaethol yr Heddlu ar 
gyfer Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data, Uned Genedlaethol 
Troseddau Bywyd Gwyllt, Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr 
Heddlu a’r Pencadlys Plismona Gwrthderfysgaeth Cenedlaethol. 
Yn bennaf, mae’r rhain yn ymwneud â darparu gwasanaethau 
plismona arbenigol ar sail genedlaethol.

Trefniadau cymorth ar y cyd
Fel y nodir uchod, cwmpesir y rhain o dan adran 24 o Ddeddf yr 
Heddlu 1996 ac maent yn galluogi un Prif Gwnstabl i wneud cais 
am gymorth gan Brif Gwnstabl arall i ateb unrhyw alw arbennig 
ar adnoddau’r heddlu. Mae gan yr Ysgrifennydd Cartref hefyd 
bwerau i gyfarwyddo y dylai un heddlu gynorthwyo un arall. Mae 
staff yr heddlu a anfonir i helpu heddlu arall dan gyfarwyddyd a 
rheolaeth y Prif Gwnstabl sy’n eu derbyn. Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu sy’n gyfrifol am yr heddlu yr anfonir cymorth iddo 
sy’n gyfrifol am ad-dalu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
a ddarparodd yr adnoddau – fel arfer, mae hyn yn golygu talu 
cyflog/goramser perthnasol yr aelod o staff dan sylw dros y 
cyfnod yr oedd ar fenthyg. Os bydd anghydfod ynghylch y symiau 
dan sylw, gall yr Ysgrifennydd Cartref orchymyn i’r symiau gael 
eu talu.

Yn ymarferol, caiff y rhan fwyaf o gymorth ar y cyd ei drefnu drwy 
Ganolfan Cydweithredu Gweithrediadau’r Heddlu, sy’n rhan o 
Gyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu. Mae ganddi 
restr gynhwysfawr o’r sgiliau, yr arbenigeddau a’r cyfarpar sydd 
ar gael mewn heddluoedd, er mwyn sicrhau bod y bobl gywir yn 
cael eu hanfon i fynd i’r afael â’r heriau penodol a wynebir ym 
mhob achos y mae angen cymorth ar y cyd ar ei gyfer. Mae hyn 
yn cynnwys, er enghraifft, digwyddiadau pwysig fel protestiadau 
cyhoeddus mawr, cyfarfodydd G7/8, neu ymweliadau arlywyddol, 
lle mae angen defnyddio adnoddau o bob cwr o’r wlad i gefnogi 
gwaith plismona mewn ardal benodol am gyfnod penodol o 
amser.

Cydweithio â gwasanaethau golau glas
Ceisiodd Deddf Plismona a Throsedd 2017 wella diddordeb ymysg 
y gwasanaethau golau glas i gydweithio, a’r nifer fyddai’n dechrau 
gwneud hynny, drwy roi dyletswydd statudol ar y gwasanaethau 
brys (ambiwlans, tân a’r heddlu) i adolygu cyfleoedd i gydweithio 
yn rheolaidd a, pan fo hynny er budd eu heffeithlonrwydd neu 
eu heffeithiolrwydd, i roi’r cyfleoedd hynny i gydweithio ar waith 
(Lloegr yn unig). Mae hyn yn debyg i’r ddyletswydd o dan A22A 
ynghylch cydweithio rhwng heddluoedd.

O ganlyniad, mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi 
bod yn cydweithio’n agos â gwasanaethau golau glas yn 
cynnwys gwasanaethau ambiwlans a thân dros y blynyddoedd 
diwethaf er mwyn helpu i gysylltu ymatebion y gwasanaethau 
brys – ar lefel weithredol a strategol, er mwyn helpu i gadw ein 
cymunedau’n ddiogel. Mae hyn yn cynnwys rhannu adeiladau 
ac uno gwasanaethau’n lleol, er mwyn helpu i droi’r ddyletswydd 
hon yn realiti ar lawr gwlad. Er enghraifft, trefniadau i ddarparu 
gwasanaethau brysbennu iechyd meddwl ar gyfer unigolion 
penodol lle caiff yr heddlu ei alw i gynorthwyo.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, bu Cymdeithas Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu yn cydweithio â Chomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu, arweinwyr y sector golau glas ac arolygiaethau gyda’r 
nod o gefnogi cyfleoedd gwell i gydweithio.

Cydweithio ag awdurdodau lleol
Pan fydd trefniadau cydweithio ag awdurdodau lleol ar waith, 
mae fel arfer yn ymwneud â gwasanaethau swyddfa gefn, a gall 
helpu i sicrhau effeithlonrwydd mewn perthynas â gwasanaethau 
fel adnoddau dynol, y gyflogres, rheoli ystadau a chyfleusterau, 
gwasanaethau TGCh, neu swyddogaethau corfforaethol eraill. 
Fel arfer, mae’r math hwn o gydweithio yn cael ei ddarparu o dan 
Gytundeb Lefel Gwasanaeth sy’n gyfreithiol rwymol, sy’n nodi’r 
trefniadau penodol ar gyfer cydweithio ym mhob amgylchiad dan 
sylw.
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 Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg o bartneriaethau lleol allweddol y mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn cydweithio â 
nhw i ddatblygu a chyflawni eu blaenoriaethau ar gyfer lleihau troseddu a diogelwch cymunedol. Ceir rhagor o wybodaeth am 

ddatblygiadau diweddar yn y maes hwn hefyd yn adran 20 SEFYDLIADAU PARTNER CENEDLAETHOL ALLWEDDOL ac adran  
21 Y DIRWEDD LLYWODRAETHU GENEDLAETHOL.

Cyflwyniad
Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn cydweithio’n agos ag 
amrywiaeth eang o asiantaethau lleol i gyflawni eu Cynlluniau yr 
Heddlu a Throseddu, i leihau troseddu, a gwneud cymunedau’n 
fwy diogel. Mae’r rhain yn cynnwys llywodraeth leol, gwasanaethau 
cyfiawnder troseddol (e.e. profiannaeth a charchardai), y GIG, 
iechyd y cyhoedd, sefydliadau cymunedol a’r trydydd sector, 
busnesau lleol a gwasanaethau ‘golau glas’ a brys.

Gall rôl Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a’r ffordd y byddant yn 
cydweithio â phartneriaid amrywio o fforwm i fforwm ac o ardal i 
ardal, a bydd yn cynnwys:

  cyflawni cyfrifoldebau statudol - yn benodol drwy gydweithio â 
Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol lleol i ddatblygu dulliau 
gweithredu lleol i leihau ac atal troseddu a chydweithio â’u 
partneriaid cyfiawnder troseddol i ddarparu gwasanaethau’r 
System Cyfiawnder Troseddol yn effeithlon ac effeithiol;

  datblygu cyfranogiad/cysylltiadau i bartneriaethau lleol 
allweddol lle nad oes ganddynt rôl statudol (er enghraifft, 
Fforymau Cydnerthedd Lleol a Byrddau Iechyd a Lles); 

  datblygu dulliau gweithredu arloesol o leihau troseddu â 
phartneriaid (er enghraifft, arwain gwaith Unedau Lleihau Trais 
mewn 18 o ardaloedd yr heddlu.

Partneriaethau allweddol
Partneriaethau Diogelwch Cymunedol

Mae Adran 6 o Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 yn ei gwneud 
yn ofynnol i awdurdodau cyfrifol mewn ardal llywodraeth leol 
– y cyfeirir ati fel arfer fel Partneriaeth Diogelwch Cymunedol – 
gydweithio er mwyn llunio a gweithredu strategaethau i fynd i’r 
afael â throsedd ac anhrefn yn lleol yn yr ardal honno.

Mae Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn cynnwys 
cynrychiolwyr o’r heddlu, y cyngor lleol, y gwasanaeth tân, y 
gwasanaeth iechyd, y gwasanaeth prawf i enwi rhai. Mae A11 o 
Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 yn 
rhoi dyletswydd ar y cyd ar y cyrff hyn a Chomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu yn yr ardal i gydweithio.

Diben Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yw gwneud y 
gymuned yn fwy diogel, lleihau troseddu ac ofn troseddau, 
lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a chydweithio â busnesau 
a thrigolion ar y materion sydd bwysicaf iddyn nhw. Mae gan 
Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol gyfrifoldeb i rannu eu 
cytundeb diogelwch cymunedol neu gynllun partneriaeth â 

Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer ardal yr heddlu a 
chydweithio â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn ehangach. 
Disgwylir i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu arwain y gwaith o 
ddwyn partneriaid Partneriaethau Diogelwch Cymunedol ynghyd i 
gyflawni canlyniadau ar gyfer y cyhoedd.

Caiff Partneriaethau Diogelwch Cymunedol eu trefnu ar lefel 
cyngor dosbarth a metropolitanaidd, felly bydd sawl Partneriaeth 
Diogelwch Cymunedol o fewn ardal Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu fel arfer.

Byrddau Cyfiawnder Troseddol Lleol 

Mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu rôl sylweddol 
i’w chwarae o fewn y System Cyfiawnder Troseddol leol. Mae 
Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol yn nodi’r 
ddyletswydd gyfatebol sydd ar Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
ac asiantaethau cyfiawnder troseddol eraill i gydweithio i sicrhau 
System Cyfiawnder Troseddol effeithlon ac effeithiol ar gyfer 
ardaloedd yr heddlu.

Un ffordd y mae hyn yn gweithio’n effeithiol yw drwy Fyrddau 
Cyfiawnder Troseddol Lleol. Mae Byrddau Cyfiawnder Troseddol 
Lleol yn gyrff anstatudol eu hunain a’u diben yw cyfrannu at 
wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y System Cyfiawnder 
Troseddol yn lleol drwy ddwyn ynghyd uwchbartneriaid strategol 
o asiantaethau perthnasol y System Cyfiawnder Troseddol fel yr 
heddlu, y llysoedd a Gwasanaeth Erlyn y Goron. Mae Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu yn rhoi arweinyddiaeth a thryloywder i’r 
System Cyfiawnder Troseddol yn lleol ac yn cymryd rôl arweiniol 
yn y byrddau hyn; disgwylir i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
gadeirio’r bwrdd fel arfer.

Bydd gan ardaloedd eraill fyrddau partneriaeth yn cydweithio 
â’r Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol, neu’n adrodd iddo, fel 
Byrddau Lleihau Troseddu ac Is-fyrddau Dioddefwyr a Thystion. 
Yn aml bydd byrddau partneriaeth a strwythurau eraill sy’n 
canolbwyntio’n benodol ar gam-drin domestig a thrais rhywiol, a 
bydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu am gymryd rôl arweiniol 
yn y rhain, o ystyried eu cyfrifoldebau penodol mewn perthynas â 
dioddefwyr troseddau, a chomisiynu gwasanaethau cymorth lleol i 
ddioddefwyr.

Fforymau Cydnerthedd Lleol

Sefydlwyd Fforymau Cydnerthedd Lleol gan Ddeddf Argyfyngau 
Sifil Posibl 2004, sy’n rhoi’r fframwaith cyfreithiol, ac yn 
rhagflaenu’r broses o greu Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. 
Mae’r fforymau hyn wedi cymryd rôl arweiniol yn cydlynu’r ymateb 
i bandemig COVID-19. Nid yw Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/37/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents
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na’u swyddogion yn aelodau statudol o Fforymau Cydnerthedd 
Lleol, a chanfu galwad gan Gymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu am dystiolaeth amrywiadau arwyddocaol mewn 
dulliau gweithredu lleol o ran cyfranogiad Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu a/neu Swyddfeydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, 
ac mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn rhoi 
pwysau ar y Llywodraeth i gyflwyno newid yn y maes hwn.

Mae 42 o Fforymau Cydnerthedd Lleol sy’n cyd-fynd â ffiniau 
heddluoedd, a cheir trefniadau ar wahân yn Llundain. Maent yn 
asesu risgiau ac yn llunio cynlluniau brys naill ai i atal neu liniaru 
effaith digwyddiadau ac argyfyngau difrifol lleol ar eu cymunedau. 
Mae aelodaeth statudol Fforymau Cydnerthedd Lleol yn cynnwys 
ymatebwyr Categori 1 (h.y. y gwasanaethau brys) a rhai ymatebwyr 
Categori 2 (cwmnïau cyfleustodau, gwasanaethau cymorth 
gwirfoddol a sefydliadau trafnidiaeth yn bennaf).

Er nad yw Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn aelodau statudol, 
mae Comisiynwyr yr Heddlu, Tân a Throseddu yn eithriad i’r 
rheol hon i raddau. Mae awdurdodau tân ac achub yn Lloegr yn 
ymatebwyr Categori 1, ac felly mae Comisiynwyr yr Heddlu, Tân 
a Throseddu yn aelodau statudol o Fforymau Cydnerthedd Lleol, 
ond dim ond mewn perthynas â’u cyfrifoldebau tân ac achub ac nid 
mewn perthynas â phlismona a lleihau troseddu.

Unedau Lleihau Trais

Cyhoeddodd y Swyddfa Gartref y byddai 18 o Gomisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu yn rhannu £35 miliwn yn 2019 i sefydlu 
Unedau Lleihau Trais, er mwyn dwyn ynghyd yr heddlu, llywodraeth 
leol, iechyd, arweinwyr cymunedol a phartneriaid allweddol eraill 
i atal troseddau difrifol drwy fynd i’r afael â’r prif ffactorau sy’n eu 
hachosi a datblygu ymateb strategol cydweithredol i’w lleihau. 
Darparwyd £35 miliwn yn rhagor ar gyfer Unedau Lleihau Trais yn 
2020-21.

Nid oes gan Unedau Lleihau Trais unrhyw sail statudol, a dim 
ond mewn rhai ardaloedd yr heddlu y maent yn gweithredu, ond 
maent yn bartneriaethau a arweinir gan Gomisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu sydd â rôl hanfodol yn datblygu ymatebion arloesol 
i drais difrifol, yn cynnwys troseddau’n ymwneud â chyllyll ac atal 
pobl ifanc sy’n agored i niwed rhag cael eu recriwtio i gangiau.

Yr 18 o Unedau Lleihau Trais yw:

  yr Heddlu Metropolitanaidd;

  Gorllewin Canolbarth Lloegr;

  Manceinion Fwyaf;

  Glannau Mersi;

  Gorllewin Swydd Efrog;

  De Swydd Efrog;

  Northumbria;

  Dyffryn Tafwys;

  Swydd Gaerhirfryn;

  Essex;

  Avon a Gwlad yr Haf;

  Caint;

  Swydd Nottingham;

  Swydd Gaerlŷr;

  Swydd Bedford;

  Sussex;

  Hampshire; a

  De Cymru.

Byrddau Iechyd a Lles

Sefydlwyd Byrddau Iechyd a Lles o dan Ddeddf Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 2012 i ddwyn ynghyd arweinwyr allweddol o’r system 
iechyd a gofal lleol er mwyn gwella iechyd a lles y boblogaeth leol. 
Er nad oes ganddynt rai pwerau statudol, maent yn fforymau lleol 
pwysig sy’n dwyn partneriaid ynghyd i drafod a mynd i’r afael â 
materion a rennir a datblygu dulliau gweithredu ‘cydgysylltiedig’.

Mae Byrddau Iechyd a Lles yn bwyllgorau statudol o awdurdodau 
lleol haen uwch ac mae ganddynt ddyletswydd statudol i lunio 
asesiad ar y cyd o anghenion strategol a strategaeth iechyd a lles 
ar y cyd. Nid yw Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn aelodau 
statudol o Fyrddau Iechyd a Lles, ond gallant gynnwys Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu ymysg eu haelodaeth a wahoddir neu gellir 
cysylltu â nhw mewn ffyrdd eraill, ac mae ganddynt rôl yn datblygu 
strategaeth a gwasanaethau mewn meysydd o bryder allweddol i 
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (e.e. trin cyffuriau ac alcohol a 
chymorth i blant a phobl ifanc sy’n agored i niwed).

Trefniadau partneriaeth yng Nghymru
Ceir rhagor o fanylion ar drefniadau yng Nghymru yn yr adran ar 
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru (gweler adran  
24 COMISIYNWYR YR HEDDLU A THROSEDDU YNG NGHYMRU), 
ond ceir crynodeb o’r trefniadau partneriaeth isod.

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwella trefniadau 
cydweithio ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus ym mhob ardal 
awdurdod lleol yng Nghymru. Rhaid i bob bwrdd gynnal asesiad lles 
a chyhoeddi cynllun lles lleol bob blwyddyn. Mae’r cynllun yn nodi’r 
modd y byddant yn cyflawni eu cyfrifoldebau o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Ymysg yr aelodau mae’r awdurdod lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru, 
gwasanaethau tân ac achub, a byrddau iechyd, a gwahoddir 
Gweinidogion Cymru, Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, Prif 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/contents/enacted
https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
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Gwnstabliaid, gwasanaethau prawf a gwasanaethau gwirfoddol 
i’w mynychu.

Bwrdd Partneriaeth Plismona Cymru

Diben y Bwrdd yw gwneud y canlynol:

  hyrwyddo a chydlynu trefniadau gweithio mewn partneriaeth 
rhwng Llywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus yn unol 
â’i gylch gwaith datganoledig o ran plismona yng Nghymru;

  sicrhau bod Llywodraeth Cymru a gwasanaeth yr heddlu yng 
Nghymru yn cael gwybod am eu priod heriau a’r effaith a gânt ar 
y cyhoedd yng Nghymru;

  galluogi Llywodraeth Cymru a gwasanaeth yr heddlu yng 
Nghymru i nodi goblygiadau rhaglenni deddfwriaethol y DU a 
Chymru a’r effaith ar y cyhoedd yng Nghymru;

  sicrhau ymwybyddiaeth ddyledus o’r rheoliadau a’r canllawiau a 
gyhoeddwyd gan y Swyddfa Gartref, y Weinyddiaeth Gyfiawnder, 
yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, Arolygiaeth Cwnstabliaeth 
a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi, Swyddfa Annibynnol 
Ymddygiad yr Heddlu, y Coleg Plismona a chyrff perthnasol eraill 
a’u heffaith ar amgylchedd sydd wedi’i ddatganoli fel arall; 

  nodi a, lle y bo’n briodol, cytuno ar fentrau cydweithredol sy’n 
cefnogi ffyniant Cymru, ac egwyddorion a nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Aelodau: yn cynnwys Prif Weinidog Cymru; amrywiaeth o 
Weinidogion Cymru ac Ysgrifenyddion Cabinet; a Chomisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu Cymru a phenaethiaid – yn ogystal â 
chynrychiolwyr o’r Swyddfa Gartref, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a 
GIG Cymru, ymysg eraill.

Senedd Cymru: Grŵp Trawsbleidiol ar Blismona

Sefydlwyd y Grŵp Trawsbleidiol ar Blismona gyda Senedd Cymru 
(‘y Senedd’) i ymgysylltu â phob Aelod o’r Senedd ar heriau 
plismona a’r modd y maent yn ymwneud â gwaith datganoledig y 
Senedd, sy’n gorff a etholwyd yn ddemocrataidd sy’n cynrychioli 
buddiannau Cymru a’i phobl.

Diben y Grwpiau Trawsbleidiol yw rhoi fforwm i Aelodau o’r Senedd 
o bleidiau gwahanol gwrdd er mwyn ystyried a thrafod buddiannau 
a rennir mewn pynciau penodol. Mae’r Grŵp Trawsbleidiol ar 
Blismona yn canolbwyntio ar y modd y mae plismona’n gweithredu 
o fewn yr agweddau datganoledig ac annatganoledig ar 
wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, y materion presennol sy’n 
wynebu plismona yng Nghymru, a’r ffordd orau o ymgysylltu â’r 
Senedd ar heriau a pholisïau plismona.

Ymysg yr aelodaeth mae unrhyw Aelodau o’r Senedd, Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu a Phenaethiaid yng Nghymru, ymysg eraill, a 
gellir gwahodd Gweinidogion Cymru i’w mynychu hefyd.

Fforymau Cydnerthedd Lleol yng Nghymru

Mae Fforymau Cydnerthedd Lleol yng Nghymru yn gweithredu ar 
yr un sail ag yn Lloegr, fel y’i diffiniwyd gan Ddeddf Argyfyngau Sifil 
Posibl 2004. Mae’r trefniadau yng Nghymru yn galluogi Fforymau 
Cydnerthedd Lleol i gysylltu â’r Grwpiau Rheoli Strategol ac oddi 
yno â’r grwpiau aur o fewn heddluoedd a hefyd â Llywodraeth 
Cymru.

Yn ystod pandemig COVID-19, cafodd Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu ac aelodau o’u timau uwch-reolwyr sesiynau briffio 
yn uniongyrchol gan Brif Gwnstabliaid neu eu prif swyddogion 
ar lefel Aur i sicrhau eu bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ar 
ddatblygiadau. Roedd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu hefyd 
yn cael diweddariadau dyddiol o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd yng 
Nghanolfan Cydgysylltu Argyfyngau Cymru ac roedd plismona 
wedi’i ymgorffori’n ffurfiol yn y cyfarfodydd hynny. Tynnwyd 
sylw at unrhyw faterion a oedd wedi dod i’r amlwg a nodwyd 
gan y Fforymau Cydnerthedd Lleol i’r Grwpiau Rheoli Strategol 
drwy’r drefn honno. Roedd hynny’n rhoi sicrwydd ychwanegol 
bod Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru’n cael eu 
hysbysu’n llawn am yr ymateb i’r pandemig ac y gallent, yn yr un 
modd, roi mewnbwn i Ganolfan Cydgysylltu Argyfyngau Cymru 
drwy eu cynrychiolwyr plismona.

Uned Atal Trais

De Cymru yw un o’r 18 o ardaloedd yr heddlu i gael arian (£880k y 
flwyddyn) gan y Swyddfa Gartref i sefydlu Uned Atal Trais. Roedd 
dyraniad yn seiliedig ar ddata derbyniadau i ysbytai, a nodwyd bod 
Caerdydd ac Abertawe yn ardaloedd lle gwelwyd niferoedd uchel. 
Dylid nodi, hyd yn oed cyn i arian gael ei ddyrannu gan y Swyddfa 
Gartref, bod Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, Prif Gwnstabliaid 
ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ymrwymo i sefydlu Uned Atal 
Trais. Roedd tystiolaeth gadarnhaol o’r effaith y gall Uned Atal Trais 
ei chael eisoes i’w gweld yn yr Alban, ac roedd ymrwymiad i sefydlu 
Uned Atal Trais debyg yng Nghymru.

Felly, mae Uned Atal Trais Cymru yn gweithredu i un flaenoriaeth 
gyffredinol – sef, atal trais ledled Cymru drwy roi dull gweithredu 
iechyd y cyhoedd ar waith.

