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RHAGAIR 

 
 
Diweddarwyd y Llawlyfr Trefniadol hwn ym mis Chwefror 2016, ac mae’n disodli 
unrhyw fersiwn â dyddiad blaenorol. Roedd y diweddariad yn ganlyniad i’r 
newidiadau mewn deddfwriaeth a’r Safonau Prydeinig perthnasol fel y’u nodir yng 
Nghodau Ymarfer Cyngor Dinas Casnewydd. 
 
Ers y cyhoeddiad blaenorol, mae cyfleuster teledu cylch cyfyng (CCTV) Cyngor 
Dinas Casnewydd wedi datblygu yn wasanaeth 24/7 ymdrin â galwadau y tu allan i 
oriau, ac mae’n darparu monitro CCTV i gleientiaid allanol yn y sector cyhoeddus. 
 
Bwriedir i’r Llawlyfr Trefniadol manwl gael ei ddefnyddio ar y cyd â’r Cod Ymarfer. 
 
Bydd y Llawlyfr Trefniadol yn cael ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd i adlewyrchu 
deddfwriaeth a chanllaw arfer gorau diweddar. 
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1. Cyflwyniad 
 
1.1 Diben y Gweithdrefnau Gweithredol yw sicrhau’r canlynol: 
 

1. Bod offer y system a chyfryngau storio yn ddiogel 
2. Bod mynediad i’r ystafell reoli wedi’i awdurdodi 
3. Bod hawliau’r unigolyn yn cael eu parchu a’u gwarchod 
4. Bod ymweliadau â’r ystafell reoli yn cael eu recordio 
5. Bod ymwelwyr â’r ystafell reoli yn cael eu goruchwylio 
6. Bod pob parti yn glir ynglŷn â’u cyfrifoldebau 
7. Bod deunydd wedi’i recordio a all fod ei angen ar gyfer tystiolaeth yn y 

llys yn ddiogel 
8. Bod deunydd wedi’i recordio yn cael ei drafod yn unol â gofynion 

cyfreithiol, er mwyn peidio â niweidio unrhyw achos pan fydd yn mynd 
i’r Llys 

9. Bod Cod Ymarfer Cyngor Dinas Casnewydd yn cael ei weithredu 
 

1.2 Rhaid i bob parti i’r gweithdrefnau hyn ddarllen a gweithredu’r Cod Ymarfer ar 
gyfer y system. 

 
1.3 Rhaid i bob parti i’r gweithdrefnau hyn wybod am amcanion y system fel y’u 

diffinnir yn y Cod Ymarfer. 
 

1. Bydd y system yn cael ei gweithredu’n deg ac o fewn y gyfraith 
2. Bydd y system yn cael ei gweithredu at y diben y’i sefydlwyd yn unig, 

neu ddiben y cytunwyd arno’n ddiweddarach 
3. Cydnabyddir budd y cyhoedd wrth weithredu’r system drwy sicrhau 

diogelwch ac uniondeb y gweithdrefnau Gweithredol 
 

1.4 Cyngor Dinas Casnewydd yw Perchennog y system; Cyngor Dinas 
Casnewydd sy’n gyfrifol am ei gweithredu. Y Prif Weithredwr yw’r Rheolydd 

Data a gellir cysylltu ag ef yn: 
 

Cyngor Dinas Casnewydd 
Y Ganolfan Ddinesig 

Casnewydd 
De Cymru 
NP20 4UR 

 
Ffôn: 01633 656656 

 
 
 

1.5 Y Rheolwr Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yw Rheolwr y System, neu 
unrhyw reolwr awdurdodedig arall a benodir ar ôl hynny gan berchenogion y 
system. Gall Rheolwr y System benodi Dirprwy. Gellir cysylltu â’r Rheolwr 

System yn: 
 

Cyngor Dinas Casnewydd 
Depo Telford 
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Stryd Telford 
Casnewydd 
NP19 0ES 

Ffôn: 01633 656656 
 
 
 
 
 

1.6 Yr Uwch Swyddog Cyfathrebu (Goruchwyliwr) yw Gweithredwr y System a 
gellir cysylltu ag ef yn: 

 
Cyngor Dinas Casnewydd 

CCTV 
8 Corn Street 
Casnewydd 
NP20 1DJ 

Ffôn: 01633 656656 
 

1.7 Y Gweithredwr CCTV yw’r gweithredwr ar ddyletswydd a gyflogir gan 
Weithredwr y System ac sydd wedi’i hyfforddi i weithredu offer y system. 

 
1.8 Contractwr Cynnal a Chadw’r Offer (EMC) yw’r cwmni a gontractiwyd i 

gynnal a chadw offer y system, gan gynnwys camerâu, monitorau, 
recordiadau casét fideo (VCR) a cheblau. Y Contractwr Cynnal a Chadw’r 

Offer presennol yw: 
CBES 

Unit 3, Whitegate 
Business Centre 

Jardine Way 
Chadderton 

Oldham 
OL9 9QL 

 
1.9 Mae’r deunydd wedi’i recordio yn eiddo i berchennog y system sydd hefyd yn 

dal hawlfraint yn y deunydd wedi’i recordio. 
 

1.10 Mae’r system wedi’i chofrestru o dan fanylion Deddf Diogelu Data 1998: 
 

Rhif Cofrestru Cyngor Dinas Casnewydd: Z7916047 
 

1.11 Archwilydd y System yw’r Adran Archwilio Mewnol sef y contractwr a 
benodwyd ar gyfer archwilio mewnol ac ymchwilio i bob achos o dwyll ac 

afreoleidd-dra. Ar yr adeg ysgrifennu, yr archwilydd yw: 
 

Prif Archwilydd Mewnol 
Cyllid a Chraffu 

Y Ganolfan Ddinesig 
Casnewydd 
NP20 4UR 
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2. Y System 
 
2.1 Mae’r system (Casnewydd) yn cynnwys 44 o Gamerâu Canol Dinas a 142 o 

Gamerâu IP math PTZ, Gosodedig a Chromen. Dangosir manylion llawn 
lleoliadau ac ati yn Atodiad G. 

 
2.2     Mae’r system (BGCBC) yn cynnwys 67 o gamerâu CCTV sy’n wynebu’r stryd; 

o fath PTZ, Gosodedig a Chromen. Dangosir manylion llawn lleoliadau ac ati 
yn Atodiad G. 

  
2.3 Mae’r camerâu yn trosglwyddo data fideo yn ôl i ystafell reoli bwrpasol, wedi’i 

lleoli yn Corn Street, ac maent yn gwbl weithredol. 
 
 
3. Staffio’r Ystafell Fonitro 
 
3.1 Bydd yr Ystafell Reoli yn cael ei staffio 24/7.  
 
3.2 Bydd Gweithredwr y System yn cadw rhestr o Weithredwyr CCTV 

awdurdodedig a rhestr ddyletswydd. Bydd Rheolwr y System yn sicrhau bod y 
rhestri dyletswydd a dogfennaeth y system yn cael eu storio mewn cabinet y 
gellir ei gloi a’u cadw am gyfnod o bum mlynedd. 

 
3.3 Bydd y Gweithredwr CCTV, yn ystod y sifft dydd, yn gwirio’r holl gamerâu yn y 

system i sicrhau eu bod yn gweithio’n iawn. (Gweler Atodiad A Cofnod 
Cynnal a Chadw). 

 
3.4 Dim ond Gweithredwyr CCTV, Gweithredwr y System, Rheolwr y System neu 

Ddirprwy Reolwr y System a ganiateir i wylio monitorau ac i drin, gwylio neu 
chwarae deunydd wedi’i recordio, a dim ond bryd hynny yn unol â’r Cod 
Ymarfer. Gall Swyddogion Ymchwilio yr Heddlu neu Swyddogion Ymchwilio y 
Cyngor ond ofyn am fynediad gydag awdurdodiad eu Prif Swyddog neu 
gyflogeion wedi’u hawdurdodi gan Berchenogion y System. Gall Rheolwyr 
wylio yn unol ag amcanion cytûn y Cod Ymarfer. 

 
3.5 Gweithredwr y System sy’n gyfrifol am archwilio cefndir eu staff a bydd yn 

sicrhau bod hyfforddiant llawn yn cael ei roi ar ddefnyddio’r offer. 
 