Er y blaenoriaethwyd gwaith cychwynnol yr uned o amgylch trais 
difrifol yn Ne Cymru, mae’r gwaith o atal pob trais yng Nghymru felly 
wedi bod o fewn y ‘cwmpas’ o’r cychwyn cyntaf.

Mae’r Uned Atal Trais yn cynnwys cymysgedd eang o 40 o 
sefydliadau o’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy’n cydweithio 
ar sail llawn amser neu ran amser i helpu i gyflawni’r genhadaeth 
uchod.

Casgliad
Hefyd, wrth gwrs, mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
wedi datblygu amrywiaeth eang o gydberthnasau dwyochrog â 
phartneriaid er mwyn deall a dylanwadu ar eu strategaethau a’u 
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blaenoriaethau (e.e. llywodraeth leol a’r GIG), a chydweithio’n agos 
â phartneriaid yn eu rôl comisiynu (e.e. sefydliadau cymunedol a’r 
trydydd sector).

Mae nifer o bartneriaethau lleol eraill y gall Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu fod am ymgysylltu neu gysylltu â nhw’n uniongyrchol – 
er enghraifft, Byrddau Diogelu Lleol.
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13 YMGYSYLLTU Â’R CYHOEDD 

 Mae ymgysylltu’n effeithiol â chymunedau, partneriaid a’r cyhoedd yn rhan graidd o rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. 
Mae a wnelo ymgysylltu cymunedol â chynnwys y gymuned yn y penderfyniadau a wneir mewn perthynas â lleihau troseddu, 

diogelwch cymunedol a’r gwasanaethau heddlu a ddarperir ar eu cyfer. Roedd y nod y tu ôl i gyflwyno Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu yn seiliedig ar fwy o ffocws ar ymgysylltu democrataidd drwy wrando ar y cyhoedd yn ardal Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu a’u gwasanaethu, ac mewn sawl ardal mae hyn yn ofyniad cyfreithiol.

4 Adran 17 o Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, Deddf yr Heddlu 1996, Deddf Plismona a Throsedd 2009 a Rheoliadau Awdurdod yr 
Heddlu (Ymgysylltu Cymunedol ac Aelodaeth) 2010 - safbwyntiau pobl yn yr ardal honno ynghylch materion sy’n ymwneud â phlismona’r ardal, a chydweithredu â’r 
heddlu i atal troseddu [ac ymddygiad gwrthgymdeithasol] yn yr ardal honno, gan gasglu safbwyntiau dioddefwyr troseddau yn yr ardal honno ynghylch materion 
sy’n ymwneud â phlismona’r ardal.

5 Adran 14 o Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 (diwygio Adran 96 o Ddeddf yr Heddlu 1996) 3 Adran 1(8)e ac Adran 34 o Ddeddf 
Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 – gwneud trefniadau i gasglu safbwyntiau pobl leol cyn cyhoeddi Cynllun yr Heddlu a Throseddu, a 
safbwyntiau dioddefwyr troseddau ar y cynllun.

Beth yw’r prif ddyletswyddau statudol mewn 
perthynas ag ymgysylltu â’r cyhoedd?
Mae Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, 
ynghyd â deddfwriaeth arall yn rhoi dyletswyddau statudol ar 
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i wneud y canlynol:

  casglu safbwyntiau pobl leol ar blismona ac ystyried y 
safbwyntiau hynny4;

  gwneud trefniadau i ymgysylltu â phobl leol i bennu amcanion yr 
heddlu a throseddu5;

  casglu safbwyntiau pobl leol a thalwyr y dreth gyngor ynghylch 
cynigion ar gyfer y gyllideb a’r praesept5;

  casglu safbwyntiau dioddefwyr troseddau ynghylch materion 
sy’n ymwneud â phlismona lleol4; 

  ymgysylltu â’r cyhoedd ar eu cynigion ar gyfer y gyllideb bob 
blwyddyn4.

Yn gyffredinol, mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
hyblygrwydd o ran yr union ddull o gasglu safbwyntiau’r cyhoedd, 
gan nad yw’r rhain wedi’u rhagnodi.

Sut y gwneir hyn yn ymarferol?
Mae amrywiaeth o ddulliau y gall Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu eu defnyddio i ymgysylltu â’u cymunedau:

  gwefannau a chyfryngau cymdeithasol (gwefan Swyddfa 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, tudalen Facebook, 
blogiau, ffrwd Twitter, Instagram, gweminarau a chyfarfodydd 
Zoom);

  cyfarfodydd wyneb yn wyneb (yn gyhoeddus, cymorthfeydd lleol, 
digwyddiadau ‘Cwrdd â Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu’ a 
phresenoldeb mewn digwyddiadau lleol);

  cylchlythyrau a chyhoeddiadau (colofnau wythnosol mewn 
papurau newydd; adborth ‘Yma i wrando’ a thaflenni ar y Dreth 
Gyngor i bob cartref)

  Negeseuon Cymunedol a Hysbysiadau Cymunedol;

  cyfweliadau, ‘sesiynau holi ac ateb’ ar radio lleol a ffrydiau byw;

  Cyhoeddiadau ffurfiol (Adroddiad Blynyddol Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu, Cynllun yr Heddlu a Throseddu);

  cysylltiadau allanol (y wasg, cylchlythyrau a gwefannau 
asiantaethau partner);

  TrackMyCrime (galluogi dioddefwyr troseddau i gael y 
wybodaeth ddiweddaraf am hynt eu hachos);

  Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd;

  grwpiau atgyfeirio trigolion/defnyddwyr gwasanaethau ac 
eiriolwyr cymunedol;

  rolau gwirfoddoli;

  Cadetiaid yr Heddlu a Chwnstabliaid Gwirfoddol;

  gwaith ymgysylltu â’r gymuned mewn cymdogaethau lleol;

  Paneli Craffu ffurfiol Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu;

  gweddarllediadau Paneli yr Heddlu a Throseddu;

  arolygon rhyngweithiol (fel arolygon ar-lein ar faterion allweddol 
fel diogelwch ar y ffyrdd);

  ymgyrchoedd cydgysylltiedig; 

  gohebiaeth gyffredinol (llythyrau, negeseuon e-bost, ceisiadau 
rhyddid gwybodaeth, galwadau ffôn, a chwynion am yr heddlu 
ac ati)

Beth arall y mae angen ei ystyried?
Nod trefniadau da i ymgysylltu â’r cyhoedd yw dwyn pobl a 
chymunedau ynghyd i fynd i’r afael â materion o bwys cyffredinol, 
datrys problemau a rennir a chyflwyno newid cymdeithasol 
cadarnhaol. Pan gaiff ei wneud yn dda, mae’n rhoi llais i’r rheini y 
gallant fod yn cael eu gadael allan o drafodaethau gwleidyddol a 
thrafodaethau polisi yn draddodiadol.

Mae ymgysylltiad cymunedol yn rhoi cyfleoedd i bobl ddylanwadu ar 
y modd y darperir gwasanaethau iddynt. Mae’n rhoi cyfle i unigolion 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/26/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/421/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/421/contents/made
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gymryd rhan weithredol yn y broses o wneud penderfyniadau mewn 
perthynas â gwasanaethau a ddarperir yn lleol.

Mae ymgysylltu yn wahanol iawn i ymgynghori. Mae ymgysylltu 
yn cynnwys casglu safbwyntiau’r cyhoedd er mwyn cynorthwyo 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i wneud penderfyniadau, yn 
hytrach na chynnal proses ymgynghori ffurfiol.

Nodweddion ymgysylltu da:

Wedi’i gynllunio ac yn bwrpasol

Yn gyffredinol, dylid cydweddu gweithgareddau ymgysylltu â’r 
cylch cynllunio blynyddol, gan roi digon o amser iddynt fod 
yn effeithiol ac yn gynhwysol a rhoi digon o amser i goladu, 
dadansoddi a chyfleu canfyddiadau fel rhan o’r broses strategol o 
wneud penderfyniadau. Dylai roi gwybodaeth gywir ac amserol i 
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu am safbwyntiau cymunedol 
a disgwyliadau plismona, diogelwch cymunedol a’r system 
cyfiawnder troseddol er mwyn hwyluso trafodaeth ystyrlon a 
hyddysg â’r Prif Gwnstabl a phartneriaid, gwneud penderfyniadau 
hyddysg gwell, lleihau’r risg o fethiant, hyrwyddo amodau ar gyfer 
llwyddiant a gweithio tuag at ganlyniadau Cynllun yr Heddlu a 
Throseddu;

Cynrychioliadol a chynhwysol

Dylai fod yn deg a chynrychioliadol o ran daearyddiaeth, 
demograffeg a hunaniaeth. Dylai Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu fod yn rhagweithiol wrth roi mwy o lais i’r rheini y gallant 
fod wedi’u tangynrychioli, y rheini na chânt eu clywed yn aml neu 
sydd wedi’u hymddieithrio yn cynnwys y rheini sydd â phrofiad 
uniongyrchol neu wirioneddol e.e. dioddefwyr troseddau neu’r 
rheini a arferai fod yn y System Cyfiawnder Troseddol.  Dylai pob 
dull gweithredu i ymgysylltu ac ymgynghori â chymunedau ystyried 
anghenion gwahanol cymunedau amrywiol a grwpiau anodd eu 
cyrraedd, gan ddangos ymrwymiad i gydraddoldeb a sicrhau parch 
i amrywiaeth;

Cydweithredol a chydgysylltiedig

Dylai Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu archwilio cyfleoedd i 
gydweithio ag asiantaethau partner er mwyn lleihau achosion o 
ddyblygu ac er mwyn rhannu sgiliau, adnoddau a chanlyniadau 
gweithgarwch ymgynghori ac ymgysylltu ar draws asiantaethau 
partner. Bydd hyn yn helpu i sicrhau arbedion, i nodi cyfleoedd i 
feincnodi, i rannu arferion gorau a lleihau blinder ymgynghori, er 
enghraifft cynnwys cwestiynau plismona mewn arolygon lleol eraill. 
Bydd hyn yn sicrhau dull partneriaeth wedi’i atgyfnerthu yn lleol a 
gweithgarwch i ddeall anghenion y cyhoedd yn well.

Cost effeithiol a sicrhau gwerth am arian

Sicrhau cydbwysedd cymesur rhwng cost, ansawdd a buddiant 
wrth gyflawni’r swyddogaethau hyn. Dylai gael ei lywio gan 
dystiolaeth o arferion gorau a thrwy ddysgu o’r hyn sy’n gweithio.

Agored i newid

Dylid ystyried pob math o ymgysylltu er mwyn bod yn ymwybodol 
o newidiadau cymdeithasol a chroesawu technoleg a thechnegau 
newydd.

Dangosydd newid

Dylid defnyddio ymgysylltu da i fonitro’r graddau y mae newidiadau 
mewn gwasanaethau plismona, diogelwch cymunedol a’r system 
cyfiawnder troseddol yn effeithio’n gadarnhaol neu’n negyddol ar 
gymunedau a phryderon ynghylch diogelwch cymunedol; dylai 
hefyd helpu i fesur priodolrwydd Cynllun yr Heddlu a Throseddu a 
blaenoriaethau cysylltiedig.
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14 RÔL COMISIYNWYR YR HEDDLU A 
THROSEDDU YN SYSTEM GWYNO’R HEDDLU

 Mae’r adran hon yn nodi prif nodweddion rôl Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn system gwyno’r heddlu, ers gweithredu 
darpariaethau perthnasol Deddf Plismona a Throsedd 2017 ym mis Chwefror 2020.

System gwyno ddiwygiedig yr heddlu

Wrth basio’r ddeddfwriaeth sylfaenol sy’n llywodraethu’r system 
gwyno ddiwygiedig (drwy Ddeddf Plismona a Throsedd 2017), 
nododd y Llywodraeth yr amcanion ar gyfer diwygio fel a ganlyn:

  system gwyno’r heddlu sy’n canolbwyntio mwy ar gwsmeriaid 
ac sydd â ffocws ar ddatrys materion er boddhad yr achwynydd 
mewn modd amserol, yn hytrach na chwilio am swyddogion i’w 
beio;

  system gwyno’r heddlu sy’n fwy tryloyw ac annibynnol, â 
goruchwyliaeth effeithiol yn lleol i roi gwybodaeth glir i’r 
cyhoedd;

  system gwyno symlach sy’n haws ei deall; 

  system sy’n galluogi Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a’r Prif 
Gwnstabl i nodi patrymau anfodlonrwydd sy’n codi a’u galluogi i 
fynd i’r afael ag unrhyw faterion systemig.

Elfennau allweddol

Mae’r prif newidiadau a gyflwynwyd drwy’r ddeddfwriaeth fel a 
ganlyn:

Rheoliadau yr Heddlu (Ymddygiad, Cwynion a Chamymddwyn a 
Thribiwnlys Apêl) (Diwygio) 2017

Cyfeirir at y rhain fel ‘y Rheoliadau Cyn-swyddogion’, ac maent 
yn sicrhau y gellir dwyn achosion o gamymddwyn yn erbyn 
cyn-swyddogion ar ôl iddynt adael yr heddlu, lle ceir honiadau 
o gamymddwyn difrifol, gan gyflwyno cofrestr o swyddogion a 
waharddwyd (y rheini y canfuwyd eu bod wedi camymddwyn yn 
ddifrifol) er mwyn atal y swyddogion hynny rhag cael cyflogaeth 
mewn heddluoedd eraill yn y dyfodol.

Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu

Sefydlwyd Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu i ddisodli 
Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu, gyda’r nod o wella 
atebolrwydd y system a’r broses o’i llywodraethu, i gymryd dull 
gweithredu sy’n canolbwyntio mwy ar gwsmeriaid ac i wella 
amseroldeb yr achosion camymddwyn difrifol a sensitif y maent yn 
ymchwilio iddynt.

Uwchgwynion

Cyflwynodd y diwygiadau y cysyniad o uwchgwynion (sy’n 
broblemau thematig a godir mewn nifer o ardaloedd daearyddol 
gwahanol, sy’n gyffredin i nifer o heddluoedd). Gall y rhain gael eu 
gwneud gan sefydliadau (elusennau yn bennaf) a gymeradwywyd 
gan yr Ysgrifennydd Cartref i wneud uwchgwynion, a chaiff y 
broses o ymdrin ag uwchgwynion ei goruchwylio gan Arolygiaeth 

Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi mewn 
partneriaeth â’r Coleg Plismona a Swyddfa Annibynnol Ymddygiad 
yr Heddlu.

Mwy ymatebol ac atebol

System fwy ymatebol ac atebol o fynd i’r afael â chwynion am 
yr heddlu yn lleol, gan atgyfnerthu rôl Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu (ceir rhagor o fanylion am hyn isod).

Ymarfer y mae angen ei wella/ymarfer myfyriol

Mae hyn er mwyn sicrhau bod y system yn canolbwyntio llai ar 
weld bai, er mwyn sicrhau y gellir ymdrin â chwynion nad ydynt yn 
cynnwys achosion o gamymddwyn difrifol drwy weithdrefnau rheoli 
perfformiad (rhagor o fanylion isod).

Rôl Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu mewn 
system fwy ymatebol ac atebol

Yr heddluoedd sy’n gyfrifol am ymchwilio i gwynion difrifol o hyd, 
er bod y bar wedi’i godi, fel y caiff mwy o’r rhain eu trosglwyddo 
i Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu i ymchwilio iddynt 
yn annibynnol. Mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
ddyletswydd statudol benodol i ddwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif am y 
modd yr ymdriniodd â chwynion (dyletswydd oblygedig oedd hon 
yn flaenorol) ac i oruchwylio system gwyno’r heddlu.

Hefyd, gall Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ddewis un o dri 
model o ymdrin â chwynion cychwynnol i’w roi ar waith yn lleol:

Model un Y gofyniad statudol

O dan yr opsiwn hwn, yr heddlu fydd yn gyfrifol am y broses 
gychwynnol o dderbyn cwynion a pharhau i gysylltu â’r achwynydd 
drwy gydol y broses, ond bydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
yn gwrando adolygiadau (apeliadau) gan achwynydd ar ganlyniad 
cwyn yr ymchwiliwyd iddi (oni fydd Swyddfa Annibynnol Ymddygiad 
yr Heddlu wedi ymdrin â’r gŵyn). Nid yw’r broses adolygu’n gymwys 
i gwynion sydd wedi cael eu datrys yn anffurfiol ac mae’n ofynnol 
i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu asesu a yw canlyniad y 
gŵyn yn rhesymol a chymesur. Os bydd Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu’n penderfynu mai dyna’r achos, nid oes angen 
cymryd camau pellach, y tu hwnt i hysbysu’r achwynydd. Os bydd 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn penderfynu nad dyna’r 
achos, gall ei throsglwyddo’n ôl i’r heddlu ynghyd ag argymhellion o 
ran canlyniad priodol. Lle mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
hefyd yn dewis dau neu dri model isod, bydd angen cymryd gofal i 
osgoi gwrthdaro buddiannau rhwng proses gychwynnol o ymdrin 
ag achwynwyr a phroses o ymdrin ag adolygiad, a bydd angen i 
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ddirprwyo prosesau gwneud 
penderfyniadau ar gyfer y naill neu’r llall (neu’r ddau o bosibl) er 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/1134/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/1134/contents/made
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mwyn gwahanu unigolion o fewn Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu.

Model dau Y broses gychwynnol o dderbyn cwynion

Mae’r opsiwn hwn yn cynnwys y gofynion statudol uchod, ond, 
hefyd, Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu fydd yn 
gyfrifol am y broses gychwynnol o dderbyn cwynion. Rhaid dilyn 
prosesau amrywiol mewn perthynas â chofnodi’r gŵyn, a phan fydd 
y gŵyn yn cynnwys achos o gamymddwyn difrifol, rhaid iddi gael ei 
throsglwyddo i’r heddlu ymchwilio iddi (neu i Swyddfa Annibynnol 
Ymddygiad yr Heddlu mewn rhai achosion). Dangosodd cynlluniau 
peilot o’r broses hon cyn rhoi’r ddeddfwriaeth ar waith y gellir datrys 
y mwyafrif helaeth o gwynion yn anffurfiol, gydag ymddiheuriad, 
esboniad neu gam arall syml. Mae hyn yn golygu y gellir datrys 
cwynion llai difrifol yn gyflym ac yn foddhaus, heb ysgogi’r broses 
ymchwilio ffurfiol.

Model tri Parhau i gysylltu ag achwynwyr

Mae’r opsiwn hwn yn ei gwneud yn ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu fod yn gweithredu model dau uchod, ond mae hefyd 
yn rhoi cyfrifoldeb i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu barhau 
i gysylltu â’r achwynydd, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddo 
drwy gydol y broses, sy’n cynnwys cysylltu ag Adran Safonau 
Proffesiynol yr heddlu i olrhain cynnydd. Fodd bynnag, os caiff 
cwyn ei throsglwyddo i Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu 
ymchwilio iddi, yna hi fydd yn gyfrifol am ymgysylltu ag achwynwyr.

Gwybodaeth arall

Mae modelau dau a thri uchod yn ei gwneud yn ofynnol i 
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu roi hysbysiad i’r Prif Gwnstabl y 
dylai ymateb i’r cynnig, cyn y gellir rhoi’r trefniadau ar waith.

Mae hefyd yn werth nodi bod y ddeddfwriaeth yn galluogi 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i gydweithio mewn perthynas 
â’u swyddogaeth o ran cwynion felly, er enghraifft, byddai hyn yn 
galluogi un Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu mewn rhanbarth 
i gymryd rôl arweiniol yn ymdrin â chyfrifoldebau Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu o dan y ddeddfwriaeth cwynion a 
chamymddwyn ar ran Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eraill.

Ymarfer y mae angen ei wella
Lle nad yw achos o gamymddwyn yn ddifrifol ac felly nad yw’n 
agored i ymchwiliad ffurfiol, ond nad yw’n cyrraedd y safonau 
ymddygiad neu berfformiad gofynnol, bydd swyddogion unigol 
yn agored i ymarfer sy’n galw am brosesau gwella, a gaiff eu 
goruchwylio gan reolwyr llinell yn yr heddlu. Gallai’r rhain gynnwys 
hyfforddiant ychwanegol, goruchwyliaeth ychwanegol, neu gam 
arall i fynd i’r afael â pherfformiad gwael neu ymddygiad amhriodol. 
Mae hyn wedi golygu y gellid symleiddio’r system cwynion i sicrhau 
canlyniadau gwell a chyflymach i bawb. Lle mae Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu yn gweithredu model dau neu dri, mae hyn yn 
ei gwneud yn ofynnol iddynt ymgysylltu â’r heddlu i sicrhau bod 

ymarfer y mae angen ei wella yn rhan o’r broses ddatrys anffurfiol, 
lle y bo’n briodol.

Dim ond i swyddogion yr heddlu y mae’r system gwyno statudol 
yn gymwys. Caiff staff yr heddlu eu trin o dan ddarpariaethau 
gwahanol, a all amrywio o heddlu i heddlu, ond y nod cyffredinol yw 
cydweddu’r prosesau cwyno yn well, yn arbennig mewn perthynas 
ag ymarfer sy’n galw am brosesau gwella.

Cwynion yn Erbyn Prif Gwnstabliaid
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am gwynion yn 
erbyn Prif Gwnstabliaid, ond rhaid i gwynion uwchlaw trothwy 
a nodir mewn canllawiau statudol gael eu hatgyfeirio i Swyddfa 
Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu ymchwilio iddynt, a bydd y 
Swyddfa’n adrodd yn ôl i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar ei 
chanfyddiadau, ac yn trafod unrhyw gamau dilynol priodol a all fod 
yn ofynnol.

Cyfrifoldebau eraill Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu
Mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gyfrifoldebau eraill 
o dan y system gwynion, yn benodol mewn perthynas â phenodi 
aelodau o Baneli Camymddwyn yr Heddlu a Thribiwnlysoedd 
Apeliadau’r Heddlu.