3.6 Rhaid i’r holl Weithredwyr CCTV, cyn gynted ag y bo modd, gael hyfforddiant i 

safonau Awdurdod y Diwydiant Diogelwch ar gyfer gweithredu CCTV, a rhaid 
iddynt fod wedi mynychu a phasio hyfforddiant cymeradwy Awdurdod y 
Diwydiant Diogelwch ar gwrs wedi’i ddilysu’n genedlaethol, a fydd yn ei dro yn 
galluogi gwneud cais am Drwydded Awdurdod y Diwydiant Diogelwch.  

 
3.7 Bydd Rheolwr y System yn sicrhau bod yr holl staff a gyflogir yn Ystafell Reoli 

Canol Dinas Casnewydd yn cael gwybod am y Gweithdrefnau Gweithredol 
hyn. 
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3.8 Rheolwr y System fydd â chyfrifoldeb cyffredinol am sicrhau bod 

Gweithredwr/Perchennog y System yn cydymffurfio â’r Gweithdrefnau 
Gweithredol. 

 
3.9 Bydd pob Gweithredwr CCTV dan reolaeth cod disgyblu Gweithredwr y 

System. Bydd y Rheolydd Data yn disgwyl y bydd Gweithredwr y System yn 
cymryd camau disgyblu am unrhyw achosion difrifol o dorri’r Gweithdrefnau 
Gweithredol. 

 
3.10 Rheolwr y System fydd yn gyfrifol am y gofynion Iechyd a Diogelwch yn yr 

ystafell reoli. Rhaid i unrhyw bryderon ynglŷn ag iechyd a diogelwch gael eu 
dwyn i sylw Rheolwr y System ar unwaith gan Weithredwr y System neu’r 
Gweithredwr CCTV. Cynhelir arolygiad iechyd a diogelwch blynyddol o’r 
ystafell reoli. Rhaid i Reolwr y System sicrhau bod y Gweithredwr CCTV yn 
gwybod am y weithdrefn gadael yn achos tân/argyfwng. (Gweler Asesiad 
Risg) 

 
3.11 Disgwylir i’r Gweithredwyr CCTV adrodd i Reolwr y System am unrhyw 

faterion y dônt i wybod amdanynt gan unrhyw bersonau sydd yn groes i’r 
Gweithdrefnau Gweithredol hyn neu’r Cod Ymarfer ar gyfer y system. 

 
3.12 Gweithredwr y System fydd yn gyfrifol am iechyd a diogelwch y staff. Dylid 

gwneud darpariaeth i sicrhau bod cyfleusterau ar gael i Weithredwyr gymryd 
egwyliau bwyta i ffwrdd o’r ystafell reoli. Dylid cydnabod na ddylai staff fod i 
ffwrdd o’r ystafell reoli yn ddiangen, fodd bynnag, dylai arferion gweithio 
gydnabod na ellir parhau i ganolbwyntio dros gyfnodau maith heb egwyliau 
digonol. Y Goruchwyliwr Ar Ddyletswydd ddylai benderfynu ar amseru a 
mynychder egwyliau. 

 
3.13  Cyfrifoldeb y Goruchwyliwr ar gyfer pob tîm yw sicrhau bod lefelau staffio 

digonol ac na ddylai gweithio unigol ddigwydd yn yr ystafell lle bynnag y bo 
modd. Dyma fydd gofyniad y lefel staffio o dan y patrwm sifftiau presennol: 

 

 07.00 hyd 18.00 2 Weithredwr 

 13.00 hyd hanner nos 1 Gweithredwr 

 18.00 hyd 05.00 1 Gweithredwr 

 20.00 hyd 07.00 1 Gweithredwr 

 16.00 hyd 01.00 1 Goruchwyliwr 

 16.00 hyd 01.15 1 Gweithredwr (Iau-Sul yn Gynwysedig) 
 
Mae’r uchod yn dynodi amserau dechrau a gorffen pob gweithredwr yn ystod y 
cyfnod pedair awr ar hugain. Bydd y drefn hon yn cael ei hategu gan weithwyr CCTV 
(Gwirfoddolwyr) yn ystod yr wythnos waith. 
 
Cyfrifoldeb y Goruchwyliwr yw dyrannu gweithredwyr i rolau yn yr ystafell ac i wneud 
yn siŵr bod galwadau ffôn y tu allan i oriau yn cael eu hateb yn ddi-oed. Hefyd, mae 
cyfrifoldeb i ymateb i alwadau gan wasanaeth radio Amser Net a Nos Siopau [Store 
Net and Night Time] a Radio’r Warden Diogelwch Cymunedol a’r gwasanaeth ymdrin 
â galwadau. 
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4 Gweithredu Camerâu – Egwyddorion Arwain 
 
4.1 Bydd Gweithredwr y System yn sicrhau bod y Gweithredwyr yn gweithredu 

gydag uniondeb bob amser. 
 
4.2 Bydd pob defnydd o’r camerâu yn gydnaws â dibenion ac amcanion allweddol 

y system a byddant yn cydymffurfio â’r Cod Ymarfer a’r Llawlyfr Trefniadol 
hwn. 

 
4.3 Ni fydd camerâu yn cael eu defnyddio i edrych i mewn i eiddo preswyl preifat. 

Gellir rhaglennu ‘Parthau Preifatrwydd’ i’r system fel bo’r gofyn, er mwyn 
sicrhau nad yw’r camerâu yn edrych i mewn i unrhyw eiddo preswyl preifat 
sydd o fewn amrediad y system. Gall fod amgylchiadau lle bydd yn 
angenrheidiol canfod neu atal troseddu. Ni ddisgwylir y bydd ataliad o’r fath yn 
digwydd yn aml iawn a dim ond bryd hynny ar awdurdodiad ysgrifenedig 
Rheolwr y System ac Uwch-arolygydd yr Heddlu Rhanbarthol. 

 
4.4 Dylai Gweithredwyr Camerâu fod yn ymwybodol o arfer rhagfarnau, a allai 

arwain at gwynion bod y system yn cael ei defnyddio at ddibenion heblaw am 
y dibenion y’i bwriadwyd ar eu cyfer. Gall fod yn ofynnol i’r Gweithredwyr 
gyfiawnhau eu diddordeb yn, neu eu recordiad o, unrhyw unigolyn penodol, 
grwpiau o unigolion neu eiddo ar unrhyw adeg yn rhinwedd yr archwiliad o’r 
system neu gan Reolwr y System. 

 
4.5 Yr egwyddor gyffredinol yw mai’r Gweithredwyr Camera sy’n gyfrifol am eu 

defnydd bob dydd o’r camerâu, a rhaid gallu cyfiawnhau hynny. 
 
4.6 Dim ond yr aelodau staff awdurdodedig hynny sydd â chyfrifoldeb am 

ddefnyddio’r offer yn yr ystafell fonitro CCTV fydd yn cael mynediad i’r 
rheolyddion gweithredu yn yr ystafell honno. 

   
5 Diogelwch a Mynediad i’r Ystafell Reoli ac Offer Fideo 
 
5.1 Mae cyfleusterau’r ystafell reoli yn cael eu diogelu gan ddrws electronig. Bydd 

gweithredwyr yn sicrhau mai dim ond personau awdurdodedig sy’n cael 
mynediad. 

 
5.2 Bydd gweithredwyr yn sicrhau bod pob ymwelydd arall wedi cael caniatâd 

ymlaen llaw gan Reolwr y System cyn cael mynediad.    
     

5.3 Gall y Gweithredwr CCTV ganiatáu mynediad ar yr amod bod cardiau 
adnabod yn cael eu dangos. 

 
5.4 Bydd yn gyfrifoldeb pob aelod o staff i sicrhau diogelwch cyfleusterau’r ystafell 

reoli. 
 
5.5 Dylai pob mynedfa arddangos yr hysbysiad sydd yn Atodiad C o’r Cod 

Ymarfer CCTV a dylid tynnu sylw pob ymwelydd at ei gyd-destun. 
 
5.6 Rhaid i bob ymwelydd â’r ystafell reoli, ac eithrio staff awdurdodedig, lofnodi’r 
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llyfr ymwelwyr, sydd yn ei dro yn cydnabod cytundeb i’r cymal cyfrinachedd. 
Yn erbyn pob ymweliad â’r ystafell reoli, bydd y Gweithredwr CCTV yn 
cofnodi: 

 

 Amser Mynediad 

 Rheswm dros yr ymweliad 

 Amser Ymadael 

 Enw/Cyfeiriad/Sefydliad yr Ymwelydd 
 

5.7 Swyddog Cymorth Prosiectau ASB fydd â chyfrifoldeb am archwilio 
ymweliadau â’r ystafell reoli a bydd yn gwirio’r cofnodion yn y log ymwelwyr. 
(Atodiad B) 

 
5.8 Yn ystod ymweliadau, sy’n cynnwys dangos beth mae’r camerâu’n gallu 

gwneud, rhaid peidio â chyfeirio unrhyw gamera at unrhyw unigolyn, grwpiau o 
unigolion nac eiddo am unrhyw gyfnod o amser. 