Paneli Camymddwyn yr Heddlu

Paneli Camymddwyn yr Heddlu sy’n gyfrifol am bennu canlyniad 
achos difrifol o gamymddwyn ar ôl i ymchwiliad gael ei gynnal ac 
ar ôl canfod y ffeithiau. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae aelodau’r 
panel yn cynnwys cadeirydd sydd wedi ymgymhwyso yn y gyfraith, 
aelod lleyg annibynnol ac uwch-swyddog yn yr heddlu, ond pan 
fydd y gŵyn yn erbyn uwch-swyddog yn yr heddlu, bydd Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi yn 
enwebu trydydd aelod o’r panel. Mae Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu yn gyfrifol am recriwtio cronfa o gadeiryddion sydd 
wedi ymgymhwyso yn y gyfraith ac aelodau annibynnol o baneli 
camymddwyn ac maent yn gyfrifol am enwebu cadeirydd ac aelod 
lleyg o’r gronfa honno i fod yn aelod o bob panel. Rhoddwyd mwy 
o gyfrifoldeb i gadeiryddion sydd wedi ymgymhwyso yn y gyfraith 
o dan Ddeddf Plismona a Throsedd 2017 i reoli’r achos (pennu 
amserlenni, datgeliad, tystion, presenoldeb y cyfryngau, a ph’un 
a yw’r gwrandawiadau’n agored neu’n gaeedig), sy’n golygu bod 
angen enwebu’r cadeirydd sydd wedi ymgymhwyso yn y gyfraith i 
achos ar gam cynnar.

Tribiwnlysoedd Apeliadau’r Heddlu

Mae Tribiwnlysoedd Apeliadau’r Heddlu yn gwrando apeliadau 
gan achwynydd ar ganlyniad gwrandawiad Panel Camymddwyn 
yr Heddlu. Maent yn cynnwys cadeirydd sydd wedi ymgymhwyso 
yn y gyfraith, uwch-swyddog ac aelod lleyg annibynnol (ar gyfer 
apêl gan swyddog nad yw’n uwch-swyddog); neu gadeirydd sydd 
wedi ymgymhwyso yn y gyfraith, Prif Arolygydd Cwnstabliaeth 
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Ei Mawrhydi/Arolygydd Ei Mawrhydi, a’r Ysgrifennydd Parhaol/
Cyfarwyddwr y Swyddfa Gartref (ar gyfer uwch-swyddog). 

Mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyfrifoldeb i 
enwebu cadeirydd sydd wedi ymgymhwyso yn y gyfraith o restr a 
gynhelir gan y Swyddfa Gartref o weithwyr proffesiynol sydd wedi 
ymgymhwyso yn y gyfraith, a’r aelod lleyg annibynnol (lle y bo’n 
briodol) o’i gronfa leol o aelodau lleyg o baneli camymddwyn (er 
na all hwn fod yn aelod lleyg sydd wedi bod yn rhan o’r achos yn 
flaenorol).



15 SUT MAE COMISIYNWYR YR HEDDLU A THROSEDDU WEDI GWNEUD GWAHANIAETH   37DYCHWELYD I’R CYNNWYS

15 SUT MAE COMISIYNWYR YR HEDDLU A 
THROSEDDU WEDI GWNEUD GWAHANIAETH

 Mae’r adran hon yn nodi enghreifftiau o’r amrywiaeth o waith arloesol y mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi bod yn 
ei gyflawni’n lleol dros y blynyddoedd diwethaf, a allai helpu i hysbysu ymgeiswyr i fod yn Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 

ynghylch rhai o’r ffactorau y gallent eu hystyried wrth gynllunio eu hymgyrchoedd eu hunain a’u cyfnod yn y swydd.

Rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Gwyliwch y fideo ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ‘Mae 
Gennych chi Lais’ sydd ar gael ar wefan Cymdeithas Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu yn www.apccs.police.uk/videos/pcc-video-
youhave-a-voice

Fideo byr wedi’i animeiddio ydyw sy’n egluro rôl Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu sy’n cynnwys:

  eu cyfrifoldebau;

  yr hyn maent yn ei wneud ar ran cymunedau lleol;

  y modd y mae eu rôl yn wahanol i rôl Prif Gwnstabliaid;

  y modd y maent yn atebol i’r cyhoedd;

  pwy sy’n eu hethol; 

  ble i gael rhagor o wybodaeth.

Edrychwch ar y ffeithlun ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu ‘What does your Police and Crime Commissioner 
do for you?’, sydd ar gael ar wefan Cymdeithas Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu yn https://www.apccs.police.uk/cymdeithas-
comisiynwyr-yr-heddlu-a-throseddu/r%C3%B4l-comisiynydd-yr-
heddlu-a-throseddu/

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn Gwneud 
Gwahaniaeth: adroddiadau ‘In Focus’
Mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi llunio 
nifer o adroddiadau ‘In Focus’, dan deitl yr ymgyrch ‘Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu yn Gwneud Gwahaniaeth’, er mwyn helpu 
i roi cyhoeddusrwydd i waith arloesol Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu ledled Cymru a Lloegr, yn arbennig eu gwaith gyda 
sefydliadau partner, i gefnogi dioddefwyr troseddau a lleihau 
achosion o aildroseddu.

Lluniwyd wyth adroddiad ‘In Focus’ hyd yma. Maent yn ddogfennau 
digidol lefel uchel sy’n rhoi cipolwg ar yr amrywiaeth o waith y mae 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn rhan ohono. Maent yn 
cynnwys rhagair gan arweinydd cenedlaethol priodol Cymdeithas 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ar gyfer y pwnc, ynghyd â 
rhagair gan Weinidog.

Gellir gweld a/neu lawrlwytho adroddiadau ‘In Focus’ PDF o wefan 
y Gymdeithas yn www.apccs.police.uk/campaigns/pccsmaking-a-
difference/

  Mae Alcohol and Drugs In Focus yn dangos y modd y mae 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn gweithio gyda 
sefydliadau partner i fynd i’r afael â phroblemau sylfaenol fel 

dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau er mwyn atal troseddu a 
thorri’r cylch o aildroseddu.

  Mae Prevention In Focus yn dangos ymrwymiad ac ysgogiad 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i fuddsoddi mewn 
gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac atal yn eu cymunedau lleol 
i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol troseddau, gan weithio 
gyda phartneriaid ar draws meysydd iechyd, gofal cymdeithasol, 
awdurdodau lleol ac elusennau, nid dim ond plismona.

  Mae Protecting the Vulnerable During the COVID-19 Crisis In 
Focus yn rhoi enghreifftiau o’r modd yr ymatebodd Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu yn gyflym i effaith y feirws a ragwelwyd, 
gan gydnabod yr effaith sylweddol ar ddioddefwyr a all fod yn 
gaeth yn eu cartrefi gyda throseddwyr.

  Mae Putting Victims First In Focus yn rhoi cipolwg ar y gwaith 
arloesol y mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn ei 
wneud gyda phartneriaid i gyflwyno newid gwirioneddol yn y 
ffyrdd y caiff dioddefwyr troseddau eu helpu a’u cefnogi yn ein 
cymunedau, gan sicrhau bod dioddefwyr yn rhan ganolog o’r 
System Cyfiawnder Troseddol.

  Mae Race Disparity In Focus yn esbonio’r modd y mae 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn mynd i’r afael â’r 
gwahaniaethau ar sail hil a wynebir gan grwpiau Pobl Dduon, 
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yn eu cymunedau.

  Mae Serious Violence In Focus yn dangos y gwaith arloesol 
y mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn ei wneud gyda 
phartneriaid i fynd i’r afael â thrais difrifol ledled Cymru a 
Lloegr. Ymysg yr enghreifftiau mae mentora un i un; cynlluniau 
dargyfeirio ieuenctid a phrosiectau ag ysgolion, cyn droseddwyr 
a chlybiau pêl-droed Uwch-gynghrair Lloegr.

  Lluniwyd Violence Reduction Units (VRUs) In Focus mewn 
cydweithrediad â’r Swyddfa Gartref. Mae’n dangos y modd y mae 
18 o Unedau Lleihau Trais yn mynd i’r afael â throseddu ac yn 
gwneud cymunedau’n fwy diogel drwy gyflwyno dull gweithredu 
iechyd amlasiantaethol.

  Mae VAWG In Focus yn dangos y modd y mae Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu yn cyflwyno newid gwirioneddol yn y 
modd yr eir i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched yn eu 
cymunedau lleol.

https://www.apccs.police.uk/videos/pcc-video-you-have-a-voice/
https://www.apccs.police.uk/videos/pcc-video-you-have-a-voice/
https://www.apccs.police.uk/campaigns/pccs-making-a-difference/
https://www.apccs.police.uk/campaigns/pccs-making-a-difference/
https://www.apccs.police.uk/media/4958/alcohol-and-drugs-in-focus-v10-final.pdf
https://www.apccs.police.uk/media/4688/pccs-making-a-difference-prevention-in-focus.pdf
https://www.apccs.police.uk/media/5217/covid-19-in-focus-v4e-pdf-final.pdf
https://www.apccs.police.uk/media/5217/covid-19-in-focus-v4e-pdf-final.pdf
https://www.apccs.police.uk/media/4213/putting-victims-first-in-focus-pdf-final.pdf
https://www.apccs.police.uk/media/5860/race-disparity-in-focus.pdf
https://www.apccs.police.uk/media/1434/pccs-making-a-difference-serious-violence-in-focus-final.pdf
https://www.apccs.police.uk/media/5559/vrus-in-focus-final.pdf
https://www.apccs.police.uk/media/4335/pccs-making-a-difference-vawg-in-focus.pdf
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16 RÔL CYMDEITHAS COMISIYNWYR YR 
HEDDLU A THROSEDDU

 Mae’r adran hon yn esbonio rôl Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, ei chydberthynas â Chomisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu a’r swyddogaethau a gyflawnir ganddi. Ceir rhagor o wybodaeth am rôl Cymdeithas Comisiynwyr yr 

Heddlu a Throseddu a’i blaenoriaethau, ei chynlluniau a’i dull gweithredu ar gyfer cyflawni hyd at 2022 yng Nghynllun Busnes y 
Gymdeithas 2020-22, a grynhoir yn y graffeg ar y dudalen ganlynol.

Rôl Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu 
Mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn rhoi 
llais cenedlaethol i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn y 
llywodraeth ac amrywiaeth eang o gyrff cyhoeddus, yn cynnwys 
Llywodraeth Cymru, fel y gall arbenigedd a rôl Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu ddylanwadu ar ddatblygiadau polisi 
cenedlaethol ar blismona, troseddu a chyfiawnder troseddol a’u 
hysgogi, a chyfrannu at leihau troseddu, cefnogi dioddefwyr a 
chadw’r cyhoedd yn ddiogel. Caiff Cymdeithas Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu ei hariannu’n bennaf drwy ffioedd aelodaeth, 
a chaiff rywfaint o arian y mae cyfyngiadau amser arno gan y 
llywodraeth ar gyfer darnau penodol o waith. Mae ei rôl yn cynnwys 
y canlynol:

  Cefnogi Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i gymryd rôl 
arweiniol yn datblygu polisi a strategaeth genedlaethol, 
rhanbarthol/Cymru a lleol ar leihau troseddu.

  Galluogi Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i gymryd 
rôl lawn a gweithredol yn arwain a llywodraethu plismona 
yn genedlaethol drwy’r Bwrdd Plismona Cenedlaethol, 
a gweithio gyda sefydliadau plismona allweddol eraill 
fel Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu, yr 
Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol a’r Coleg Plismona, yn 
ogystal ag wrth ddatblygu strwythurau rhanbarthol i fynd 
i’r afael â throseddu, fel Unedau Troseddau Cyfundrefnol 
Rhanbarthol.

  Gweithio gyda Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i lywio a 
dylanwadu ar bolisi a strategaeth genedlaethol mewn meysydd 
allweddol fel lleihau troseddu, datblygu gweithlu, digidol a 
thechnoleg, cyllid ac adnoddau’r heddlu, troseddau difrifol a 
chyfundrefnol a galluoedd arbenigol, gwelliannau cyfiawnder 
troseddol, cefnogaeth i ddioddefwyr, atal troseddu a gwaith 
partneriaeth lleol.

  Hyrwyddo’r gwaith o wneud penderfyniadau’n lleol a rôl 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau bod yr heddlu 
a gwasanaethau cyfiawnder troseddol yn mynd i’r afael 
â blaenoriaethau lleol a’u bod yn atebol i’r cymunedau a 
wasanaethir ganddynt.

  Cefnogi Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i gymryd rôl 
arweiniol yn trawsnewid plismona drwy wasanaethau digidol, 
technegol a galluogi – yn cynnwys sefydlu a datblygu galluoedd 
TGCh a masnachol cenedlaethol fel y Police ICT Company a 
BlueLight Commercial.

  Creu cyfleoedd i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ddod 
ynghyd i rannu arferion da a’r hyn a ddysgwyd, manteisio ar 
ymchwil a thystiolaeth, defnyddio arbenigedd, a datblygu 
safbwyntiau a dulliau gweithredu a rennir lle gall hyn sicrhau 
canlyniadau gwell i’r cymunedau a wasanaethir ganddynt.

  Cefnogi Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i weithio o fewn ac 
ar draws eu grwpiau gwleidyddol i ddatblygu safbwyntiau polisi a 
dylanwadu ar y llywodraeth.

  Cefnogi Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i weithio gyda 
phartneriaid cenedlaethol allweddol y tu allan i faes plismona 
– er enghraifft y Gymdeithas Llywodraeth Leol, Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi, 
Public Health England, Cyllid Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth 
Cymru.

  Cynghori Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ar eu rôl o ran 
y gyfraith a llywodraethu – e.e., tryloywder, delio â chwynion a 
pherfformiad.

  Cefnogi Swyddfeydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i 
ymgysylltu â pholisi a strategaeth genedlaethol a rhannu arferion 
da a’r hyn a ddysgwyd, gan weithio gyda Chymdeithas Prif 
Weithredwyr yr Heddlu a Throseddu a Chymdeithas Trysoryddion 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

  Cefnogi'r Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu hynny sydd am 
gymryd cyfrifoldeb am lywodraethu gwasanaethau tân ac achub.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am waith Cymdeithas 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn www.apccs.police.uk/our-
work/

Sut mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu yn gweithio
Caiff Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ei harwain 
gan Gadeirydd, dau Is-gadeirydd a phedwar aelod bwrdd arall a 
gaiff eu dewis o blith yr aelodaeth a’u hethol bob blwyddyn. Mae 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am arwain meysydd 
gwaith thematig fel arweinwyr ‘portffolio’. Cânt eu cefnogi gan 
Ysgrifenyddiaeth Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, 
a arweinir gan y Prif Weithredwr a thîm bach o arbenigwyr polisi a 
chysylltiadau, sydd â phrofiad o gyrff llywodraethu plismona lleol, 
cyfiawnder troseddol, iechyd ac iechyd meddwl a llywodraeth leol.

Pam y mae angen y corff cenedlaethol?
Y ffordd orau i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu allu ysgogi 
newid yw drwy ddod ynghyd. Mae corff cenedlaethol yn galluogi 

https://www.apccs.police.uk/media/5605/apcc_business_plan_2020-22.pdf
https://www.apccs.police.uk/media/5605/apcc_business_plan_2020-22.pdf
https://www.apccs.police.uk/our-work/
https://www.apccs.police.uk/our-work/
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CYMDEITHAS COMISIYNWYR YR HEDDLU A THROSEDDU
TROSOLWG O'R CYNLLUN BUSNES: EIN BLAENORIAETHAU AR GYFER 2020-22

PWY YDYM NI? 

Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yw’r corff cenedlaethol sy’n cefnogi Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu a chyrff plismona lleol eraill ledled Cymru a Lloegr i roi arweinyddiaeth genedlaethol ac ysgogi 
newid strategol ar draws y dirwedd plismona, cyfiawnder troseddol a diogelwch cymunedol ehangach, er 
mwyn helpu i gadw ein cymunedau’n ddiogel.

CYFLAWNI 
RHAGORIAETH 
MEWN PLISMONA
 Datblygu’r gweithlu
 Adeiladu ein 

hadnoddau a’n seilwaith
 Datblygu galluoedd yr 

heddlu a mynd i’r afael 
â Throseddau Difrifol a 
Chyfundrefnol
 Gwella atebolrwydd 

cyhoeddus

EIN 
BLAENORIAETHAU 
AR GYFER CYFLAWNI

SICRHAU CYMUNEDAU 
MWY DIOGEL
 Gwella ein system cyfiawnder 

troseddol, cefnogi dioddefwyr 
a rhoi llais iddynt
 Atal troseddu a meithrin 

partneriaethau
 Atal trais difrifol

SICRHAU LLAIS CENEDLAETHOL 
I GOMISIYNWYR YR HEDDLU A 
THROSEDDU AR RAN Y CYHOEDD
 Llywio trafodaeth a pholisi 

cenedlaethol
 Cefnogi Comisiynwyr yr Heddlu a 

Throseddu i weithio gyda seneddwyr 
a’u grwpiau gwleidyddol
 Datblygu ein sefydliad

Cymdeithas 
Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu

EIN 
BLAENORIAETHAU 

2020/22

SICIRHAU LLAIS A 
CHYNRYCHIOLAETH
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Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i wneud y gorau o’u gallu i 
ddylanwadu ar lefel genedlaethol, a gweithredu ar eu Cynlluniau yr 
Heddlu a Throseddu.

Mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gyfraniad pwysig i’w 
wneud o ran y ffordd y caiff gwasanaethau plismona cenedlaethol 
eu llywodraethu, megis yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol a’r 
Coleg Plismona yn fwy eang. Drwy rannu arferion gorau a nodi 
cyfleoedd i weithio gyda’i gilydd, neu gomisiynu rhai gwasanaethau 
ar y cyd, mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn 
helpu Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i fod yn fwy effeithlon 
ac effeithiol. Os bydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn 
nodi rhwystrau wrth gyflawni eu cynlluniau cenedlaethol neu leol, 
bydd y Gymdeithas yn cymryd camau cydlynol a all helpu i ddileu 
rhwystrau ar lefel genedlaethol.

Rhai enghreifftiau diweddar o waith Cymdeithas 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
Ceir rhai enghreifftiau o’r modd y mae Cymdeithas Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu yn gweithio a’r modd y mae’n cyflawni gyda’i 
haelodau ac ar eu cyfer yn ein Hadroddiad Effaith diweddaraf ac 
yn ein dogfennau briffio ‘Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn 
Gwneud Gwahaniaeth’ yn www.apccs.police.uk/campaigns/

Pwy yw aelodau Cymdeithas Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu?
Mae pob un o’r 40 o Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn 
aelodau o’r Gymdeithas, yn ogystal ag Awdurdod Heddlu Dinas 
Llundain, Swyddfa’r Maer ar gyfer Plismona a Throseddu ar gyfer 
Llundain, Awdurdod Cyfunol Manceinion Fwyaf ac Awdurdod 
Heddlu Ynys Jersey. Mae gan rai Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu gyfrifoldeb statudol am lywodraethu gwasanaethau tân 
ac achub (Comisiynwyr yr Heddlu, Tân a Throseddu).

Llywodraethu Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu
Mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn 
gwmni cyfyngedig drwy warant, sy’n ‘eiddo’ i’w aelodau. Caiff ei 
llywodraethu gan Fwrdd Cyfarwyddwyr, sy’n cynnwys Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu o bob grŵp gwleidyddol (Ceidwadwyr, 
Llafur, Plaid Cymru ac Annibynnol) – ceir rhagor o wybodaeth am 
aelodau presennol ein Bwrdd yn www.apccs.police.uk/aboutthe-
apcc/board-members/. Mae’r Bwrdd yn cwrdd bob chwarter. Caiff 
Cadeirydd Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ei ethol 
bob blwyddyn yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Sut y caiff gwasanaethau eu darparu gan 
Gymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu? 
Caiff Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ei chefnogi 
gan dîm bach, ymroddedig o weithwyr proffesiynol ym maes polisi 
a chysylltiadau sydd ag ystod helaeth o brofiad o bolisi plismona 

a throseddu a chysylltiadau ar lefel genedlaethol. Ceir rhagor o 
wybodaeth am y tîm yn www.apccs.police.uk/about-the-apcc/
secretariat/. Yn dilyn y newidiadau i’r ddeddfwriaeth sy’n galluogi 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i ymgymryd â threfniadau 
llywodraethu gwasanaethau tân ac achub, mae ein dull gweithredu 
wedi ehangu i gynnwys cymorth sy’n benodol i Gomisiynwyr yr 
Heddlu, Tân a Throseddu, gan gynnwys cyngor ac arweiniad ar 
bolisi tân.

Mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn gweithio 
drwy grwpiau portffolio sy’n arwain gwaith ar y materion allweddol 
ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. Mae’r rhestr lawn 
o feysydd portffolio, arweinwyr a dirprwy arweinwyr ar gael ar 
ein gwefan www.apccs.police.uk/our-work/. Mae Cymdeithas 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wrthi’n adolygu ei dull 
gweithredu o ran portffolios.

Dod â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ynghyd
Yn ogystal â’r grwpiau portffolio, mae Cymdeithas Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau sy’n 
dod â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ac arweinwyr o’r sector 
plismona a diogelwch cymunedol ehangach ynghyd – yn ogystal 
â phartneriaid allweddol fel iechyd, llywodraeth leol a’r sector 
gwirfoddol a chymunedol – i drafod a datblygu agendâu polisi 
cenedlaethol. Y digwyddiadau a gynhelir amlaf yw Cyfarfodydd 
Cyffredinol Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, 
a gynhelir tua phedair gwaith y flwyddyn. Mae Cyfarfodydd 
Cyffredinol yn cynnig fforwm i drafod polisi cenedlaethol parhaus 
ac i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i gydweithwyr ar y gwaith a wneir 
gan y grwpiau portffolio.

Mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu hefyd yn 
cynnal cynhadledd genedlaethol bob blwyddyn ar y cyd â Chyngor 
Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu. Mae’r digwyddiad, a 
gynhelir yn ystod yr hydref, yn cynnig cyfle i Gomisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid ddod ynghyd i drafod polisi 
cenedlaethol.

Rhagor o wybodaeth
Mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn 
gweithredu ei system fewnol ei hun dros y we, a ddefnyddir i 
gyfathrebu â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a’u staff, i drefnu 
cyfarfodydd ac i rannu dogfennau a gwybodaeth bwysig. Dim ond 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a’r staff a enwebir ganddynt 
fydd yn cael mynediad. Hefyd, mae Cymdeithas Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu yn cynnal gwefan gyhoeddus yn www.apccs.
police.uk.

https://www.apccs.police.uk/campaigns/
https://www.apccs.police.uk/about-the-apcc/board-members/
https://www.apccs.police.uk/about-the-apcc/board-members/
https://www.apccs.police.uk/about-the-apcc/secretariat/
https://www.apccs.police.uk/about-the-apcc/secretariat/
https://www.apccs.police.uk/our-work/
https://www.apccs.police.uk/
https://www.apccs.police.uk/
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 Mae’r adran hon yn tynnu sylw at bwysigrwydd y gydberthynas rhwng Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl. 
Mae hefyd yn rhoi esboniad o’r prosesau y mae angen eu dilyn pan fydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn penodi 

Prif Gwnstabl, a disgrifiad byr o’r pŵer sydd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu i’w gwneud yn ofynnol i’w Brif Gwnstabl 
ymddiswyddo neu ymddeol. Dylid ei thrin fel amlinelliad o’r prosesau dan sylw a bydd Prif Weithredwr Swyddfa Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu yn gallu rhoi esboniad manylach o’r meysydd allweddol yn ôl yr angen.

Sefydlu’r gydberthynas waith

Mae sefydlu a chynnal cydberthynas waith gref rhwng 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl yn allweddol 
er mwyn sicrhau gwasanaeth yr heddlu effeithlon ac effeithiol 
mewn ardal. Caiff priod rolau a chyfrifoldebau Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabl eu nodi yn Neddf 
Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 ac yn y 
Protocol Plismona (gweler adran 5 PROTOCOL PLISMONA). Mae 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi’i ethol gan gymunedau 
lleol ac mae’n gyfrifol am bob agwedd ar blismona yn yr ardal 
ddaearyddol; mae gan y Prif Gwnstabl annibyniaeth weithredol 
ac mae’n rhoi arweinyddiaeth weithredol ar gyfer plismona yn yr 
ardal honno.

O ystyried pwysigrwydd y gydberthynas, mae’n werth neilltuo 
amser i ystyried ar adeg penodi y modd y bydd y gydberthynas 
honno’n gweithio a’r modd y gallai ffynnu.

Mae sawl enghraifft o gydberthnasau gwaith da rhwng 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a phrif gwnstabliaid. Mae’r 
cydberthnasau da hyn yn arwain at arferion da y gellir eu dysgu 
ar adeg ethol neu benodi. Eich Prif Weithredwr fydd eich prif 
ffynhonnell cyngor a gwybodaeth ar gyfer sefydlu cydberthynas 
dda. Gall Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu roi 
cyngor hefyd.

Dealltwriaeth a rennir o’r Protocol Plismona yw’r man cychwyn ar 
gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid 
er mwyn iddynt ddeall y modd y mae eu rolau’n croestorri. Er ei 
fod braidd yn amwys, mae’r Protocol Plismona’n rhoi rhywfaint o 
eglurder ynghylch y modd y dylid arfer swyddogaethau’r ddwy rôl 
mewn perthynas â’i gilydd. Yn wir, mae’r Protocol Plismona yn nodi y 
dylid ei ystyried fel adnodd galluogi i feithrin cydberthynas effeithiol 
ac adeiladol wrth lywodraethu’r gwasanaeth plismona.

Mae llawer o Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi gweld ei 
bod yn ddefnyddiol ystyried y Protocol Plismona ar y cyd â’u Prif 
Gwnstabl. Mae rhai Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a Phrif 
Gwnstabliaid wedi datblygu o hyn i gynnwys yr egwyddorion 
canolog a fydd yn llywodraethu eu cydberthynas waith mewn 
protocol lleol neu rywle arall, er enghraifft mewn Fframwaith 
Llywodraethu Corfforaethol ar y Cyd. Ceir enghreifftiau o hyn yn 
Durham, Gogledd Swydd Efrog, De Cymru a Surrey.

Ceir rhagor o gyngor ac enghreifftiau o arferion da yn nogfen 
Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu/Cymdeithas Staff 

Prif Swyddogion yr Heddlu/Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion 
yr Heddlu/y Coleg Plismona Accountablity Guidance.

O ystyried yr heriau y bydd eich cydberthynas waith â’ch Prif 
Gwnstabl yn eu hwynebu, gall fod gwasgbwyntiau ar hyd y ffordd. 
Fodd bynnag, dylai buddsoddi amser mewn dealltwriaeth a rennir 
o’r Protocol Plismona a sail y gydberthynas waith eich helpu drwy’r 
adegau hyn. Os bydd problemau’n parhau, gellir ceisio cymorth. 
Fel bob amser, bydd prif weithredwr Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu yn cynorthwyo ynghyd â Chymdeithas Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu. Yn yr un modd, gall y Prif Gwnstabl gael 
cymorth gan Gymdeithas Staff Prif Swyddogion yr Heddlu.

Pwy all wneud cais i fod yn Brif Gwnstabl?

Mae Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 yn 
rhoi cyfrifoldeb ar Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i benodi prif 
gwnstabl yr heddlu ar gyfer yr ardal honno. Penodi’r Prif Gwnstabl yw 
un o gyfrifoldebau pwysicaf Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Rhaid bod ymgeiswyr wedi gwasanaethu ar reng Cwnstabl mewn 
heddlu yn y DU ac ar reng Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Comander 
neu reng uwch mewn heddlu yn y DU.

Cynghorir Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i ystyried bod gan 
ddarpar ymgeiswyr ar gyfer Prif Gwnstabl hanes ymddygiad priodol. 
Cyfrifoldeb Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw penderfynu a 
fydd yn penodi ymgeisydd lle ceir tystiolaeth o hanes disgyblaeth 
sy’n weithredol neu wedi’i derfynu ac mewn amgylchiadau lle mae 
unigolyn yn destun ymchwiliad parhaus.

Beth yw’r broses ar gyfer asesu ymgeiswyr i fod yn 
Brif Gwnstabliaid? 

Er mai cyfrifoldeb Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw 
penderfynu ar y broses pan fydd yn penodi Prif Gwnstabl, mae nifer 
o ofynion ar gyfer y broses honno:

  Sicrhau bod y broses benodi yn seiliedig ar egwyddorion 
teilyngdod, tegwch a bod yn agored (dyletswydd cydraddoldeb y 
sector cyhoeddus).

  Cynnull panel penodi sy’n cynnwys o leiaf un aelod o banel 
annibynnol (Cylchlythyr y Swyddfa Gartref 013/2018).

  Sicrhau y caiff y swydd wag ei hysbysebu am dair wythnos o leiaf.

  Adolygu argymhellion gan Banel yr Heddlu a Throseddu 
(Rheoliadau Paneli yr Heddlu a Throseddu (Praeseptau a Phenodi 
Prif Gwnstabliaid) 2012)).

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/2271/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/2271/contents/made
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  Cadarnhau’r penodiad (Rheoliadau Paneli yr Heddlu a Throseddu 
(Praeseptau a Phenodi Prif Gwnstabliaid) 2012)).

  Sicrhau y cynhelir y broses benodi yn unol â deddfwriaeth 
berthnasol.

  Sicrhau bod y broses benodi yn dilyn Deddf Cydraddoldeb 2010 
a Deddf Diogelu Data 1998.

Yn ogystal â hyn, mae’r Coleg Plismona yn rhoi arweiniad ar nifer o 
egwyddorion sy’n sail i’r gwaith o gynllunio a chyflawni prosesau 
penodi teg ac effeithiol sy’n gadarn ac yn dryloyw mewn ymateb i 
waith craffu.

Bydd angen i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ystyried y prif 
ffocws ar gyfer dod o hyd i Brif Gwnstabl newydd – er enghraifft, 
a oes angen arweinydd trawsnewidiol, neu rywbeth gwahanol? Ni 
fydd un dull yn addas i bawb a dylai’r holl broses ganolbwyntio ar 
ddod o hyd i’r ymgeisydd gorau. Bydd Prif Weithredwr Swyddfa 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cefnogi Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu i ymgymryd â’i gyfrifoldebau yn y maes hwn. 
Wrth gefnogi Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn y broses 
benodi, dylai’r Prif Weithredwr wneud y canlynol:

  sicrhau y dilynir egwyddorion teilyngdod, tegwch a bod yn 
agored drwy gydol y gwaith o gynllunio a chyflawni’r broses 
benodi;

  cynghori a chynorthwyo Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
drwy gydol y broses benodi;

  sicrhau bod y broses benodi’n cael ei chynnal yn briodol 
ac yn unol â’r cyfrifoldebau a’r gofynion a amlinellir mewn 
deddfwriaeth; 

  sicrhau y caiff y broses benodi ei monitro’n briodol.

Beth yw rôl Panel yr Heddlu a Throseddu wrth 
benodi Prif Gwnstabl? 
Rôl Panel yr Heddlu a Throseddu yw adolygu’r wybodaeth a’r 
penderfyniad a gyflwynir gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
o ran yr ymgeisydd a ffefrir. Mae’n ofynnol i Banel yr Heddlu 
a Throseddu gadw at y canllawiau a nodir yn Neddf Diwygio’r 
Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 (‘y Ddeddf’). Yn unol â’r 
cyfrifoldeb hwn, mae ganddo gyfrifoldebau penodol o fewn y broses 
benodi fel y nodir yn Atodlen 8 i’r Ddeddf. Mae’r cyfrifoldebau hyn 
yn nodi ei bod yn ofynnol i Banel yr Heddlu a Throseddu ystyried 
yr argymhellion a wnaed gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
mewn perthynas â’r penodiad. Dylai Panel yr Heddlu a Throseddu 
fodloni ei hun bod y broses wedi cael ei chynnal yn briodol a bod 
egwyddorion teilyngdod, tegwch a bod yn agored wedi cael eu dilyn 
a bod yr ymgeisydd a ffefrir yn bodloni gofynion y rôl drwy:

  ystyried yr adroddiad a gyflwynwyd gan yr aelod annibynnol;

  adolygu penodiad arfaethedig Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu;

  cynnal cyfarfod cadarnhau cyhoeddus; 

  cyflwyno adroddiad i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar y 
penodiad arfaethedig, yn cynnwys argymhelliad ynghylch p’un 
a ddylid penodi’r ymgeisydd ai peidio. Rhaid i Banel yr Heddlu 
a Throseddu lunio ei adroddiad o fewn tair wythnos iddo gael ei 
hysbysu gan Banel yr Heddlu a Throseddu ynghylch y penodiad 
arfaethedig, a rhaid iddo sicrhau bod yr adroddiad ar gael i’r 
cyhoedd.

A oes raid i Banel yr Heddlu a Throseddu dderbyn 
yr ymgeisydd a ffefrir gan Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu?
Gall Panel yr Heddlu a Throseddu wrthod yr ymgeisydd a ffefrir gan 
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ond nid oes rhestr statudol o 
resymau pam y gall Panel yr Heddlu a Throseddu wrthod penodi Prif 
Gwnstabl. Fodd bynnag, nodir y gofynion a’r broses y mae’n rhaid 
ei dilyn yn Rheoliadau Paneli’r Heddlu a Throseddu (Praeseptau a 
Phenodi Prif Gwnstabliaid) 2012, Rhan 3 Rheoliadau 9 a 10.

Dim ond pan fydd y ddau faen prawf canlynol yn gymwys y gellir 
gwrthod penodi Prif Gwnstabl:

  rhaid i o leiaf ddwy ran o dair o Banel yr Heddlu a Throseddu ar yr 
adeg y gwneir y penderfyniad bleidleisio i wrthod y penodiad; 

  mae’r hawl i wrthod ond yn gymwys yn ystod y cyfnod o dair 
wythnos, gan ddechrau gyda’r diwrnod y caiff Panel yr Heddlu a 
Throseddu ei hysbysu gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
ynghylch y penodiad arfaethedig.

Diswyddo
Mae Adran 38 o Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb 
Cymdeithasol 2011 (‘y Ddeddf’ yn galluogi Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu i’w gwneud yn ofynnol i’r Prif Gwnstabl ymddiswyddo 
neu ymddeol. Mae’n amlwg bod hon yn weithred arwyddocaol 
iawn i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu – ac yn weithred a allai 
ddod â gyrfa Prif Gwnstabl i ben – ac ni ddylid ei hystyried heblaw 
mewn cyfyngder ac ar ôl cael cyngor proffesiynol. Mae dogfen 
Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu/Cymdeithas Staff 
Prif Swyddogion yr Heddlu/Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion 
yr Heddlu/y Coleg Plismona Accountablity Guidance yn nodi 
arferion da ar gyfer y gydberthynas rhwng Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu a’r Prif Gwnstabl, sy’n cynnwys ystyried y camau 
y gellir eu cymryd i osgoi ei gwneud yn ofynnol i brif gwnstabl 
ymddiswyddo neu ymddeol.

Os bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu am barhau i’w 
gwneud yn ofynnol i’r prif gwnstabl ymddiswyddo neu ymddeol, 
rhaid iddo ddilyn y weithdrefn statudol a nodir yn Atodlen 8 i’r 
Ddeddf, ac a grynhoir yma:

Bydd y broses yn dechrau pan fydd Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu yn gwneud cynnig i alw ar y Prif Gwnstabl i ymddeol neu 
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ymddiswyddo. Ni all Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wneud 
penderfyniad ar y cynnig hyd nes y bydd y camau a nodir isod 
wedi’u cymryd.

Rhaid i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyflwyno ei gynnig 
i Brif Arolygydd y Gwnstabliaeth (‘y Prif Arolygydd’) a cheisio 
ei safbwyntiau ar y cynnig. Bydd y Prif Arolygydd yn rhoi ei 
safbwyntiau yn ysgrifenedig ac mae’n rhaid i Gomisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu ystyried y safbwyntiau hynny.

Yna, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn rhoi’r canlynol i’r 
Prif Gwnstabl:

  esboniad ysgrifenedig o’i resymau dros gynnig i alw ar y Prif 
Gwnstabl i ymddeol neu ymddiswyddo; 

  copi o’r sylwadau a gyflwynwyd gan y Prif Arolygydd.

Yna caiff y Prif Gwnstabl gyfle i ymateb yn ysgrifenedig.

Yna, rhaid i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu benderfynu, gan 
ystyried y sylwadau ysgrifenedig a wnaed gan y Prif Gwnstabl, p’un 
a fydd yn parhau â’r cynnig i alw ar y Prif Gwnstabl i ymddeol neu 
ymddiswyddo.

Os bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn penderfynu 
parhau, rhaid iddo hysbysu Panel yr Heddlu a Throseddu o’i fwriad, 
a gofyn i’r Panel am ei argymhelliad ar y cynnig.

Bydd Panel yr Heddlu a Throseddu yn cael y canlynol:

  rhesymau ysgrifenedig Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu dros 
ei gynnig;

  y sylwadau ysgrifenedig a wnaed gan y Prif Gwnstabl; 

  y sylwadau ysgrifenedig a wnaed gan y Prif Arolygydd.

Gall Panel yr Heddlu a Throseddu ymgynghori â’r Prif Arolygydd. 
Rhaid i Banel yr Heddlu a Throseddu gynnal cyfarfod craffu. 
Cyfarfod preifat yw hwn ac mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu a’r Prif Gwnstabl hawl i fod yn bresennol ynddo.

Ar ôl y cyfarfod craffu, bydd Panel yr Heddlu a Throseddu yn 
hysbysu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu o’i argymhelliad, a 
bydd yn cyhoeddi’r argymhelliad hwnnw.

Rhaid i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ystyried 
argymhelliad Panel yr Heddlu a Throseddu, a rhaid iddo hysbysu 
Panel yr Heddlu a Throseddu p’un a yw’n derbyn ei argymhelliad 
ai peidio.

Yna, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn gwneud y 
penderfyniad ynghylch p’un ai i alw ar y Prif Gwnstabl i ymddeol neu 
ymddiswyddo. Os bydd Panel yr Heddlu a Throseddu yn galw ar y 
Prif Gwnstabl i ymddeol neu ymddiswyddo, rhaid i’r Prif Gwnstabl 
weithredu yn unol â phenderfyniad Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu.
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 Mae’r adran hon yn esbonio cyfansoddiad Paneli yr Heddlu a Throseddu ac mae’n nodi eu rôl a’u swyddogaethau. Mae’n 
nodi’r ddarpariaeth bresennol, ond mae’n werth nodi, fel rhan o’r Adolygiad o Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, y gall 

y Llywodraeth benderfynu adolygu pwerau a/neu gyfansoddiad Paneli yr Heddlu a Throseddu (gweler adran 18 PANELI’R 
HEDDLU (TÂN) A THROSEDDU: CYFANSODDIAD, RÔL A SWYDDOGAETHAU). Mae’n bwysig nodi, lle mae Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu wedi cymryd swyddogaethau awdurdod tân, bod gan Banel yr Heddlu a Throseddu rôl i graffu ar Gomisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu a’i gefnogi yn y rhinwedd hwn hefyd. Yn yr achos hwn, cyfeirir atynt fel Paneli yr Heddlu, Tân a Throseddu, ac 
mae’r term cyffredinol Paneli yr Heddlu a Throseddu yn cynnwys swyddogaethau tân lle y bo’n berthnasol.

Beth yw cyfansoddiad Paneli yr Heddlu (Tân) a 
Throseddu? 

Mae hyn yn dibynnu ar nifer yr awdurdodau lleol yn ardal yr heddlu. 
Mae Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 (‘y 
Ddeddf’) yn nodi’r rheolau ynghylch cyfansoddiad. Yn gryno, maent 
fel a ganlyn:

  ardal yr heddlu o 10 neu lai o awdurdodau lleol: 10 aelod 
(h.y. cynghorwyr) ynghyd ag o leiaf ddau aelod annibynnol 
cyfetholedig; neu

  ardal yr heddlu o fwy na 10 awdurdod lleol: bydd nifer yr aelodau 
(h.y. cynghorwyr) yn cyfateb i nifer yr awdurdodau lleol yn eich 
ardal yr heddlu ynghyd â dau aelod annibynnol cyfetholedig.

Gall Paneli yr Heddlu a Throseddu gyfethol aelodau ychwanegol ar 
yr amod na fydd y cyfanswm yn fwy nag 20 a bod yr Ysgrifennydd 
Gwladol yn cymeradwyo’r cyfetholiadau.

Rhaid i gyfansoddiad aelodau Paneli yr Heddlu a Throseddu 
adlewyrchu cyfansoddiad gwleidyddol yr ardal h.y. cyfansoddiad 
gwleidyddol y cynghorau neu’r cyfuniad o gynghorau sy’n enwebu 
aelodau i Banel yr Heddlu a Throseddu. 

Eithriadau

Yng Nghymru, yr Ysgrifennydd Cartref sy’n penodi aelodau o Banel 
yr Heddlu a Throseddu o dan baramedrau tebyg i’r rhai a ddisgrifir 
uchod, er y gall awdurdodau lleol ‘awgrymu’ enwebiadau i’r 
Ysgrifennydd Cartref.

Yn Llundain, mae Cynulliad Llundain yn penodi pobl i ymgymryd 
â ‘swyddogaethau’r panel’ (‘Panel Cynulliad Llundain’ Pwyllgor yr 
Heddlu a Throseddu Cynulliad Llundain). Mae Cynulliad Llundain 
ehangach yn pennu’r niferoedd ar Banel Cynulliad Llundain a 
gall gyfethol aelodau ychwanegol, nad oes angen iddynt fod ar 
Gynulliad Llundain eu hunain.

Beth yw rôl a phwerau Panel yr Heddlu (Tân) a 
Throseddu? 

Mae Adran 28 o’r Ddeddf yn nodi prif swyddogaethau Panel yr 
Heddlu a Throseddu (a ddisgrifir yn fanylach isod) ond gellir eu 
crynhoi fel a ganlyn:

  cefnogi a chraffu ar Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu wrth 
iddo arfer ei swyddogaethau (ond noder nad yw hyn yn cynnwys 

y pŵer i ddwyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu na’r Prif 
Gwnstabl i gyfrif);

  hawl i wrthod praesept arfaethedig Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu a phenodiad y Prif Gwnstabl;

  pŵer i’w gwneud yn ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu fod yn bresennol mewn cyfarfodydd (ond nid y Prif 
Gwnstabl);

  pŵer i atal Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu dros dro mewn 
amgylchiadau cyfyngedig a phenodi Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu Dros Dro; 

  dyletswydd i ymdrin â chwynion am Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu (er bod yn rhaid i gwynion difrifol gael eu trosglwyddo 
i Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu).

Caiff hyn ei ategu yn y Protocol Plismona (dogfen statudol sy’n nodi 
cydbwysedd pwerau rhwng Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, 
y Prif Gwnstabl a Phanel yr Heddlu a Throseddu) sy’n crynhoi rôl 
Panel yr Heddlu a Throseddu fel a ganlyn:

‘Mae'r Panel yn darparu rhwystrau a gwrthbwysau mewn perthynas 
â pherfformiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Nid yw'r 
Panel yn craffu ar y Prif Gwnstabl - mae'n craffu ar y ffordd y mae 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn arfer ei swyddogaethau 
statudol. Er mai diben y Panel yw herio Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu, rhaid iddo hefyd arfer ei swyddogaethau gyda'r bwriad 
o helpu'r Comisiynydd i arfer ei swyddogaethau'n effeithiol.’ 

Beth yw swyddogaethau Panel yr Heddlu (Tân) a 
Throseddu?

Rhestrir prif swyddogaethau statudol Panel yr Heddlu a Throseddu 
isod:

  Cynllun yr Heddlu a Throseddu: adolygu’r cynllun drafft a 
chyflwyno adroddiad neu argymhellion i Gomisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu.

  Adroddiad Blynyddol: trefnu cyfarfod cyhoeddus i adolygu’r 
Adroddiad Blynyddol, gofyn cwestiynau i Gomisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu a gwneud argymhellion iddo.

  Penodi Prif Gwnstabliaid: hawl i wrthod mewn perthynas â 
phenodi Prif Gwnstabliaid (heblaw am Lundain) ar bleidlais 
fwyafrif o ddwy ran o dair.
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  Gwrandawiadau cadarnhau: yn ogystal â rôl Panel yr Heddlu a 
Throseddu yn penodi Prif Gwnstabliaid, mae ganddo hefyd hawl 
i gynnal gwrandawiadau cadarnhau mewn perthynas â phenodi 
staff uchaf Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, h.y:

  y Prif Weithredwr;

  y Prif Swyddog Ariannol; 

  Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu (ond noder, 
yn yr achos hwn, am fod Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu yn benodiad gwleidyddol ac na chaiff ei wneud 
ar deilyngdod, mae llai o gyfle i Banel yr Heddlu a Throseddu 
brofi’r broses benodi.

  Pennu praeseptiau: yr hawl i wrthod mewn perthynas â phennu’r 
presaeptiau (heblaw am Lundain) ar bleidlais fwyafrif o ddwy ran 
o dair.

  Adroddiadau ac argymhellion: cyhoeddi unrhyw adroddiad neu 
argymhellion i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

  Presenoldeb a gwybodaeth: ei gwneud yn ofynnol i Gomisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu fod yn bresennol mewn Panel yr 
Heddlu a Throseddu i ateb cwestiynau, a’i gwneud yn ofynnol 
i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ddarparu gwybodaeth 
berthnasol i alluogi Panel yr Heddlu a Throseddu i gyflawni ei 
swyddogaethau (er bod rhai cyfyngiadau ar y wybodaeth y gellir 
ei darparu).