 
5.9 Gall ymweliadau gan yr Archwilydd Mewnol neu Arolygwyr gael eu cynnal ar 

unrhyw adeg, yn ddigwmni a heb rybudd. Bydd unrhyw gyfryw ymweliadau yn 
cael eu cofnodi gan y Gweithredwr, yn y Llyfr Log Ymwelwyr, ac adroddir i 
Reolwr y System am yr ymweliad cyn gynted ag y bydd Archwilydd/Arolygydd 
y System wedi gadael. 

 
5.10 Rhaid i unrhyw Swyddog o’r Heddlu sydd yn gofyn am fynediad i’r ystafell reoli 

CCTV a/neu ddeunydd wedi’i recordio gael caniatâd llafar yn gyntaf gan 
Reolwr y System neu’r Dirprwy, neu berson awdurdodedig arall a fydd yn rhoi 
gwybod i’r Gweithredwr CCTV beth yw enw’r Swyddog, y rheswm am yr 
ymweliad, ac amcangyfrif o amser a dyddiad yr ymweliad. 

 
5.11 Gall Swyddogion Ymchwilio gynnal adolygiadau o fideos ar gyfer 

digwyddiadau penodol gyda chaniatâd ymlaen llaw. Ni fydd y Gweithredwyr 
CCTV na Rheolwr y System neu’r Dirprwy yn cynnal chwiliadau ar ran 
Swyddogion Ymchwilio yr Heddlu. 

 
5.12 Dim ond ym mhresenoldeb y Gweithredwr y cynhelir ymweliadau cynnal a 

chadw/gwasanaethu rheolaidd. Bydd y Gweithredwr yn gyfrifol am gofnodi pob 
ymweliad yn y Llyfr Log Ymwelwyr. 

 
5.13 Pan na fydd y Gweithredwr CCTV yn yr ystafell reoli am unrhyw reswm, rhaid 

i’r ystafell reoli gael ei chloi’n ddiogel. (Gadael mewn argyfwng tân). 
                   
  
6 Gweithdrefn Trin Deunydd wedi’i Recordio 
 
           Cofrestru Deunydd Wedi’i Recordio ar CCTV (Atodiad C) 
 
6.1 Bydd pob DVD neu gofnod electronig newydd yn cael eu marcio yn 

annileadwy â rhif cyfeirnod unigryw. Y Gweithredwr fydd yn gyfrifol am 
gwblhau’r log yn gywir. 

 
            6.2 Dim ond os ydynt ym mhecyn seliedig y gwneuthurwr y dylid defnyddio DVDs 
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newydd, ac os yw’r tâp neu’r pecyn wedi’i ddifrodi, ni ddylid ei ddefnyddio. 
Rhaid i bob DVD, ar ôl torri’r sêl, gael ei rifo a’i gyfeirio yn y Gofrestr Deunydd 
Wedi’i Recordio ar CCTV. 

 
6.3 Bydd y Gweithredwr yn sicrhau bod pob DVD yn cael ei rifo gyda rhif adnabod 

unigryw annileadwy. 
 
6.4 Dylid gosod label ar flaen clawr y DVD (Atodiad D), a fydd yn cynnwys y 

canlynol: 
 

 Manylion y perchenogion 

 Rhif y DVD 

 Dyddiad 

 Llofnod 
 
6.5 Bydd oes y DVD hwnnw yn cael ei olrhain wedyn o’r dechrau i’r diwedd yn y 

Log. 
 
6.6 Bydd deunydd wedi’i recordio yn cael ei gadw am uchafswm cyfnod o 30 

diwrnod. 
 
6.7 Dylai holl ddogfennaeth y system gael ei chadw’n ddiogel am gyfnod o 5 

mlynedd. 
 
6.8 Mae Rheolwr y System yn gyfrifol am wirio logiau’r deunydd wedi’i recordio am 

gywirdeb, a bydd hefyd yn penderfynu pa bryd y gellir eu dinistrio. Neilltuir hyn 
i’r Goruchwyliwr. 

 
6.9 Rhaid gwirio’r generadur dyddiad/amser am gywirdeb. 
 
6.10 Bydd yr ystafell wylio ar wahân yn cael ei defnyddio ar gyfer gwylio a 

lawrlwytho’r holl ddeunydd wedi’i ffilmio. 
 
6.11 Darperir DVDs gan yr Heddlu. Ni fydd y DVDs yn cael eu defnyddio at unrhyw 

bwrpas arall, fel gwneud copi o ddeunydd a recordiwyd yn rhywle arall. Bydd 
Rheolwr y System yn sicrhau y bydd stoc ddiogel heb ei defnyddio o 
CDs/DVDs sy’n ddigonol i gydymffurfio â’r Weithdrefn Trin Deunydd Wedi’i 
Recordio yn cael ei chadw yn yr ystafell wylio.  

 
6.12 Bydd delweddau o gamerâu Canol y Ddinas yn cael eu recordio trwy gydol y 

cyfnod 24 awr bob dydd (yn amodol ar fod yr offer yn gweithio’n iawn) yn y dull 
oediog trwy recordiad digidol ar unedau gyriant caled. Bydd delweddau o 
gamerâu CCTV IP yn cael eu recordio ar yr unedau gyriant caled, dim ond yn 
ystod gwaith patrolio a monitro ar y safle penodol hwnnw.  

 
           D.S. Ar rai safleoedd IP ceir recordwyr ar y safle sy’n recordio am 24 awr. 
 
6.13 Bydd delweddau o gamerâu dethol yn cael eu recordio gan Weithredwyr 

mewn amser real os oes digwyddiad neu amheuaeth o ddigwyddiad wedi’i 
nodi ar unrhyw un o’r monitorau.  
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6.14 Pe bai angen DVDs ychwanegol, bydd y Gweithredwyr yn hysbysu’r Heddlu. 
 
6.15 Bydd Rheolwr y System yn sicrhau bod gwiriadau’n cael eu cynnal ar y 

Gofrestr Deunydd Wedi’i Recordio ar CCTV. 
 
6.16   Lle bydd deunydd ffilm CCTV yn cael ei basio ymlaen i’r Heddlu neu unrhyw 

asiantaeth arall o dan y weithdrefn hon, bydd y cofnod o hwn yn cael ei gadw 
am bum mlynedd. Bydd y DVD neu gyfrwng electronig arall yn cael ei 
ddinistrio cyn gynted na fydd ei angen mwyach ar gyfer unrhyw achos 
troseddol neu achos cyfreithiol arall. (Gweler Deddf Gweithdrefnau ac 
Ymchwiliadau Troseddol, 1996) 

 
6.17  Bydd y weithred o ddinistrio unrhyw ddeunydd yn cael ei chofnodi gyda 

rhesymau yn yr uchod. (Gweler 6.15) 
 
 
 
 
7 Gweithdrefnau Tystiolaethol – Darpariaeth ac Ansawdd 
 
7.1 Rhaid cydnabod bod gan ddelweddau wedi’u recordio a ddefnyddir mewn 

cysylltiad â’r system CCTV y potensial i gynnwys deunydd y mae’n rhaid ei 
gyflwyno fel tystiolaeth ar ryw bwynt yn ystod ei oes. Mae’n hanfodol felly 
cadw trywydd archwilio effeithiol a bod mewn sefyllfa i brofi hynny. 

 
7.2 Bob tro y caiff delwedd ei thynnu neu ei throsglwyddo o uned recordio, dylai’r 

Gweithredwr archwilio’r recordiad yn fyr i sicrhau ei ansawdd ac i wirio bod yr 
uned recordio yn gweithio’n briodol. 

 
7.3 Pan gydnabyddir bod gwerth tystiolaethol i ddelwedd (gan Swyddog yr 

Heddlu) rhaid ei chopïo i DVD, ei labelu gyda’r dyddiad, amser a’r lleoliad, a’i 
rhoi mewn bag tystiolaeth. Dylai’r Log (Atodiad F) gael ei gwblhau. Rhaid i gyn 
lleied o bobl â phosibl drafod y CD/DVD, er mwyn cadw i lawr nifer y 
datganiadau tyst y gall fod eu hangen mewn unrhyw achos llys dilynol. 