  Cwynion yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: ymdrin 
â chwynion yn erbyn Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a, lle 
y bo’n briodol, eu datrys, neu sicrhau y caiff cwynion difrifol eu 
hatgyfeirio at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu.

  Atal Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu dros dro: atal 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu dros dro os bydd wedi’i 
gyhuddo o drosedd sy’n arwain at gyfnod o fwy na dwy flynedd 
yn y carchar.

  Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi: gofyn i Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi am farn broffesiynol pan fydd 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn bwriadu diswyddo Prif 
Gwnstabl.

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dros Dro: Penodi 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dros Dro pan fydd deiliad 
swydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn analluog i weithio, 
wedi ymddiswyddo neu wedi’i anghymhwyso (heblaw am 
Lundain).

Pan fydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi cymryd 
swyddogaethau tân, bydd gan Banel yr Heddlu a Throseddu yr 
un pwerau mewn perthynas â swyddogaethau Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu o ran awdurdod tân ag y bydd ganddo mewn 
perthynas â’i swyddogaethau o ran plismona a throseddu. Yn 
benodol, mae Panel yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am:

  Cynllun Tân ac Achub – yr un pwerau ag mewn perthynas â 
Chynllun yr Heddlu a Throseddu; 

  Datganiad Tân ac Achub (yr un pwerau ag mewn perthynas ag 
Adroddiad Blynyddol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu);

  Penodi Prif Swyddog Cyllid Tân (yr un pwerau ag ar gyfer penodi 
Prif Swyddog Cyllid Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu); 

  Praesept tân (yr un pwerau ag mewn perthynas â’r Praesept 
Plismona).

Eithriadau Llundain

Mae nifer o eithriadau i’r uchod sy’n gymwys i Lundain yn unig:

  Mae gan Gynulliad Llundain y pŵer i ddiwygio cyllid arfaethedig 
y Maer ar gyfer Swyddfa’r Maer ar gyfer Plismona a Throseddu ar 
gyfer Llundain.

  Nid oes gan Banel Cynulliad Llundain unrhyw rôl ffurfiol wrth 
benodi neu ddiswyddo Comisiynydd Heddlu’r Metropolis nac 
uwch-swyddogion eraill yr heddlu.

  Mae gan Banel Cynulliad Llundain yr hawl i wrthod penodi 
Dirprwy Faer ar gyfer Plismona a Throseddu os nad yw’r unigolyn 
yn Aelod Cynulliad.

  Mewn perthynas â’r Maer/Dirprwy Faer ar gyfer Plismona a 
Throseddu (pan fyddant yn aelodau o Awdurdod Llundain Fwyaf, 
yr Awdurdod fydd yn ymdrin â chwynion a materion ymddygiad 
yn unol â’i drefn safonau bresennol. Pan nad yw’r Dirprwy Faer 
ar gyfer Plismona a Throseddu yn aelod o Awdurdod Llundain 
Fwyaf, yna Panel Cynulliad Llundain fydd yn goruchwylio 
cwynion yn yr un modd â Phaneli eraill.

Rhagor o wybodaeth
  Gorchymyn Protocol Plismona 2011 – mae paragraffau 24, 25 a 

26 yn cyfeirio at rôl Panel yr Heddlu a Throseddu.

  Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 – mae 
pennod 4 yn cwmpasu rôl a swyddogaethau Paneli yr Heddlu a 
Throseddu yn gyffredinol.

  Llywodraethu plismona a thân: Canllawiau ar gyfer paneli yr 
heddlu a throseddu (2019) – paratowyd gan y Ganolfan Graffu 
Cyhoeddus a chyhoeddwyd gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol.

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/13/contents
https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/Police%20and%20Crime%20Panel%20Guidance.pdf
https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/Police%20and%20Crime%20Panel%20Guidance.pdf
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 Mae’r adran hon yn rhoi amlinelliad o rôl yr arolygiaethau yn y System Cyfiawnder Troseddol sy’n debygol o fod â pherthynas 
â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu neu roi sylw ar feysydd lle mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gyfrifoldebau. 

Mae arolygiadau yn adnodd da er mwyn helpu i ddwyn heddluoedd i gyfrif ac er mwyn hysbysu Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu ynghylch unrhyw faterion allweddol mewn perthynas â’u heddlu. Mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
gyfrifoldebau statudol i ymateb i Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi a’r Swyddfa Gartref 
ynghylch arolygiadau o’u heddlu, gan nodi’r hyn y byddant yn ei wneud ynghylch unrhyw argymhellion neu faterion allweddol a 
godir, a cheir rhagor o wybodaeth am hyn isod. Mae pob arolygiaeth o fewn y System Cyfiawnder Troseddol yn llunio ei chynllun 
arolygu blynyddol ei hun ac, yn ogystal, caiff Cynllun Arolygu ar y Cyd ei gyhoeddi bob blwyddyn, sy’n cwmpasu arolygiadau ar y 
cyd a gynhelir gan ddwy arolygiaeth y System Cyfiawnder Troseddol neu fwy.

Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac 
Achub Ei Mawrhydi
Mae gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub 
Ei Mawrhydi gyfrifoldeb allweddol am arolygu heddluoedd ac, yn 
fwy diweddar, y 45 o wasanaethau tân ac achub yn Lloegr. Ni all 
arolygu Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn uniongyrchol mewn 
perthynas â phlismona, ond mae wedi cynnal ei gallu i roi sylwadau 
ar Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu os bydd gweithgarwch 
arolygu arall wedi dangos bod materion sy’n peri problemau, er 
mwyn cynorthwyo cymunedau lleol i ddwyn eu Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu i gyfrif.

Yn ogystal, mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau 
Tân ac Achub Ei Mawrhydi wedi cael cyfrifoldeb drwy Ddeddf 
Plismona a Throsedd 2017 i arolygu cyfrifoldebau’r heddlu 
lle caiff y rhain eu cyflawni gan asiantaethau eraill. Gallai hyn 
gynnwys arolygu Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
os bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n cymryd mwy o 
gyfrifoldebau yn y dyfodol o dan y system gwyno ddiwygiedig 
(gweler adran 14 RÔL COMISIYNWYR YR HEDDLU A 
THROSEDDU YN SYSTEM GWYNO’R HEDDLU), os ystyrir bod y 
rhain yn swyddogaethau’r heddlu.

Mewn perthynas ag arolygiadau tân, mae Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi yn 
gyfrifol am asesu ac adrodd ar effeithlonrwydd, effeithiolrwydd 
a phobl y 45 o wasanaethau tân ac achub yn Lloegr. Mae 
trafodaethau parhaus rhwng Comisiynwyr yr Heddlu, Tân a 
Throseddu ac Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac 
Achub Ei Mawrhydi ynghylch p’un a ddylai arolygiad llywodraethu 
fod yn rhan o’r broses arolygu, ond ei bod yn cael ei hysgogi pan 
fydd cysylltiadau clir rhwng pryderon ar gyfer y gwasanaethau a 
ddarperir a’r trefniadau llywodraethu. Cynrychiolir Cymdeithas 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ar Grŵp Cyfeirio Allanol 
Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei 
Mawrhydi, gan roi cipolwg gwerthfawr i Gomisiynwyr yr Heddlu, Tân 
a Throseddu ar y broses o drefnu a chynnal yr arolygiadau hyn.

Mewn perthynas â heddluoedd, mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth 
a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi yn cynnal dau fath o 
arolygiad yn bennaf: arolygiad safonol o swyddogaethau allweddol 
heddluoedd o ran effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a dilysrwydd, a 

elwir yn ‘Arolygiad PEEL’; ac arolygiadau thematig, sy’n edrych yn 
fanwl ar bynciau penodol – gall y rhain fod yn arolygiadau o bob 
heddlu neu’n amrywiaeth gynrychioliadol o heddluoedd.

Mae gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac 
Achub Ei Mawrhydi hefyd gyfrifoldeb arweiniol dros uwch-
gwynion, sef cwynion am faterion systemig, a ddisgrifir yn 
fanylach yn adran 14 RÔL COMISIYNWYR YR HEDDLU A 
THROSEDDU YN SYSTEM GWYNO’R HEDDLU.

Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi

Mae’r prif ddiddordeb i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn y 
maes hwn yn ymwneud ag arolygiadau ar y cyd parhaus o ddalfeydd 
a gynhelir rhwng Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân 
ac Achub Ei Mawrhydi ac Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi, sy’n 
cynnwys arolygu celloedd yr heddlu.

Arolygiaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron

Y prif ddiddordeb i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yma yw 
arolygiadau o’r modd y caiff tystion a dioddefwyr eu trin o fewn y 
System Cyfiawnder Troseddol, ac arolygiadau o’r rhyngberthynas 
rhwng yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron – er enghraifft, mewn 
perthynas â rheoli ffeiliau achos ac ansawdd data.

Arolygiaeth Prawf

Bydd hwn yn faes y bydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn 
canolbwyntio mwy arno wrth i’r drefn newydd mewn perthynas â 
rheoli troseddwyr gael ei rhoi ar waith, gan roi mwy o gyfrifoldeb 
i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu dros reoli troseddwyr/ 
profiannaeth yn y dyfodol. Bydd hyn yn helpu i hysbysu 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ynghylch yr hyn sy’n gweithio’n 
dda, neu lle y mae angen gwneud gwelliannau yn y gwasanaeth.

Arolygiaethau eraill

Weithiau, bydd Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân 
ac Achub Ei Mawrhydi hefyd yn cynnal arolygiadau ar y cyd ag 
Arolygiaethau nad ydynt yn rhan o’r System Cyfiawnder Troseddol, 
fel Ofsted, y Comisiwn Ansawdd Gofal (neu Arolygiaeth Gofal Cymru 
yng Nghymru). Mae hyn fel arfer mewn perthynas â materion sy’n 
ymwneud â’r modd y caiff pobl sy’n agored i niwed a phlant a ddaw i 
gysylltiad â’r System Cyfiawnder Troseddol eu trin.
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Cyfrifoldebau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
i ymateb i Arolygiadau Arolygiaeth Cwnstabliaeth a 
Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi 
Cafodd darpariaethau presennol Deddf yr Heddlu 1996, sy’n 
nodi cyfrifoldebau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i ymateb i 
Adroddiadau Arolygu Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau 
Tân ac Achub Ei Mawrhydi, eu diwygio drwy Ddeddf Plismona a 
Throsedd 2017 i fod yn fwy manwl ynghylch cyfyngiadau amser. 
Mae’r rhwymedigaethau o dan y Ddeddf honno fel a ganlyn:

  Rhaid cyhoeddi sylwadau'r corff plismona lleol (e.e. Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu neu gorff cyfatebol) ar y cyd ag unrhyw 
sylwadau a gyflwynwyd gan brif swyddog yr heddlu ac unrhyw 
ymateb i'r sylwadau hynny a wnaed gan y corff plismona lleol, 
cyn diwedd cyfnod o 56 diwrnod gan ddechrau ar y diwrnod y 
caiff yr adroddiad ei gyhoeddi. 

  Os ceir argymhelliad yn yr adroddiad a gyhoeddwyd, rhaid i 
sylwadau'r corff plismona lleol gynnwys esboniad o'r canlynol: 

  y camau y mae'r corff plismona lleol wedi eu cymryd, neu y 
mae'n bwriadu eu cymryd, mewn ymateb i'r argymhelliad; neu 

  y rheswm pam nad yw'r corff plismona lleol wedi cymryd 
camau, neu pam nad yw'n bwriadu cymryd camau, mewn 
ymateb i'r argymhelliad.

I symleiddio’r broses hon, mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a 
Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi wedi cyflwyno rhestr 
o argymhellion ar-lein, sy’n galluogi Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu i roi eu hymateb yn uniongyrchol yn y gronfa ddata yn 
hytrach na’i gyflwyno fel dogfen ysgrifenedig. Bydd y gronfa ddata 
hefyd ar gael i’r Swyddfa Gartref, gan fodloni’r gofyniad i ymateb 
i’r Ysgrifennydd Cartref yn ogystal ag Arolygiaeth Cwnstabliaeth a 
Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi.
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20 SEFYDLIADAU PARTNER 
CENEDLAETHOL ALLWEDDOL

 Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth gryno am rôl a swyddogaethau sefydliadau partner cenedlaethol allweddol 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a Chymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu er mwyn helpu i roi cefndir am y 

fframwaith cenedlaethol y mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn ei ddilyn.

Partneriaid allweddol

Mae’r rhain yn nhrefn y wyddor ac maent yn canolbwyntio ar ein 
partneriaid cenedlaethol pwysicaf. Nid yw’n rhestr gynhwysfawr 
ac nid yw’n cynrychioli pob sefydliad cenedlaethol rydym yn 
cydweithio ag ef – dim ond y rhai allweddol.

Cymdeithas Prif Swyddogion Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu a Chymdeithas Trysoryddion Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu

Dyma’r sefydliadau ar gyfer Prif Weithredwyr Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu a Phrif Swyddogion Cyllid yn y drefn honno. Maent yn 
chwarae rôl yn helpu i ddatblygu a chefnogi polisi cenedlaethol ac 
maent yn cydweithio’n agos â Chymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu wrth wneud hynny. Er enghraifft, mae Cymdeithas 
Trysoryddion Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi chwarae 
rôl hanfodol yn casglu gwybodaeth i’w chyflwyno i’r Trysorlys ar 
gyfer yr adolygiad o wariant ac mae Cymdeithas Prif Weithredwyr 
yr Heddlu a Throseddu wedi gweithio ar ffurf safonol o gytundeb 
cydweithio cenedlaethol, gan wella cysondeb rhwng y cytundebau 
hyn a helpu i arbed arian mewn ffioedd cyfreithwyr bob tro y bydd 
angen cytundeb newydd.

Archwilio Cymru

Mae Archwilio Cymru yn cefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff 
gwarchod y sector cyhoeddus ar gyfer Cymru. Mae’n sicrhau y 
caiff arian cyhoeddus ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus yng 
Nghymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Er mwyn galluogi hyn, mae’n archwilio cyfrifon ariannol cyrff 
cyhoeddus, mae’n adrodd ar y modd y caiff gwasanaethau eu 
darparu, mae’n asesu p’un a gaiff gwerth am arian ei gyflawni ac 
mae’n cadarnhau’r modd y mae sefydliadau yn cynllunio ac yn 
cyflawni gwelliannau.

BlueLight Commercial 

Cwmni cyfyngedig drwy warant yw BlueLight Commercial, sy’n 
eiddo i’w aelodau (Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i gyd ar hyn 
o bryd) ac a ariennir ar hyn o bryd drwy broses y Swyddfa Gartref 
o ailddyrannu cyllid yr heddlu. Cafodd ei sefydlu i weithredu ar 
ran gwasanaethau plismona ac i sicrhau y caiff cadwyni cyflenwi 
hanfodol a’r broses o sicrhau gwerth gwell am arian eu rheoli’n 
effeithiol.

O dan fodel cenedlaethol, nod BlueLight Commercial yw sicrhau: 
parhad cyflenwi, gofynion ansawdd gofynnol y cynhyrchion a 
brynir, ac ystyriaeth briodol i werth cymdeithasol, caethwasiaeth 
fodern ac effeithiau cynaliadwyedd wrth ymgysylltu a llunio 

contractau â’r farchnad, yn cynnwys gallu gweithgynhyrchu 
datblygol y DU.

Heddlu Dinas Llundain

Mae gan Heddlu Dinas Llundain gytundeb â’r Swyddfa Gartref i 
weithredu fel yr Heddlu Arweiniol Cenedlaethol ar gyfer twyll. Nod y 
cytundeb yw diogelu’r cyhoedd drwy atal ac amharu ar dwyll drwy 
blismona medrus ac effeithiol wedi’i gydlynu. O dan y cytundeb 
hwn, mae Heddlu Dinas Llundain yn gyfrifol am y canlynol:

  pennu’r strategaeth plismona twyll genedlaethol ac arwain a 
chydlynu ymateb yr heddlu i dwyll

  cydlynu prosesau adrodd am dwyll cenedlaethol, yn cynnwys 
drwy Action Fraud; 

  brysbennu cenedlaethol a dyrannu achosion twyll a chudd-
wybodaeth.

Mae Heddlu Dinas Llundain yn cyflwyno adroddiadau chwarterol ar 
ei berfformiad, fel yr Heddlu Arweiniol Cenedlaethol, i’r Bwrdd Twyll 
a Seiberdroseddu (Systemau Cenedlaethol).

Y Coleg Plismona

Mae gan y Coleg Plismona fandad i bennu safonau o ran datblygiad 
proffesiynol, yn cynnwys codau ymarfer a rheoliadau, er mwyn 
sicrhau cysondeb ar draws y 43 o heddluoedd yng Nghymru 
a Lloegr. Mae hyn yn cynnwys cylch gwaith i bennu safonau ar 
gyfer gwasanaeth yr heddlu ar hyfforddiant, datblygiad, sgiliau a 
chymwysterau.

Mae’r Coleg hefyd yn cynnal Canolfan What Works ar gyfer 
Lleihau Troseddu, sy’n cynnwys cydweithio ag academyddion a 
chonsortiwm prifysgol. Mae hyn yn cynnwys cydlynu’r rôl ledled 
y wlad, gan gomisiynu gwaith ymchwil a galluogi gwaith rhwng 
academia a gwasanaethau plismona er mwyn datblygu dull sy’n 
seiliedig ar dystiolaeth at blismona.

Gwasanaeth Erlyn y Goron

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn erlyn achosion troseddol y mae’r 
heddlu a sefydliadau ymchwilio eraill yng Nghymru a Lloegr wedi 
ymchwilio iddynt. Mae Gwasanaeth Erlyn yn Goron yn annibynnol 
ac mae’n gwneud ei benderfyniadau yn annibynnol ar yr heddlu a’r 
llywodraeth.

Ei ddyletswydd yw sicrhau bod y person cywir yn cael ei erlyn am y 
drosedd gywir, a bod troseddwyr yn cael eu dwyn o flaen eu gwell lle 
bynnag y bo’n bosibl. Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gweithio’n 
agos gyda’r heddlu, y llysoedd, y farnwriaeth a phartneriaid eraill i 
gyflawni cyfiawnder.
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Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei 
Mawrhydi

Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei 
Mawrhydi yn arolygu, yn monitro ac yn adrodd ar effeithlonrwydd 
ac effeithiolrwydd yr heddlu a gwasanaethau tân ac achub gyda’r 
nod o annog gwelliant.

Drwy ddarparu gwybodaeth hygyrch ar berfformiad heddluoedd 
a gwasanaethau tân ac achub, mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a 
Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi yn caniatáu i’r cyhoedd 
a chymheiriaid weld ei gynnydd. Mae’n credu bod hyn yn rhoi 
pwysau ar yr heddluoedd a’r gwasanaethau tân ac achub hynny y 
mae angen gwella agweddau ar blismona a thân ac achub i godi eu 
safonau.

Y Swyddfa Gartref

Y Swyddfa Gartref yw prif adran y llywodraeth ar gyfer mewnfudo 
a phasbortau, polisi cyffuriau, troseddu, tân, gwrthderfysgaeth a’r 
heddlu. Ymysg ei chyfrifoldebau mae:

  gweithio ar y problemau a achosir gan ddefnydd anghyfreithlon 
o gyffuriau;

  llunio’r strategaeth alcohol;

  cadw’r Deyrnas Unedig yn ddiogel rhag bygythiad terfysgaeth;

  lleihau ac atal troseddu, a sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel 
yn eu cartrefi a’u cymunedau;

  cefnogi plismona gweledol, cyfrifol ac atebol drwy rymuso’r 
cyhoedd a rhyddhau’r heddlu i ymladd troseddau; 

  atal tân ac achub.

Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu

Mae gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu 
oruchwyliaeth gyffredinol dros y broses o weithredu system 
gwyno’r heddlu yn effeithiol ac mae ganddi’r pŵer i lunio 
rheoliadau i gefnogi’r rôl hon. Mae hefyd yn ymchwilio i’r 
digwyddiadau, y cwynion a’r honiadau mwyaf difrifol a sensitif sy’n 
cynnwys yr heddlu.

Mae Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu hefyd yn gwneud 
gwaith ymchwil o’i hymchwiliadau a gweithgarwch arall i gefnogi ei 
chyhoeddiadau ‘Learning the Lessons’, gyda’r nod o wella’r modd y 
mae’r heddlu yn mynd i’r afael â chwynion a digwyddiadau difrifol 
eraill.

Y Gymdeithas Llywodraeth Leol

Mae’r Gymdeithas Llywodraeth Leol yn sefydliad aelodaeth, sy’n 
cynnwys y rhan fwyaf o gynghorau Lloegr, cynghorau Cymru drwy 
Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, awdurdodau tân a pharciau 
cenedlaethol, yn ogystal â nifer bach o gynghorau plwyf/tref, a rhai 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu sydd â chyfrifoldebau tân.

Mae’r Gymdeithas Llywodraeth Leol yn sefydliad trawsbleidiol a 
arweinir gan wleidyddiaeth sy’n gweithio ar ran cynghorau i sicrhau 
bod gan lywodraeth leol lais cryf, credadwy gyda llywodraeth 
genedlaethol.

 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn un o brif adrannau’r llywodraeth 
ac mae wrth wraidd y system cyfiawnder. Mae’n gweithio i ddiogelu 
a datblygu egwyddorion cyfiawnder, ac i sicrhau system cyfiawnder 
o’r radd flaenaf sy’n gweithio i bawb mewn cymdeithas.

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn gyfrifol am lysoedd, carchardai, 
gwasanaethau prawf a chanolfannau presenoldeb.

Yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol

Prif ffocws yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol yw lleihau 
troseddu difrifol a chyfundrefnol. Mae swyddogion yr Asiantaeth 
Troseddu Cenedlaethol yn gweithio mewn rôl flaenllaw yn gorfodi’r 
gyfraith er mwyn sicrhau’r darlun cudd-wybodaeth gorau posibl o 
fygythiadau troseddau difrifol a chyfundrefnol, i ymlid y troseddwyr 
mwyaf difrifol a pheryglus ac i ddatblygu galluoedd arbenigol ar ran 
sefydliadau gorfodi’r gyfraith a phartneriaid eraill.

Mae ei phrif feysydd cyfrifoldeb yn cynnwys:

  seiberdroseddu;

  arfau tanio anghyfreithlon;

  caethwasiaeth fodern a masnachu pobl;

  cam-drin plant yn rhywiol a cham-fanteisio’n rhywiol ar blant;

  twyll a gwyngalchu arian;

  masnachu cyffuriau;

  troseddau mewnfudo cyfundrefnol a bregusrwydd ffiniau;

  llathruddo a chribddeiliaeth; 

  llwgrwobrwyo a llygredd.

Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Diogelu Iechyd

Mae’r sefydliad newydd hwn eisoes wedi dwyn ynghyd arweinwyr 
Cynllun Profi ac Olrhain PHE a’r GIG, yn ogystal â gallu dadansoddi’r 
Gyd-ganolfan Bioddiogelwch, a gaiff eu huno’n ffurfiol mewn un 
corff o dymor y gwanwyn 2021. Bydd y Sefydliad Cenedlaethol ar 
gyfer Diogelu Iechyd yn cefnogi cyfarwyddwyr lleol sefydliadau 
iechyd y cyhoedd a phrif ffocws y sefydliad newydd fydd sicrhau’r 
gallu gorau i reoli clefydau heintus a delio â phandemigau neu 
argyfyngau diogelu iechyd.

Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu

Mae Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu yn 
dwyn ynghyd heddluoedd yn y DU er mwyn helpu i blismona 
gweithrediadau cydweithio, diwygio, gwella a sicrhau gwerth am 
arian.
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Mae prif swyddogaethau Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr 
Heddlu yn cynnwys:

  cydlynu gweithrediadau cenedlaethol yn cynnwys mewn 
perthynas â’r Gofyniad Plismona Strategol, a gweithio gyda’r 
Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol lle y bo’n briodol;

  rheoli gweithrediadau gwrthderfysgaeth a chyflawni plismona 
gwrthderfysgaeth drwy’r rhwydwaith cenedlaethol fel y nodir yn 
A Collaboration Agreement - National Counter Terrorism Police 
Services Version 2019 v.1;

  cydlynu ymateb cenedlaethol yr heddlu i argyfyngau 
cenedlaethol a chydlynu’r broses o symud adnoddau ar draws 
ffiniau heddluoedd ac yn rhyngwladol; 

  rhoi safonau a pholisïau ar waith yn genedlaethol fel y nodir gan 
y Coleg Plismona a’r Llywodraeth.

Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol

Mae’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn craffu ar wariant 
cyhoeddus ar ran y Senedd er mwyn helpu’r Llywodraeth yn ei 
hymgyrch i wella gwasanaethau cyhoeddus, yn genedlaethol ac yn 
lleol.

Mae’n cyflawni hyn drwy archwilio datganiadau ariannol holl 
adrannau llywodraeth ganolog, asiantaethau a chyrff cyhoeddus 
eraill, ac yn adrodd ar y canlyniadau i’r Senedd. Ymysg ei gwaith 
arall mae:

  astudiaethau gwerth am arian;

  archwiliadau lleol; ymchwiliadau;

  cymorth i’r Senedd; 

  gweithgareddau rhyngwladol.

Police ICT Company

Mae’r Police ICT Company yn gwmni cyfyngedig drwy warant, sy’n 
eiddo i’w aelodau, y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn Gomisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu, a chaiff ei ariannu drwy blismona. Mae’r 
cwmni yn cefnogi plismona er mwyn cael mwy o fuddsoddiadau 
mewn technoleg a gwneud defnydd gwell o arian cyhoeddus.

Mae’n rhoi dealltwriaeth dechnegol, yn negodi ac yn rheoli 
contractau er mwyn sicrhau arbedion a gwerth am arian ac 
mae’n rhoi cymorth i raglenni technoleg plismona mawr. Ymysg ei 
wasanaethau mae:

  sganio gorwelion technoleg;

  cynghori cyrff cyllido;

  nodi a blaenoriaethu technolegau arloesol;

  cyngor caffael; 

  rheoli gwasanaeth ar gyfer rhaglenni cenedlaethol i 
gwsmeriaid.

Llywodraeth Cymru

Mae gan Gymru ei llywodraeth ei hun, sy’n llunio polisïau a 
chyfreithiau i’r wlad mewn perthynas ag:

  addysg;

  iechyd;

  llywodraeth leol;

  trafnidiaeth;

  cynllunio;

  datblygu economaidd;

  gwasanaethau cymdeithasol;

  diwylliant;

  y Gymraeg;

  yr amgylchedd; 

  amaethyddiaeth a materion gwledig.

Mae Llywodraeth Cymru’n gwneud penderfyniadau ar faterion yn 
ymwneud â’r meysydd hyn, ar gyfer Cymru gyfan, mae’n datblygu 
polisïau ac yn eu rhoi ar waith, ac mae’n cynnig cyfreithiau newydd 
i Gymru (Biliau Senedd Cymru). Ceir rhagor o fanylion ar y modd y 
mae plismona yng Nghymru yn ymgysylltu â Llywodraeth Cymru 
a Senedd Cymru yn adran 24 COMISIYNWYR YR HEDDLU A 
THROSEDDU YNG NGHYMRU.

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn sefydliad trawsbleidiol 
a arweinir gan wleidyddiaeth sy’n ceisio rhoi llais cryf i lywodraeth 
leol ar lefel genedlaethol. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
yn sefydliad aelodaeth sy’n cynrychioli’r 22 o awdurdodau lleol yng 
Nghymru; mae’r tri awdurdod tân ac achub a’r tri awdurdod parc 
cenedlaethol yn aelodau cyswllt.

Sefydliadau gweithlu

Y prif sefydliadau gweithlu yw:

  Ffederasiwn yr Heddlu – sy’n cynrychioli rhengoedd hyd at ac yn 
cynnwys Prif Arolygydd;

  Cymdeithas Uwch-arolygwyr yr Heddlu - sy’n cynrychioli Uwch-
arolygwyr a Phrif Uwch-arolygwyr;

  Cymdeithas Staff Prif Swyddogion yr Heddlu – sy’n cynrychioli 
rhengoedd uwchlaw Prif Gwnstabliaid Cynorthwyol a 
swyddogion cyfatebol; 

  Unsain – sy’n cynrychioli’r rhan fwyaf o staff yr heddlu, ond nid 
pob un ohonynt (mae trefniadau gwahanol yn gymwys mewn rhai 
heddluoedd).

https://www.npcc.police.uk/Counter%20Terrorism/CT%20Collaboration%20Agreement%202019%20v1.pdf
https://www.npcc.police.uk/Counter%20Terrorism/CT%20Collaboration%20Agreement%202019%20v1.pdf
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21 Y DIRWEDD LLYWODRAETHU 
GENEDLAETHOL

 Mae’r ddogfen hon yn nodi gwybodaeth gefndirol am y dirwedd llywodraethu genedlaethol a sefydlwyd o hydref 2019 ond 
sy’n parhau i esblygu.

Y Bwrdd Plismona Cenedlaethol

Yn ystod haf 2019, sefydlodd y Swyddfa Gartref y Bwrdd Plismona 
Cenedlaethol i ddwyn rhanddeiliaid allweddol ynghyd i drafod 
materion plismona cenedlaethol pwysig. I ddechrau, cafodd 
hyn ei annog yn bennaf gan y buddsoddiad sylweddol a wnaeth 
y llywodraeth mewn plismona drwy Raglen Recriwtio’r Heddlu 
- h.y., yr ymrwymiad i sicrhau 20,000 o swyddogion yr heddlu 
ychwanegol erbyn 2023 – a’r angen i ddod â’r prif chwaraewyr 
ynghyd i sicrhau bod hyn yn cael ei gyflawni’n gyflym. Fodd 
bynnag, roedd y Llywodraeth hefyd am ddeall pa wahaniaeth 
roedd ei buddsoddiad yn ei wneud o ran ymladd troseddu, 
galluoedd heddluoedd, ac ati a’r modd y gallai gymryd mwy o 
ran yn y sector er mwyn cyflawni blaenoriaethau allweddol y 
llywodraeth.

Mae’r Bwrdd Plismona Cenedlaethol, dan gadeiryddiaeth yr 
Ysgrifennydd Cartref, yn cwrdd bob chwarter ac mae Cadeirydd 
Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn mynychu ar 
ran Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ynghyd â Chomisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu weithiau a allai arwain at drafod eitem 
allweddol. Fel arfer, bydd pob cyfarfod yn dilyn thema allweddol 
– mae hyn wedi cynnwys y rhaglen recriwtio, trais difrifol, 
dioddefwyr sy’n agored i niwed/troseddau cudd ac ati. Ym mis 
Tachwedd 2020, ffocws y Bwrdd Plismona Cenedlaethol oedd 
y Gofyniad Plismona Strategol a’r Adolygiad o Gomisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu.

Mae’r Bwrdd Plismona Cenedlaethol yn atebol i’r Tasglu Trosedd 
a Chyfiawnder a gaiff ei gadeirio gan y Prif Weinidog ac mae 
wedi canolbwyntio’n benodol ar fynd i’r afael â thrais difrifol, 
yn cynnwys llinellau cyffuriau, llofruddiaeth a throseddau 
meddiangar.

Fframwaith Canlyniadau

Ar ddiwedd 2019, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref Fframwaith 
Canlyniadau drafft ar gyfer ymgynghoriad gyda’r sector. Ei nod 
oedd cadarnhau’r cysyniad o ddeall y gwahaniaeth yr oedd ei 
buddsoddiad yn ei wneud ar ganlyniadau troseddau allweddol y 
mae’r Tasglu Trosedd a Chyfiawnder yn eu nodi fel blaenoriaethau 
ar gyfer y sector.

Cafwyd cryn drafod ynghylch y fframwaith hwn – nad oedd wir yn 
canolbwyntio ar rai canlyniadau allweddol, ond yn hytrach ei fod yn 
seiliedig ar nifer o allbynnau.

Nid yw’r fframwaith wedi’i gadarnhau eto oherwydd oedi yn sgil 
pandemig COVID-19, ond mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu wedi gwneud sylwadau cryf i’r Swyddfa Gartref er 
mwyn ceisio sicrhau ei fod yn fwy seiliedig ar ganlyniadau.

Is-fyrddau

Mae’r Swyddfa Gartref hefyd wedi sefydlu dau is-fwrdd allweddol 
sydd islaw’r Bwrdd Plismona Cenedlaethol, a all uwchgyfeirio 
materion iddo pan fydd angen, sydd yn ei dro wrthi’n sefydlu 
is-is-fyrddau. Mae hon yn dirwedd hyblyg a datblygol, ond ceir 
diagram yn crynhoi’r trefniadau presennol ar ddiwedd yr adran 
hon.

Y Bwrdd Plismona Troseddau a Pherfformiad

Sefydlwyd is-fwrdd y Bwrdd Plismona Troseddau a Pherfformiad 
i roi fforwm i graffu’n fanwl ar berfformiad y sector yn erbyn 
y canlyniadau troseddu a phlismona cenedlaethol (heb ei 
gadarnhau). Mae’n dwyn ynghyd gynrychiolwyr o bob rhan o’r 
sector plismona i graffu ar ganlyniadau perfformiad allweddol a’u 
dadansoddi a thrafod pa fesurau y gellir eu cymryd i leihau troseddu 
yn genedlaethol.

Cyfarfu am y tro cyntaf ar 30 Mehefin 2020, a’r brif eitem ar 
yr agenda oedd trafodaeth ar laddiadau. Yn y cyfarfod ar 13 
Hydref 2020, ystyriwyd perfformiad y sector ar droseddau mewn 
cymdogaethau (meddiangar), pa fesurau y mae’r heddlu yn eu 
cymryd i fynd i’r afael â throseddau meddiangar a’u hatal, a rhai 
o’r mesurau y mae’r sector yn eu cymryd er mwyn helpu i leihau 
troseddu, fel Cronfa Strydoedd Mwy Diogel (cynllun £25 miliwn sy’n 
cefnogi 35 o Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i fynd i’r afael 
â bwrgleriaeth a lladrata mewn ardaloedd lle ceir lefelau uchel o 
droseddau), monitro electronig a mentrau eraill. Mae Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu sy’n arwain ar y Portffolio Perfformiad 
yn mynd i’r cyfarfodydd hyn ar ran holl Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu. Mae’r Bwrdd yn cwrdd bob chwarter.

Y Bwrdd Newid a Buddsoddi Strategol

Sefydlwyd is-fwrdd y Bwrdd Newid a Buddsoddi Strategol i nodi 
blaenoriaethau plismona y mae angen buddsoddi ynddynt yn y 
dyfodol ac i adolygu cynnydd rhaglenni cenedlaethol a ariannwyd 
drwy ailddyrannu cyllid ac ailgyfeirio gwasanaethau yn ôl i 
blismona er mwyn sicrhau tryloywder, goruchwyliaeth ac eglurder 
ar y buddiannau i sefydliadau gorfodi’r gyfraith yn ehangach ac 
i’r cyhoedd. Cyfarfu am y tro cyntaf ar 30 Mehefin 2020 ac, fel 
y Bwrdd Plismona Troseddau a Pherfformiad, canolbwyntiodd 
ar laddiadau ynghyd â nodi blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol. 
Canolbwyntiodd yr ail gyfarfod ar 15 Hydref 2020 ar wasanaethau 
fforensig a rhaglenni gorfodi’r gyfraith digidol mawr a gyflawnwyd 
gan y Swyddfa Gartref. Bydd yr holl Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu sy’n arwain ar Ddiwygio, Cyllid a Materion Digidol a 
Thechnoleg yn mynychu’r cyfarfodydd. Mae’r Bwrdd yn cwrdd bob 
chwarter.
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Y Bwrdd Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol

Mae trafodaethau’n mynd rhagddynt ar hyn o bryd ynghylch p’un 
a ellir datblygu bwrdd arall o dan y Bwrdd Plismona Cenedlaethol i 
ystyried troseddau difrifol a chyfundrefnol.

Bwrdd Rhaglen Recriwtio’r Heddlu

Yn ogystal, mae Bwrdd Rhaglen Recriwtio’r Heddlu islaw’r Bwrdd 
Plismona Cenedlaethol ac yn adrodd iddo.

Is-fyrddau islaw’r Bwrdd Plismona Troseddau a Pherfformiad a’r 
Bwrdd Newid a Buddsoddi Strategol

Daeth yn amlwg na fydd gan y Bwrdd Newid a Buddsoddi Strategol 
y gallu i gymryd y dyletswyddau llywodraethu mwy manwl sy’n 
ofynnol mewn rhai ardaloedd. O ganlyniad, ystyrir sefydlu dau is-
grŵp i’r Bwrdd Newid a Buddsoddi Strategol: Bwrdd Digidol, Data a 
Thechnoleg a Bwrdd Galluoedd Gweithredol.

Hefyd, sefydlwyd gweithgorau amrywiol mewn perthynas â mathau 
o droseddau y rhoddir blaenoriaeth iddynt, fel lladdiadau, er mwyn 
hyrwyddo cynnydd mewn meysydd sy’n gysylltiedig â’r Bwrdd 
Plismona Troseddau a Phlismona.

Datblygiadau eraill
Mae nifer o ddatblygiadau eraill sy’n arwyddocaol i dirwedd 
llywodraethu genedlaethol yr heddlu – e.e. yr Adolygiad o 
Droseddau Difrifol a Chyfundrefnol a’r adolygiad o’r Gofyniad 
Plismona Strategol, a lansiwyd ym mis Hydref gyda’r nod o’i 
gwblhau erbyn mis Ionawr 2021. Mae’r Gofyniad Plismona Strategol 
yn nodi meysydd lle mae gan y Llywodraeth gyfrifoldeb dros sicrhau 
bod galluoedd digonol ar waith i ymateb i fygythiadau trawsffiniol a 
difrifol yn genedlaethol (gweler adran 8 CYNLLUNIAU’R HEDDLU 
(TÂN) A THROSEDDU).

Tasglu Trosedd a 
Chyfiawnder

Y Bwrdd Plismona 
Cenedlaethol

Bwrdd Perfformiad 
Trosedd a Phlismona

Bwrdd Newid a Buddsoddi 
Strategol

Bwrdd Digidol, Data a 
Thechnoleg

NSPCC/Prif Gwnstabliaid
Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a 

Throseddu/ Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
Plismona

Bwrdd Troseddau Difrifol 
a Chyfundrefnol?

Bwrdd Gweithlu?
Bwrdd Galluoedd 

Gweithredol

Bwrdd Rhaglen Recriwtio’r 
Heddlu

Llywodraethu plismona cenedlaethol
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22 BETH SYDD NESAF AR GYFER RÔL 
COMISIYNWYR YR HEDDLU A THROSEDDU?

 Mae rôl Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn parhau i esblygu, gydag ymrwymiad ym Maniffesto’r Ceidwadwyr i atgyfnerthu 
atebolrwydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a gaiff eu hethol ac ehangu eu rôl. Mae’r adran hon yn nodi tri maes datblygu 

polisi cenedlaethol a all ei newid a’i drawsnewid.

Adolygiad o Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
Nododd y Llywodraeth ei chynlluniau ar gyfer adolygiad dwy ran o 
rôl Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ym mis Gorffennaf 2020.

Mae’r cylch gorchwyl ar gyfer rhan gyntaf yr adolygiad yn esbonio 
y bydd bob rhan o’r adolygiad yn ystyried y modd y mae rôl 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi datblygu dros yr wyth 
mlynedd diwethaf ac yn rhoi argymhellion ynghylch y modd y 
gellir gwella’r model presennol drwy raglen ddiwygio yn y dyfodol, 
sydd hefyd yn sicrhau cysondeb ag agenda datganoli maerol y 
Llywodraeth.

Rhan un

Cefndir

Cynhaliwyd rhan gyntaf yr adolygiad yn haf 2020 i lywio 
blaenoriaethau’r llywodraeth ar gyfer diwygio model Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu cyn mis Mai 2021, gyda’r Ysgrifennydd 
Cartref yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd Plismona 
Cenedlaethol ar 4 Tachwedd.

Roedd yn canolbwyntio ar y cwestiynau canlynol:

  Sut i atgyfnerthu a mireinio atebolrwydd Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu i’r cymunedau a wasanaethir ganddynt, 
yn cynnwys sut i godi proffil model Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu a sicrhau ei bod yn fwy rhwydd i’r cyhoedd 
gael gafael ar wybodaeth am eu Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu.

  Sut i sicrhau bod Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn ddigon 
gwydn, yn cynnwys ystyried y trefniadau ar gyfer penodi Dirprwy 
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

  Sut i wella’r model craffu presennol ar gyfer Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu.

  Sut i rannu ac ymgorffori arferion gorau ymysg Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu.

  Effeithiolrwydd dynameg goruchwylio presennol Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid, yn cynnwys A38 a’r 
Protocol Plismona.

  A oes angen unrhyw gamau i atgyfnerthu atebolrwydd 
neu eglurder rolau o fewn model Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu Maerol i adlewyrchu’r cyfeiriad teithio ar gyfer 
datganoli maerol.

  Sut mae’r Llywodraeth yn nodi ei dyhead hirdymor ar ddiwygio 
trefniadau llywodraethu tân cyn etholiadau Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu ym mis Mai 2021.

Casgliadau ac argymhellion

Ar hyn o bryd, rydym yn aros i weld canlyniadau rhan gyntaf yr 
adolygiad.

Rhan dau

Bydd yr ail ran yn dechrau ar ôl etholiadau mis Mai 2021 a bydd 
yn ystyried yr achos dros ddiwygiadau hirdymor y mae angen 
newidiadau deddfwriaethol ar eu cyfer. Rhagwelir y bydd hyn yn 
cynnwys adolygiad o rôl Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn y 
System Cyfiawnder Troseddol ac o ran datganoli maerol (ceir rhagor 
o wybodaeth am y ddau isod).

Diwygio cyfiawnder troseddol
Nododd y Llywodraeth gynlluniau ar gyfer Comisiwn Brenhinol 
i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y broses cyfiawnder 
troseddol yn Araith y Frenhines ym mis Rhagfyr 2019, a 
chyhoeddodd gyllideb o £3 miliwn ar gyfer y Comisiwn ym mis 
Mawrth 2020, wrth i bandemig COVID-19 ddatblygu. O ganlyniad, 
ysgogodd ymgyrch i recriwtio uwch-swyddog i ddatblygu gwaith 
y comisiwn, ac mae swyddog arweiniol bellach wedi’i benodi, er 
ein bod yn dal i aros am ragor o fanylion (e.e. aelodaeth a chylch 
gorchwyl).

Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw at yr angen i 
ddiwygio’r broses cyfiawnder troseddol (yn benodol, mae’r 
ôl-groniad o achosion llys o’r cyfnod cyn pandemig COVID-19 
wedi cynyddu’n frawychus) – a rôl bosibl Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu yn gwella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y 
System Cyfiawnder Troseddol (er enghraifft, dod â phartneriaid 
lleol ynghyd i ddatblygu dulliau gweithredu lleol arloesol i fynd i’r 
afael ag ôl-groniadau o achosion llys drwy Fyrddau Cyfiawnder 
Troseddol Lleol). Mae hefyd wedi dangos y gall deddfwriaeth 
a pholisïau presennol fod yn rhwystr rhag datblygu ymatebion 
lleol hyblyg.

Ar adeg ysgrifennu’r ddogfen hon, nid oedd y cynlluniau ar gyfer 
Comisiwn Brenhinol wedi’u datblygu. Yn hytrach, mae’r gwaith i 
ddiwygio’r System Cyfiawnder Troseddol yn datblygu’n gyflym 
fel rhan o gynlluniau adfer cenedlaethol y System Cyfiawnder 
Troseddol cenedlaethol ar gyfer pandemig COVID-19, fel rhan o 
raglen waith fawr a gydlynwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder 
ac yn cynnwys partneriaid cenedlaethol o’r System Cyfiawnder 
Troseddol – yn cynnwys Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu, yn ogystal â Chyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion 
yr Heddlu, carchardai, profiannaeth, Gwasanaeth Erlyn y Goron a 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi. Caiff hyn 
ei ddatblygu drwy’r Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cenedlaethol, a 
gaiff ei gadeirio gan yr Arglwydd Ganghellor.
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Rhagwelir hefyd y bydd ail ran Adolygiad y Llywodraeth o 
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu hefyd yn canolbwyntio ar 
atgyfnerthu rôl Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ymhellach yn y 
System Cyfiawnder Troseddol.

Diwygio llywodraeth leol yn Lloegr 
Mae’r Llywodraeth hefyd yn datblygu Papur Gwyn ar ddiwygio’r 
system llywodraeth leol er mwyn sefydlu mwy o feiri a datganoli 
mwy o gyfrifoldebau iddynt. Un o’r cyfrifoldebau y gellir eu 
datganoli yw cyfrifoldebau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (fel 
sy’n digwydd yn Llundain a Manceinion ar hyn o bryd). Yn wreiddiol, 
disgwyliwyd i’r Papur Gwyn gael ei gyhoeddi yn ystod yr hydref ond 
mae wedi’i ohirio tan wanwyn y flwyddyn nesaf nawr.