 
7.4 Lle caiff recordiadau digidol eu gwneud a’u harchifo, trefnir bod cyfryngau 

digonol ar gael i archifo’r data at ddibenion tystiolaethol. 
 
7.5 Ar gyfer cyfleusterau recordio digidol, bydd y gwaith o reoli delweddau wedi’u 

recordio yn cydymffurfio cyn belled ag y bo modd â’r rheolau hyn. Fodd 
bynnag, efallai na fydd rhai offer digidol yn cadw delweddau am y 30 diwrnod 
argymelledig. 

                  
7.6 Y rheswm dros y gweithdrefnau llym ar gyfer labelu, storio, dileu ac 

ailddefnyddio DVDs yw fel bod modd eu defnyddio fel tystiolaeth mewn 
achosion cyfreithiol. Pan fydd angen DVDs sy’n dal digwyddiadau ar gyfer 
ymchwiliad neu erlyniad, rhaid iddynt gael eu cadw’n gwbl unol â’r 
Gweithdrefnau Trefniadol hyn. 

 
7.7 Mae rheolau llym iawn ynglŷn â defnyddio DVDs fel tystiolaeth. Rhaid mai’r 

recordiad gwreiddiol ydyw, heb unrhyw dystiolaeth o olygu neu ymyrryd, ac fe’i 
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ystyrir yn ddogfen o dan Ddeddf Tystiolaeth Droseddol 1984. 
 
7.8 Pe bai Swyddog yr Heddlu yn mynnu deunydd at ddibenion tystiolaethol, rhaid 

cymryd y camau canlynol: 
 
 

a.  Ar ôl i’r Swyddog Ymchwilio wylio’r delweddau, rhaid eu copïo i DVD neu 
ddyfais electronig arall.  

 
b. Os yw’r Gweithredwr yn gwylio’r monitor(au) pan fydd digwyddiad yn 

digwydd, bydd y dystiolaeth o’r hyn sydd ar y monitor yn dderbyniol mewn 
Llys fel tystiolaeth gefnogol i’r recordiad ei hun. 

 
c. Bydd DVDs yn cael eu selio gan yr Heddlu o dan weithdrefnau 

arddangosion safonol a’u marcio gyda’u rhif cyfeirnod unigryw eu hunain. 
Gan mai’r Swyddog Ymchwilio fydd â chyfrifoldeb llwyr am y DVD 
gwreiddiol, rhaid i’r Swyddog Ymchwilio fynd ag unrhyw gopïau o’r 
deunydd wedi’i recordio yn ogystal. 

 
ch. Mae’n hanfodol fod hyn yn cael ei gofnodi yn y Log Deunydd Wedi’i 

Recordio gydag enw’r Swyddog Ymchwilio y trosglwyddir y DVD iddo. 
 
d. Rhaid bod tystiolaeth o ‘ddilyniant trafod’ ar gyfer DVD os yw i fod yn 

gymwys fel arddangosyn mewn Llys. Golyga hyn fod rhaid i Wasanaeth 
Erlyn y Goron gyfrif am leoliad a chyflwr y DVD o’r cyfnod yn dilyn 
digwyddiad hyd nes y caiff ei gyflwyno fel arddangosyn mewn llys. Ar gais 
gan yr Heddlu, bydd angen i ddilyniant DVD gael ei brofi trwy gyfrwng 
datganiad tyst gan y Gweithredwr. Am y rheswm hwn, dylai cyn lleied o 
bobl â phosibl drafod y deunydd wedi’i recordio, gan y bydd rhaid i bob 
person sy’n trafod y deunydd wneud datganiad tyst. 

 
dd. Gall fod angen i Wasanaeth Erlyn y Goron brofi bod y generadur 

dyddiad/amser yn gywir adeg digwyddiad. 
 

e. Bydd y Log Deunydd Wedi’i Recordio yn darparu prawf o b’un a yw’r DVD 
yn newydd. 