Roedd rhan gyntaf yr Adolygiad o Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu yn cynnwys cwestiynau cychwynnol ar ddatganoli 
pwerau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. Yn gyffredinol, mae 
dau fodel ar gyfer datganoli pwerau Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu i feiri, un lle caiff y gorfforaeth undyn y mae Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu wedi’u cyfansoddi drwyddi ei chadw o 
fewn Swyddfa’r Maer (fel sy’n digwydd yn Llundain), ac un lle mae 
pwerau’r gorfforaeth undyn yn cael eu trosglwyddo i awdurdod 
cyfunol, ond gyda’r pwerau i wneud penderfyniadau yn cael eu 
cadw o fewn Swyddfa’r Maer (fel sy’n digwydd ym Manceinion). Y 
prif ddadleuon a gyflwynodd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
yn yr ymateb i ran gyntaf yr Adolygiad o Gomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu oedd y dylai’r Llywodraeth ddeddfu er mwyn galluogi 
strwythur corfforaeth undyn Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
i gael ei drosglwyddo’n uniongyrchol i’r Maer (fel yn Llundain), y 
dylai cyfansoddiad maerol gyd-ffinio ag ardaloedd Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu, a bod yn rhaid ymgynghori â Chomisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu yn lleol ynghylch unrhyw gynigion maerol (nad 
yw’n ofynnol ar hyn o bryd).
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 Mae’r adran hon yn nodi’r prif effeithiau a gafodd pandemig COVID-19 ar blismona a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, yn 
cynnwys mewn perthynas â’r System Cyfiawnder Troseddol ehangach, a’r camau a gymerwyd gan Gomisiynwyr yr Heddlu a 

Throseddu i fynd i’r afael â’r materion sydd wedi codi. Ceir rhagor o wybodaeth am Gymru yn adran 24 COMISIYNWYR YR HEDDLU 
A THROSEDDU YNG NGHYMRU.

Cyfnod cyntaf y cyfyngiadau symud

Mae’r adran hon yn nodi’r gweithgarwch allweddol a gynhaliwyd 
gan y gwasanaeth plismona a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
yn ystod cyfnod cyntaf y cyfyngiadau symud.

Ymgyrch Talla

Hon oedd yr ymateb gweithredol allweddol gan heddluoedd. 
Sefydlodd ddull o gydlynu gweithgarwch yr heddlu a chasglu 
data lleol ar sail genedlaethol i lywio’r ymateb plismona. 
Cyhoeddwyd y data a gasglwyd a’u rhannu â Chomisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu, bob wythnos i ddechrau (bob mis yn 
ddiweddarach). Roedd hyn yn cwmpasu gwybodaeth am bethau 
fel absenoldeb gweithlu’r heddlu, tueddiadau troseddau a 
gofnodwyd (gan ganolbwyntio’n benodol ar gam-drin domestig, 
digwyddiadau sy’n gysylltiedig â COVID-19 ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol), a Hysbysiadau Cosb Benodedig a roddwyd 
(gan mai’r rhain oedd y brif gosb a ddefnyddiwyd am dorri 
rheolau’r cyfyngiadau symud).

Gorfodi a chraffu

Roedd gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu rôl i’w chwarae 
yn dwyn yr heddlu i gyfrif am gymhwyso’r adnoddau oedd ar gael 
iddynt mewn modd cymesur yn ystod cyfnod cyntaf y cyfyngiadau 
symud. Roedd hyn yn canolbwyntio ar ymgysylltu, esbonio, annog 
a gorfodi (dull gweithredu’r pedair ‘E’ yn Saesneg), gan orfodi dim 
ond pan fetho popeth arall. Cynyddodd llawer o Gomisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu eu prosesau craffu a mynegodd sawl un 
bryderon ynghylch y ffaith bod Hysbysiadau Cosb Benodedig 
yn cael eu defnyddio mewn modd anghymesur yn erbyn rhai 
cymunedau, BAME yn bennaf, a chymerwyd camau i fynd i’r afael 
â hyn.

Cyfreithlonrwydd yr heddlu

Wrth i gyfnod cyntaf y cyfyngiadau symud barhau, nododd 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu bryderon ynghylch ‘blinder-
covid’, a phobl yn cymryd siawns y cymerir camau yn eu herbyn 
am fethu cadw pellter cymdeithasol, er enghraifft. Mewn rhai 
ardaloedd, roedd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu hefyd yn 
bryderus ynghylch y cyfyngiadau (a’r newidiadau) a gyflwynwyd 
mewn mannau twristiaeth, ail gartrefi ac ati. Roedd yr holl faterion 
hyn yn adlewyrchu lefel o wrthwynebiad cyhoeddus a chododd 
bryderon ynghylch rôl ddilys plismona. Erys pryderon o hyd 
ynghylch effaith hirdymor COVID-19 a’r mesurau a gymerwyd i’w 
reoli ar droseddau a chyfreithlondeb plismona.

Ymgysylltu â’r cyhoedd

Roedd gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu rôl allweddol yn 
rhoi sicrwydd i’r cyhoedd a’u cymunedau lleol yn ystod cyfnod 
cyntaf y cyfyngiadau symud ac yn dilyn hynny. Mae Swyddfeydd 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi datblygu eu defnydd o 
lwyfannau fideo ac ar-lein i gynnal eu hymgysylltiad â’r cyhoedd a 
phartneriaid. Mae llawer wedi diwygio eu gwefannau a chyfryngau 
digidol eraill i sicrhau eu bod yn cyflwyno gwybodaeth i’r cyhoedd 
yn effeithiol ac yn cynyddu dibyniaeth ar ddulliau cyfathrebu ar-
lein.

Materion ariannol

Mae pandemig COVID-19 a chyfyngiadau symud parhaus wedi 
cael effaith sylweddol ar gyllid plismona, wrth i heddluoedd fynd i 
gostau wrth weithredoli’r ymateb i COVID-19, gan gynnal busnes 
fel arfer, caffael PPE, a rheoli’r broses o storio a dosbarthu PPE 
ar draws y gwasanaeth plismona. Yn ddiweddar, cadarnhaodd y 
Swyddfa Gartref y byddai costau pob PPE yn cael eu had-dalu’n 
llawn, yn cynnwys gorchuddion wyneb a chostau sy’n gysylltiedig â 
storio a dosbarthu stoc cenedlaethol.

Hefyd, ym mis Hydref 2020, rhoddodd y Swyddfa Gartref £30m o 
gyllid ar draws heddluoedd i gynnal mwy o weithgarwch i orfodi 
rheolau’r coronafeirws, ar ben eu dyletswyddau plismona rheolaidd.

Llywiodd pandemig COVID-19 benderfyniad y Llywodraeth i roi’r 
gorau i gynlluniau ar gyfer Adolygiad tair blynedd o Wariant o blaid 
setliad un flwyddyn ar gyfer 2021-22, gan gyfrannu at ansicrwydd 
ynghylch cyllid yn y dyfodol a lleihau gallu Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu a heddluoedd i flaengynllunio. Ar ben hyn, mae’r 
ffaith y gellid effeithio’n andwyol ar gyfraddau casglu Praesept 
y Dreth Gyngor leol (ynghyd â thwf yn y dyfodol mewn cartrefi 
newydd y gellid codi Praesept y Dreth Gyngor arnynt), oherwydd y 
dirywiad economaidd. Gallai hyn hefyd gael effaith uniongyrchol 
ar swm cyffredinol y cyllid sydd ar gael i Gomisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu yn y dyfodol rhagweladwy. Wrth gwrs, mae pryder 
hefyd ynghylch goblygiadau tymor hwy pandemig COVID-19, yn 
cynnwys effaith cyni a chynnydd tebygol mewn diweithdra, ynghyd 
â datblygiadau eraill pwysig posibl, yn benodol ymadawiad y DU â’r 
Undeb Ewropeaidd (Brexit).

Gweithio mewn partneriaeth a chefnogi 
dioddefwyr

Mae gweithio mewn partneriaeth wedi bod yn allweddol er mwyn 
mynd i’r afael â phandemig COVID-19 ac, er enghraifft, mae wedi 
bod yn bwysig i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a’r heddlu 
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weithio gyda chyrff iechyd cyhoeddus lleol ac awdurdodau lleol i 
gyflwyno ymateb cynhwysfawr gan y gwasanaethau cyhoeddus 
i’r pandemig. Yn yr un modd, mae wedi bod yn bwysig i 
Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu barhau i gefnogi dioddefwyr, 
pan mae’r arwahanrwydd sy’n deillio o’r cyfyngiadau symud 
ynddo’i hun yn ffactor sy’n peri risg iddynt. Nodir rhywfaint o’r 
gwaith y mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi bod yn 
rhan ohono isod.

Fforymau Cydnerthedd Lleol

Mae Fforymau Cydnerthedd Lleol yn strwythurau lleol allweddol 
ar gyfer asesu risg a llunio cynlluniau brys i atal, lliniaru a rheoli 
effaith argyfyngau difrifol ar ein cymunedau (ceir rhagor o fanylion 
yn adran 10 CYLLID YR HEDDLU: Y BROSES GORFFORAETHOL 
AC ARIANNOL LEOL). Dyma’r dull y caiff gwaith partneriaeth 
ei ysgogi’n lleol rhwng y gwasanaethau brys, ac asiantaethau 
allweddol eraill sydd â rôl mewn ymateb brys yn mynd i’r afael â 
phandemig COVID-19. Sefydlwyd Fforymau Cydnerthedd Lleol 
gan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 ac mae’r ddeddfwriaeth 
hon yn dal i roi’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer y modd y cânt eu 
gweithredu.

Mae hyn yn golygu eu bod wedi’u sefydlu cyn Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu, ac er bod rhai Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu a Swyddfeydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
yn cael eu cynrychioli ar eu Fforymau Cydnerthedd Lleol, nid yw 
hyn yn wir am bob un, a cheir amrywiadau mawr o ran dulliau 
gweithredu lleol. Mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu yn trafod y ffordd ymlaen â’r llywodraeth.

Galwadau gweinidogol

Trefnodd Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i 
bob Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gael galwadau bob 
wythnos (bob pythefnos yn ddiweddarach, ac yna bob mis) â’r 
Swyddfa Gartref a/neu Weinidogion y Weinyddiaeth Gyfiawnder 
er mwyn helpu i’w hysbysu ynghylch datblygiadau a’u galluogi i 
ofyn cwestiynau i Weinidogion a chodi pryderon a materion lleol. 
Helpodd hyn i dynnu sylw Gweinidogion at faterion sy’n codi’n lleol 
a helpodd Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i wneud achos dros 
gyllid ychwanegol i ddioddefwyr ac i heddluoedd, ymysg pethau 
eraill, a’r problemau helaeth o ran ôl-groniad o achosion llys lleol.

Cam-drin domestig

Cafwyd pryderon o gyfnod cynnar bod y cyfyngiadau symud wedi 
arwain at amgylchedd lle gellid gweld cynnydd yn nifer yr achosion 
o gam-drin domestig. Gan weithio gyda’r Weinyddiaeth Gyfiawnder, 
rhoddodd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu dystiolaeth i 
helpu i sicrhau cyllid ychwanegol i gefnogi dioddefwyr cam-drin 
domestig, a aeth drwy Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu fel y 
gallent roi hwb i wasanaethau cymorth lleol. Dim ond i gwmpasu 
cyfnod cychwynnol tan ddiwedd mis Hydref y rhoddwyd y cyllid 

cychwynnol, ond cytunodd y Trysorlys yn ddiweddarach y gellid ei 
ddefnyddio tan ddiwedd mis Ebrill flwyddyn nesaf.

Dioddefwyr yn gyffredinol

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn bryderus o 
hyd ynghylch effaith emosiynol, seicolegol ac ariannol yr 
arwahanrwydd a gyflwynwyd gan y cyfyngiadau symud ar 
ddioddefwyr yn gyffredinol, ac maent wedi ystyried y modd y 
gellir atgyfnerthu cymorth i ddioddefwyr yn lleol er mwyn helpu 
i wrth-droi rhai o’r effeithiau hyn. Yn ogystal, mae Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu yn bryderus iawn o hyd ynghylch mynediad 
dioddefwyr i gyfiawnder, o ystyried effaith y cyfyngiadau symud ar 
waith llysoedd – gweler isod – ac rydym yn parhau i weithio gyda’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder i geisio mynd i’r afael â’r materion hyn.

Y system llysoedd

Cafwyd ôl-groniadau sylweddol o achosion Llys y Goron yn y rhan 
fwyaf o ardaloedd cyn cyfnod cyntaf y cyfyngiadau symud, a 
gafodd eu cymhlethu’n fawr pan gaewyd y llysoedd ddiwedd mis 
Mawrth. Mae hon yn broblem barhaus, gyda’r ôl-groniadau yn dal 
i gynyddu yn gyffredinol hyd heddiw. Y prif reswm dros hyn oedd 
gallu adeiladau llysoedd i roi gofynion cadw pellter cymdeithasol ar 
waith ynghyd â chynnal capasiti llysoedd. Cafwyd rhai problemau 
hefyd gyda chostau plismona gwrandawiadau remand dros fideo, a 
arweiniodd at oedi yn y maes hwn hefyd.

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn bryderus o hyd 
ynghylch effeithiau achosion llys yn cael eu haildrefnu neu eu 
gohirio drwy’r adeg ar ddioddefwyr a thystion, a’r cwestiynau y mae 
hyn yn eu codi ynghylch cyfreithlonrwydd y system cyfiawnder. 
Mewn rhai ardaloedd, mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
wedi gweithio gyda phartneriaid lleol i geisio dod o hyd i adeiladau 
sector cyhoeddus lleol eraill a sicrhau eu bod ar gael er mwyn gallu 
cadw pellter cymdeithasol a’u haddasu i fod yn ‘Llysoedd Dros Dro’, 
ond mae rhwystredigaeth bod hyn wedi methu mewn sawl ardal, 
oherwydd y rhwystrau a wynebir mewn gwaith partneriaeth lleol 
gyda Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi, a’r farn 
nad oedd ganddynt y pŵer i wneud y penderfyniadau hyn. Mae’r 
sefyllfa hefyd wedi golygu bod y System Cyfiawnder Troseddol wedi 
rhoi pwysau ar yr heddlu i ddefnyddio datrysiadau y tu allan i’r llys 
neu gyfiawnder adferol yn amlach (lle mewn rhai achosion, ceir 
pryderon y gall hyn fod yn amhriodol).

Fel Cadeiryddion Byrddau Cyfiawnder Troseddol Lleol a chynullwyr 
partneriaethau lleol, mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
rôl hanfodol i’w chwarae yn diwygio ac adfer y System Cyfiawnder 
Troseddol, ac maent yn cydweithio â’r Weinyddiaeth Gyfiawnder 
ac eraill er mwyn sicrhau bod mwy o hyblygrwydd i ddatblygu a 
grymuso dulliau arloesol yn lleol.
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24 COMISIYNWYR YR HEDDLU A 
THROSEDDU YNG NGHYMRU

 Nod yr adran hon yw rhoi gwybodaeth fanylach am y modd y mae trefniadau plismona a throseddu yn wahanol yng Nghymru 
o gymharu â Lloegr. Er nad yw plismona na chyfiawnder yn faterion datganoledig, mae rhan helaeth o weddill y dirwedd y 

mae plismona wedi’i chynnwys ynddi wedi’i datganoli i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys materion fel llywodraeth leol, 
gwasanaethau iechyd, addysg a gwasanaethau tân, sydd oll yn effeithio ar y modd y mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng 
Nghymru yn cyflawni eu swyddogaethau plismona a throseddu a hefyd y modd yr eir i’r afael â rhai materion ariannol - yn benodol 
mewn perthynas â’r modd y mae trefniadau partneriaeth yn gweithio a chyfrifoldebau ariannol sydd gan Weinidogion Cymru ac 
nid Gweinidogion y Swyddfa Gartref. Mae’r adran hefyd yn nodi’r modd yr ymatebodd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng 
Nghymru i bandemig COVID-19.

Prif nodweddion

Mae’r gwahaniaethau amlwg cyntaf mewn perthynas â’r 
strwythurau a roddwyd ar waith i sicrhau trefniadau ymgysylltu 
rhwng plismona, Llywodraeth Cymru, asiantaethau cyfiawnder 
troseddol a chyrff cyhoeddus eraill, fel cynghorau lleol, sy’n darparu 
gwasanaethau datganoledig. Y pwysicaf o’r rhain yw:

  Bwrdd Partneriaeth Plismona Cymru;

  Grŵp Trawsbleidiol Senedd Cymru ar Blismona;

  Plismona yng Nghymru;

  Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru;

  Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru - sefydlwyd o 
dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015; 

  Cydweithio rhwng y Gwasanaethau Tân ac Achub.

Ceir rhagor o fanylion am y cyrff a’r trefniadau hyn isod yn ogystal â 
gwybodaeth am:

  y dirwedd ariannol yng Nghymru; 

  yr ymateb i bandemig COVID-19 yng Nghymru.

Bwrdd Partneriaeth Plismona Cymru

Mae’r pedwar Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r pedwar Prif 
Gwnstabl yng Nghymru wedi rhoi cryn ystyriaeth i’r modd y maent 
yn trefnu eu hunain i gydweithredu’n fwy effeithiol â Llywodraeth 
Cymru a’u partneriaid datganoledig ac annatganoledig gan 
gydnabod nad yw plismona wedi’i ddatganoli. Mae Bwrdd 
Partneriaeth Plismona Cymru (‘y Bwrdd’) yn cynnig dull o 
bontio materion plismona rhwng yr agweddau datganoledig ac 
annatganoledig o wasanaethau cyhoeddus y mae’r heddlu yn eu 
gweithredu yng Nghymru.

Nod y Bwrdd yw gweithio’n effeithiol gyda’r trefniadau 
cyfansoddiadol presennol a hefyd i atgyfnerthu’r ddealltwriaeth, 
y trefniadau, yr arferion a’r rhyngberthynas rhwng plismona a 
Llywodraeth Cymru a chyrff llywodraethol datganoledig eraill. 
Nid yw’n disodli nac yn amrywio dyletswyddau cyfreithiol 
Llywodraeth Cymru, Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu na Phrif 
Gwnstabliaid. Mae Prif Gwnstabliaid yn weithredol annibynnol 
o hyd.

Cynhaliodd y Bwrdd ei gyfarfod cyntaf ar 19 Tachwedd 2018 ac 
mae’n cyfarfod bob chwarter fel arfer. Caiff ei gadeirio gan Brif 
Weinidog Cymru neu ei Ddirprwy a Phlismona Cymru sy’n darparu’r 
ysgrifenyddiaeth. Cyhoeddir cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd ar 
wefan Llywodraeth Cymru ac maent ar gael yn llyw.cymru/bwrdd-
partneriaeth-plismona-cymru/amdanom-ni.

Mae pob cyfarfod yn ystyried thema benodol y cytunir arni ymlaen 
llaw. Mae’r cyfarfodydd yn cynnwys cyflwyniad ar y thema gan 
arweinydd plismona a/neu Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu. 
Thema’r cyfarfod sy’n cymryd y rhan fwyaf o’r amser sydd ar gael 
er y gellir gofyn cwestiynau ar unrhyw fater sy’n ymwneud â pholisi 
i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabliaid sy’n 
bresennol ac i’r gwrthwyneb i Lywodraeth Cymru. Manteisir ar y 
cyfle i drafod materion parhaus pwysig hefyd yn ogystal â thynnu 
sylw Llywodraeth Cymru at faterion pwysig ar lefel heddluoedd 
unigol. Y prif nod yw darparu gwasanaeth cydgysylltiedig i 
bobl Cymru sy’n ystyried natur cyfrifoldebau datganoledig ac 
annatganoledig er mwyn darparu gwasanaeth di-dor.

Diben

Diben y Bwrdd yw gwneud y canlynol:

  hyrwyddo a chydlynu trefniadau gweithio mewn partneriaeth 
rhwng Llywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus yn unol 
â’i gylch gwaith datganoledig o ran plismona yng Nghymru 
er mwyn hyrwyddo diogelwch cymunedol a chefnogi’r broses 
gyffredinol o ddarparu gwasanaethau i gymunedau;

  sicrhau bod Llywodraeth Cymru a gwasanaeth yr heddlu yng 
Nghymru yn cael gwybod am eu priod heriau a’r effaith a gânt ar 
y cyhoedd yng Nghymru;

  galluogi Llywodraeth Cymru a gwasanaeth yr heddlu yng 
Nghymru i nodi goblygiadau rhaglenni deddfwriaethol y DU a 
Chymru a’r effaith ar y cyhoedd yng Nghymru;

  sicrhau ymwybyddiaeth ddyledus o’r rheoliadau a’r canllawiau 
a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Gartref, y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder, yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi, 
Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu, y Coleg Plismona a 
chyrff perthnasol eraill a’u heffaith ar amgylchedd sydd wedi’i 
ddatganoli fel arall; a

https://llyw.cymru/bwrdd-partneriaeth-plismona-cymru/amdanom-ni
https://llyw.cymru/bwrdd-partneriaeth-plismona-cymru/amdanom-ni
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  nodi a, lle y bo’n briodol, cytuno ar fentrau cydweithredol sy’n 
cefnogi ffyniant Cymru, ac egwyddorion a nodau Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Aelodaeth

Mae aelodaeth Bwrdd Partneriaeth Plismona Cymru yn cynnwys:

  Prif Weinidog Cymru (Cadeirydd);

  Dirprwy Weinidog a Phrif Chwip (Dirprwy Gadeirydd);

  Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol;

  Ysgrifenyddion Cabinet eraill fel sy’n briodol ar gyfer materion 
perthnasol;

  Cyfarwyddwr Cyffredinol, Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, 
Llywodraeth Cymru;

  Prif Gwnstabl, Heddlu Dyfed Powys;

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Dyfed Powys;

  Prif Gwnstabl, Heddlu Gwent;

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent;

  Prif Gwnstabl, Heddlu Gogledd Cymru;

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gogledd Cymru;

  Prif Gwnstabl, Heddlu De Cymru;

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer De Cymru;

  Ysgrifennydd Gwladol Cymru neu uwch-gynrychiolydd o’i 
swyddfa;

  uwch-gynrychiolydd o’r Swyddfa Gartref;

  uwch-gynrychiolydd o’r Weinyddiaeth Gyfiawnder;

  Prif Weithredwr, GIG Cymru; 

  Arweinydd a Phrif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru.

Gall swyddogion o Uned Gyswllt yr Heddlu, Llywodraeth Cymru a 
Swyddfeydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru 
hefyd fod yn bresennol yn y cyfarfodydd hyn.

Grŵp Trawsbleidiol Senedd Cymru ar Blismona

Mae’r pedwar Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r pedwar 
Prif Gwnstabl yng Nghymru yn ymrwymedig i drefnu eu hunain 
i gydweithredu’n effeithiol â’u partneriaid datganoledig ac 
annatganoledig gan gydnabod nad yw plismona wedi’i ddatganoli. 
I’r perwyl hwnnw, sefydlwyd Grŵp Trawsbleidiol ar Blismona gyda 
Senedd Cymru (‘y Senedd’) i ymgysylltu â phob Aelod o’r Senedd 
ar heriau plismona a’r modd y maent yn ymwneud â gwaith 
datganoledig y Senedd.

Mae’r Senedd yn gorff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i 
gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, ac mae ganddi bedair prif 
rôl:

  cynrychioli Cymru a’i phobl;

  deddfu i Gymru;

  cytuno ar drethi Cymru; 

  dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae 60 o ASau etholedig yn y Senedd.

Mae’r Senedd a Llywodraeth Cymru yn endidau ar wahân sydd 
â chyfrifoldebau ar wahân. Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig 
cyfreithiau, cyllidebau, ac yn datblygu polisïau a’u rhoi ar waith. 
Os bydd y Senedd yn pasio cyfraith, bydd Llywodraeth Cymru yn 
rhoi’r polisi ar waith. Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a 
Phrif Gwnstabliaid yng Nghymru wedi sefydlu Bwrdd Partneriaeth 
Plismona Cymru ar wahân er mwyn ymgysylltu â Llywodraeth 
Cymru.

Diben

Diben Grwpiau Trawsbleidiol y Senedd yw rhoi fforwm i Aelodau 
o’r Senedd o bleidiau gwahanol gwrdd er mwyn ystyried a thrafod 
buddiannau a rennir mewn pynciau penodol.

Nid yw’r Grwpiau Trawsbleidiol yn grwpiau Senedd ffurfiol ac nid 
ydynt yn rhwym wrth unrhyw Reolau Sefydlog y Senedd. Nid oes 
ganddynt unrhyw rôl ffurfiol yn datblygu polisïau. Gall Aelodau o’r 
Senedd sefydlu Grwpiau Trawsbleidiol mewn perthynas ag unrhyw 
faes pwnc sy’n berthnasol i’r Senedd, ond ni ddylent geisio efelychu 
meysydd swyddogaethol a gwmpesir gan Bwyllgorau’r Senedd, ac 
ni fydd ganddynt bwerau Pwyllgorau’r Senedd.

Nod y Grŵp Trawsbleidiol ar Blismona (‘y Grŵp’) yw ystyried y 
cwestiynau canlynol:

  sut y mae plismona yn gweithredu o fewn yr agweddau 
datganoledig ac annatganoledig ar wasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru;

  beth yw’r materion presennol sy’n wynebu’r gwasanaeth yng 
Nghymru; 

  sut i ymgysylltu â’r Senedd ar heriau plismona ac ar bolisïau a 
materion ymarferol sydd o ddiddordeb cyffredinol.

Mae pob cyfarfod yn ystyried thema benodol a bennir gan y Grŵp 
ymlaen llaw. Fel arfer, mae’r Aelodau o’r Senedd yn cael cyflwyniad 
ar y thema gan arweinydd plismona neu Gomisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu. Er bod y cyfarfodydd yn dilyn thema, gall Aelodau 
o’r Senedd ofyn cwestiynau ar unrhyw fater plismona arall gyda 
Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid yn 
bresennol. Diben y thema yw codi ymwybyddiaeth Aelodau o’r 
Senedd o faterion plismona a phennu’r modd maent yn trawstorri â 
gwaith datganoledig y Senedd. Y prif nod yw darparu gwasanaeth 
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cydgysylltiedig i bobl Cymru sy’n ystyried natur cyfrifoldebau 
datganoledig ac annatganoledig er mwyn darparu gwasanaeth 
di-dor.

Aelodaeth

Mae aelodaeth y Grŵp Trawsbleidiol ar Blismona yn cynnwys:

  John Griffiths AS, Aelod o’r Senedd ar gyfer Dwyrain Casnewydd 
(Cadeirydd);

  gall unrhyw Aelod o’r Senedd fod yn bresennol;

  gellir gwahodd Gweinidogion Llywodraeth Cymru i fod yn 
bresennol;

  Prif Gwnstabl, Heddlu Dyfed Powys;

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Dyfed Powys;

  Prif Gwnstabl, Heddlu Gwent;

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent;

  Prif Gwnstabl, Heddlu Gogledd Cymru;

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gogledd Cymru;

  Prif Gwnstabl, Heddlu De Cymru; 

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer De Cymru.

Gall swyddogion o Uned Gyswllt yr Heddlu, y Senedd a Swyddfeydd 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru hefyd fod yn 
bresennol yn y cyfarfodydd.

Ysgrifenyddiaeth

Uned Gyswllt yr Heddlu sy’n darparu’r ysgrifenyddiaeth.

Cyfarfodydd

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Grŵp ar 10 Gorffennaf 2018. Cynhelir 
y cyfarfodydd bob tymor (tri bob blwyddyn) a chaiff y cofnodion 
eu cyhoeddi ar wefan y Senedd yn busnes.senedd.cymru/
mgOutsideBodyDetails.aspx?ID=525.

Plismona yng Nghymru
Mae Grŵp Plismona Cymru Gyfan (‘y Grŵp’) yn rhoi fforwm i 
alluogi Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid 
yng Nghymru i gydlynu a chraffu ar waith partneriaeth a gwaith 
cydweithio ledled Cymru.

Diben y Grŵp yw:

  galluogi Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid 
i gyflawni eu dyletswyddau cydweithio statudol;

  rhoi arweinyddiaeth strategol, cyfeiriad ac awdurdod priodol 
i drefniadau cydweithio a phartneriaethau plismona yng 
Nghymru;

  rhoi cyfeiriad a chraffu ar y broses o gyflwyno’r rhaglen 
gydweithio;

  ystyried y cyfraniad at y Gofyniad Plismona Strategol a’r effaith a 
gaiff yng Nghymru;

  ystyried materion i’w trafod ym Mwrdd Plismona Cymru a’r Grŵp 
Trawsbleidiol;

  pennu’r modd y gall plismona fel gwasanaeth heb ei ddatganoli 
gyfrannu’n effeithiol at y sector cyhoeddus sydd wedi’i 
ddatganoli i raddau helaeth yng Nghymru;

  ystyried effaith materion sy’n effeithio ar blismona yng 
Nghymru sy’n mynd y tu hwnt i lefel heddluoedd unigol a llunio 
strategaethau ymateb priodol;

  ystyried ac ymateb yn briodol i faterion a gaiff eu codi gan 
Gymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a Chyngor 
Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu;

  ystyried a phenderfynu ar y ffordd orau o gynrychioli buddiannau 
Cymru yn rhanbarthol ac yn genedlaethol; 

  cyfnewid arferion gorau rhwng timau Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu a heddluoedd. 

Aelodaeth

Mae aelodaeth Grŵp Plismona Cymru Gyfan yn cynnwys:

  Prif Gwnstabl, Heddlu Dyfed Powys;

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Dyfed Powys;

  Prif Gwnstabl, Heddlu Gwent;

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent;

  Prif Gwnstabl, Heddlu Gogledd Cymru;

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gogledd Cymru;

  Prif Gwnstabl, Heddlu De Cymru; 

  Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer De Cymru.

Mae Prif Weithredwyr a Phrif Swyddogion Cyllid ynghyd ag uwch-
swyddogion eraill fel Pennaeth Uned Gyswllt yr Heddlu, swyddog 
cyswllt Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 
Cymru a ar gyfer Cymru a Phennaeth rhaglen Cydweithio Cymru 
Gyfan hefyd yn bresennol yn y cyfarfodydd.

Cadeirydd

Mae Cadeirydd y Grŵp yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy’n 
cyflawni’r rôl am gyfnod parhaus o 12 mis. Mae’r rôl yn cylchdroi 
rhwng y pedwar Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru 
fel bod pob un ohonynt yn cadeirio’r Grŵp yn ystod y cyfnod rhwng 
etholiadau a drefnwyd ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
a gynhelir bob pedair blynedd.

Mae’r Cadeirydd yn cynrychioli buddiannau’r Grŵp drwy weithio 
gyda Chadeirydd Grŵp Prif Swyddogion Cymru yn ôl yr angen y 
tu allan i’r strwythur cyfarfodydd ffurfiol. Drwy wneud hynny mae 

https://busnes.senedd.cymru/mgOutsideBodyDetails.aspx?ID=525
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Cadeiryddion y ddau Grŵp yn sicrhau bod eu priod gydweithwyr yn 
cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau a gweithredoedd 
a gyflawnir ar eu rhan.

Ysgrifenyddiaeth

Mae’r Prif Weithredwr yn darparu cymorth ysgrifenyddol i 
Gadeirydd Grŵp Plismona Cymru Gyfan. Mae hyn yn cynnwys 
paratoi agendâu, cofnodion, tablau camau gweithredu, coladu 
adroddiadau, cysylltu â siaradwyr gwadd, gwesteion a phob mater 
sy’n ymwneud â lleoliad y cyfarfod.

Amlder cyfarfodydd ac amserlenni

Cynhelir cyfarfodydd bob chwarter. Cânt eu hamserlennu i sicrhau 
y gellir ystyried materion i’w codi ym Mwrdd Partneriaeth Plismona 
Cymru a’r Grŵp Trawsbleidiol ar Blismona mewn da bryd.

Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru
Mae Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan (‘y Bwrdd’) yn dod 
ag uwch-arweinwyr o bob rhan o’r System Cyfiawnder Troseddol 
yng Nghymru at ei gilydd. Yn ogystal â Chomisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu, mae’r aelodaeth yn cynnwys llysoedd, carchardai a 
phrofiannaeth, cyfiawnder ieuenctid, Gwasanaeth Erlyn y Goron, 
Llywodraeth Cymru, yr heddlu, iechyd a’r sector gwirfoddol. Mae’r 
Bwrdd yn defnyddio dull cydgysylltiedig, cydweithredol o fynd i’r 
afael â’r heriau y mae’r system yn eu hwynebu yng nghyd-destun 
y setliad datganoli yng Nghymru. Mae’n canolbwyntio’n benodol 
ar leihau effeithiau troseddu ar bobl Cymru drwy leihau achosion 
o droseddu a darparu canlyniadau gwell i ddioddefwyr. Mae pob 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru yn cadeirio ei 
Fwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol ar hyn o bryd. Mae Adran 7 yn 
cynnwys manylion am fodel gwasanaeth prawf newydd sy’n cael ei 
gyflwyno yng Nghymru a Lloegr.

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus – Cymru
Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn bartneriaeth strategol 
statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 (‘y Ddeddf’). Diben y Ddeddf yw gwella llesiant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwella trefniadau 
cydweithio ar draws holl wasanaethau cyhoeddus pob ardal 
awdurdod lleol yng Nghymru. Rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus gynnal asesiad llesiant a chyhoeddi cynllun llesiant lleol 
blynyddol, sy’n nodi’r modd y bydd yn cyflawni ei ddyletswyddau o 
dan y Ddeddf.

Aelodau statudol pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yw:

  yr awdurdod lleol

  y bwrdd iechyd lleol

  yr awdurdod tân ac achub 

  Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn ogystal, gwahoddir y canlynol i gymryd rhan:

  Gweinidogion Cymru

  Prif Gwnstabliaid

  Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

  gwasanaethau prawf perthnasol 

  o leiaf un corff yn cynrychioli sefydliadau gwirfoddol.

Cydweithio rhwng y Gwasanaethau Tân ac Achub
Ceisiodd Deddf Plismona a Throsedd 2017 wella diddordeb ymysg 
y gwasanaethau golau glas i gydweithio, a’r nifer fyddai’n dechrau 
gwneud hynny, drwy roi dyletswydd statudol ar y gwasanaethau 
brys (ambiwlans, tân a’r heddlu) i adolygu cyfleoedd i gydweithio 
yn rheolaidd a, pan fo hynny er budd eu heffeithlonrwydd neu eu 
heffeithiolrwydd, i roi’r cyfleoedd hynny i gydweithio ar waith. Ceir 
rhagor o fanylion yn adran 11 CYDWEITHIO.

Yng Nghymru, datganolwyd y cyfrifoldeb am y gwasanaethau tân 
ac ambiwlans i Lywodraeth Cymru. Felly, nid yw’r opsiwn i ddisodli’r 
awdurdod tân ac achub a chymryd ei ddyletswyddau yn gymwys i 
Gomisiynwr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru.

Er hyn, mae gan blismona yng Nghymru drefniadau gweithio 
mewn partneriaeth sefydledig gyda’r gwasanaeth tân ac achub 
a’r gwasanaeth ambiwlans. Ceir enghreifftiau o fentrau cydweithio 
cadarnhaol fel rhannu safleoedd ar gyfer ystafelloedd rheoli ac 
adeiladau gweithredol eraill sy’n dangos cydberthynas waith 
gadarnhaol rhwng y gwasanaethau yng Nghymru. Mae arbenigwyr 
gofal iechyd meddygol fel nyrsys iechyd meddwl wedi’u lleoli mewn 
ystafelloedd rheoli er mwyn cynorthwyo’r heddlu i flaenoriaethu 
ei ymateb i bobl y gall fod ganddynt broblemau iechyd meddwl 
neu beidio.

Cyllid
Mae’r ail set o wahaniaethau amlwg yn ymwneud â’r rheini yn y 
dirwedd ariannol y mae’n rhaid i’r pedwar Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu yng Nghymru weithredu ynddi. I ddilyn ceir rhestr lefel 
uchel o wahaniaethau o gymharu â chomisiynwyr cyfatebol yn 
Lloegr; gellir cael elfennau a chymhwysiad manwl pob un gan Brif 
Swyddog Cyllid Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu unigol:

Praesept y Dreth Gyngor

Mae’r gallu i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru 
godi Praesept y Dreth Gyngor yn fater sydd wedi’i ddatganoli i 
Lywodraeth Cymru. Felly, mae trefniadau gwahanol yn bodoli yng 
Nghymru mewn perthynas â’r canlynol:

  bandiau eiddo;

  pwerau ‘capio’ ar gynnydd blynyddol;

  gweithredu Cyfrifon Casglu’r Dreth Gyngor; 

  cymhwyso Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor.
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Grant Craidd y Llywodraeth

Derbynnir un elfen o Grant Craidd y Llywodraeth i Gomisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu yn uniongyrchol o Grant Llywodraeth Cymru 
bob blwyddyn, ynghyd â’r hyn a dderbynnir yn uniongyrchol gan 
y Swyddfa Gartref. Mae trefniadau ar waith sy’n golygu na fydd 
unrhyw Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru dan 
anfantais o ran newidiadau blynyddol i Grant Craidd y Llywodraeth 
a dderbynnir o gymharu â chomisiynwyr cyfatebol yn Lloegr; ac i’r 
gwrthwyneb.

Grant Penodol y Llywodraeth

Ar hyn o bryd, mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng 
Nghymru yn cael arian grant penodol uniongyrchol gan Lywodraeth 
Cymru, a’r enghraifft amlycaf o hyn yw’r broses o ariannu 500 o 
swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu ledled Cymru.

Yr ymateb i bandemig COVID-19 yng Nghymru
Mae’n bwysig deall mai mater i Lywodraeth Cymru yw’r cyfrifoldeb 
dros ymateb i bandemig COVID-19 yng Nghymru, yn cynnwys 
penderfynu ar y cyfyngiadau perthnasol.

Rhaid i blismona yng Nghymru a Llywodraeth Cymru gydweithio’n 
agos ar amrywiaeth eang o faterion ar y cyd yn cynnwys yr ymateb i 
bandemig COVID-19, ac mae hynny’n digwydd. Mae hyn yn bwysig 
am fod plismona yn bŵer a gedwir o hyd y mae’n rhaid ei weithredu 
yng nghyd-destun gwasanaethau cyhoeddus datganoledig 
yn bennaf. Cenedl yw Cymru, nid rhanbarth. Mae ganddi ei 
llywodraeth a’i senedd ei hun gyda phwerau deddfu.

Mae gwasanaethau plismona yng Nghymru wedi llwyddo i gael 
cysylltiad rheolaidd â Gweinidogion ac uwch-swyddogion yn 
Llywodraeth Cymru dros gyfnod y pandemig. Mae Cadeirydd 
Plismona yng Nghymru wedi bod yn cael cyfarfodydd bob 
pythefnos â’r Dirprwy Brif Weinidog. Bob pythefnos, a phob 
wythnos yn flaenorol, cynhelir cyfarfodydd rhwng Comisiynwyr yr 
Heddlu a Throseddu a Chyfarwyddwr Llywodraeth Leol i drafod 
newidiadau i’r rheoliadau. Mae’r trefniadau hyn wedi bod yn 
werthfawr wrth ymateb i’r pandemig. Maent wedi galluogi Plismona 
yng Nghymru i ymgysylltu’n uniongyrchol â Llywodraeth Cymru a’i 
swyddogion arweiniol ynghylch yr ymateb i bandemig COVID-19. 
Mae Uned Gyswllt yr Heddlu, sydd wedi’i lleoli ym mhrif swyddfeydd 
Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd, wedi bod yn arbennig o 
effeithiol yn hynny o beth.

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru hefyd yn 
cymryd rhan mewn cyfarfodydd rheolaidd â Gweinidog Plismona 
Llywodraeth y DU.

Yn ystod camau cychwynnol pandemig COVID-19, sefydlwyd 
trefniadau cydlynu a chyfathrebu rhwng yr heddlu a Llywodraeth 
Cymru drwy Ganolfan Cydgysylltu Argyfyngau Cymru. Sefydlodd 
Uned Gyswllt yr Heddlu eitem ffurfiol yng nghyfarfodydd Bwrdd 
Adar Canolfan Cydgysylltu Argyfyngau Cymru a oedd yn cwrdd 

deirgwaith y dydd, saith diwrnod yr wythnos ar y dechrau. Roedd 
hynny’n sicrhau bod Plismona yng Nghymru yn rhan hanfodol 
o’r trefniadau i ymateb i bandemig COVID-19. Wrth i bandemig 
COVID-19 ddatblygu ac wrth i’r lefelau heintio ostwng, rhoddwyd 
y gorau i gynnal y cyfarfodydd hyn, er bod posibilrwydd y gellid eu 
hadsefydlu pe byddai angen.

Roedd datblygiadau’n digwydd bob dydd ac roedd yn bwysig gallu 
ymateb yn gyson ledled Cymru fel y gallai swyddogion fod yn glir 
ynghylch arferion gweithredol diogel ac i sicrhau bod y cyhoedd 
yn ymwybodol o’r rheolau ynghylch y cyfyngiadau symud. Roedd 
negeseuon cyson, cryno a chlir yn hanfodol er mwyn sicrhau 
cydymffurfiaeth â’r rheoliadau a’r canllawiau i atal yr angen i’r 
heddlu orfod cysylltu’n ddiangen â’r cyhoedd am eu bod wedi torri’r 
rheoliadau.

Roedd egwyddorion gweithio ystwyth eisoes ar waith ar draws y 
pedwar heddlu yng Nghymru oedd yn golygu ei bod yn bosibl i sawl 
aelod o staff weithio o gartref ac roeddent wedi’u paratoi yn barod i 
bob pwrpas ac yn gallu addasu eu harferion gwaith. Heb os, yn sgil 
cysylltedd gan ddefnyddio technoleg gwybodaeth a dulliau amgen 
o gysylltu, bu’n bosibl i’r heddluoedd barhau i weithredu yn ôl eu 
harfer lle y bo modd o dan y cyfyngiadau.

Roedd y dull gweithredu o ymgysylltu, esbonio, annog a gorfodi 
yn ganolog i’r ymateb i’r pandemig yng Nghymru a rhannwyd y 
neges glir bod gorfodi ond yn digwydd pan fetho popeth arall. 
Roedd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, Prif Gwnstabliaid a 
Llywodraeth Cymru yn deall bod cefnogaeth y cyhoedd yn hanfodol 
ac mae’r lefelau cydymffurfiaeth wedi bod yn uchel iawn ar y cyfan. 
Gwelwyd lefelau uchel iawn o gefnogaeth a chydymffurfiaeth gan 
y cyhoedd yng Nghymru ar y cyfan ac mae Comisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid wedi gweithio’n galed i rannu 
negeseuon cyson a chlir â Llywodraeth Cymru ynghylch yr hyn sy’n 
ofynnol.

Mae hyn wedi bod yn heriol ar adegau o ystyried y gwahaniaeth yn y 
dulliau gweithredu a ddefnyddiwyd gan Lywodraeth y DU.

Fforymau Cydnerthedd Lleol yng Nghymru
Mae Fforymau Cydnerthedd Lleol yng Nghymru yn gweithredu ar 
yr un sail ag yn Lloegr, fel y’i diffiniwyd gan Ddeddf Argyfyngau Sifil 
Posibl 2004. Mae’r trefniadau yng Nghymru yn galluogi Fforymau 
Cydnerthedd Lleol i gysylltu â’r Grwpiau Rheoli Strategol ac oddi 
yno â’r grwpiau Aur o fewn heddluoedd a hefyd â Llywodraeth 
Cymru.

Yn ystod pandemig COVID-19, cafodd Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu ac aelodau o’u timau uwch-reolwyr sesiynau briffio 
yn uniongyrchol gan Brif Gwnstabliaid neu eu prif swyddogion 
ar lefel Aur i sicrhau eu bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ar 
ddatblygiadau. Roedd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu hefyd 
yn cael diweddariadau dyddiol o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd yng 
Nghanolfan Cydgysylltu Argyfyngau Cymru ac roedd plismona 
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wedi’i ymgorffori’n ffurfiol yn y cyfarfodydd hynny. Tynnwyd 
sylw at unrhyw faterion a oedd wedi dod i’r amlwg a nodwyd 
gan y Fforymau Cydnerthedd Lleol i’r Grwpiau Rheoli Strategol 
drwy’r drefn honno. Roedd hynny’n rhoi sicrwydd ychwanegol 
bod Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru’n cael eu 
hysbysu’n llawn am yr ymateb i’r pandemig ac y gallent, yn yr un 
modd, roi mewnbwn i Ganolfan Cydgysylltu Argyfyngau Cymru 
drwy eu cynrychiolwyr plismona.
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25 ACRONYMAU A DDEFNYDDIR  
YN Y DDOGFEN HON
CIPFA Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth

PHE Public Health England

TGCh Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu

SOLACE Cymdeithas Prif Swyddogion Gweithredol 
Awdurdodau Lleol
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