 
 f. Os oes angen DVD ar yr Heddlu fel tystiolaeth o adnabyddiaeth, ar gyfer 

ymchwiliad, erlyniad neu i ddatrys recordiad o ansawdd gwael, dylai hyn 
gael ei wneud gan yr Heddlu. Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron ond yn 
caniatáu i labordai fideo’r heddlu wneud copïau o DVDs i’w defnyddio at 
ddibenion tystiolaethol. Yn aml, gall y gwaith copïo hwn gymryd hyd at 3 
mis, a rhaid i weithredwyr beidio â chaniatáu i gopïau o unrhyw DVDs gael 
eu gwneud ar offer y Cyngor. Gellir rhoi copi gweithio gyda DVD meistr 
gwreiddiol i’r Swyddog ar ddisgresiwn Rheolwr y System, ond dylid marcio 
hwn fel ‘copi gweithio’ a rhaid cofnodi’r camau yn y log. 

 
 ff. Os yw DVDs yn cael eu defnyddio gan Wasanaeth Erlyn y Goron fel 

tystiolaeth, mae cyfreithwyr yr amddiffyn yn gallu gofyn am gopi o’r 
dystiolaeth gan yr Heddlu. O dan unrhyw amgylchiadau, rhaid i 
Weithredwyr beidio â rhyddhau unrhyw gopïau neu DVDs gwreiddiol sydd 
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ar ôl i unrhyw sefydliad neu unigolyn heblaw am yr Heddlu. 
 
 
7.9 Mewn achosion eraill, lle mae angen tystiolaeth ar gyfer achos sifil, rhaid i’r 

DVD gwreiddiol gael ei gopïo a’i osod mewn bag, a dylid selio’r bag hwnnw. 
Bydd yr un safonau ag ar gyfer cyfraith droseddol yn gymwys (amlinellir y 
rhain ym mharagraff 7.4 a i ff uchod). Dylai fod cofnodion ar wahân ar gyfer y 
DVD gwreiddiol a’r ‘copi gweithio’ newydd, a rhaid eu marcio’n glir. Ni ddylid 
gadael y DVD gwreiddiol heb neb i’w warchod ar unrhyw adeg, ac ni ddylid 
fyth ei ddefnyddio ar gyfer mwyhau neu olygu. Dylid ond trefnu ei fod ar gael 
i’w archwilio gan bartïon â buddiant o dan oruchwyliaeth y Gweithredwr.  
 

7.10 Mae’n arfer da i gymryd yn ganiataol y dylai pob recordiad DVD a phob cofnod 
ysgrifenedig yn ymwneud â DVDs neu’r system gael eu dosbarthu fel deunydd 
a gafwyd yn ystod ymchwiliad troseddol, ac felly bydd hawl i’w ddatgelu i’r 
amddiffyn pe bai erlyniad yn mynd rhagddo. 

 
7.11 Ni ddylai unrhyw DVD, o dan unrhyw amgylchiadau, gael ei adael yn gorwedd 

ar hyd y lle yn yr ystafell reoli.  
 
 
8 Ceisiadau i Wylio neu Ryddhau Deunydd Wedi’i Recordio 
 
8.1 Rhaid i unrhyw gais i wylio deunydd wedi’i recordio heblaw am gan yr Heddlu 

sy’n ymchwilio neu berchennog y system, gael ei wneud yn ysgrifenedig i 
Reolwr y System. Rhaid i’r cais gynnwys dyddiad, amser a lleoliad digwyddiad 
a’r rheswm dros wneud y cais. 

 
8.2 Rhaid i Reolwr y System sicrhau bod unrhyw DVDs sy’n berthnasol i’r 

digwyddiad yn cael eu rhoi o’r neilltu ar unwaith, wedi’u labelu’n glir a’u cloi 
mewn cabinet diogel. 

 
8.3 Rhaid i unrhyw gais gael ei wneud ymhen 30 diwrnod i’r digwyddiad 

oherwydd, ar ôl y cyfnod hwn, bydd y deunydd wedi’i ddileu. 
 
8.4 Bydd Rheolwr y System yn ymateb i bob cais ysgrifenedig o fewn 7 diwrnod 

gweithio. Os oes rhaid i Reolwr y System gyfeirio’r ymchwiliad at y Rheolydd 
Data, yn yr amgylchiadau hyn bydd cais yn cael ei gydnabod o fewn 7 diwrnod 
a’i ddilyn gydag ymateb llawn ymhen 21 diwrnod. 

     
8.5 Os cytunir y gellir gwylio DVD, bydd Rheolwr y System yn trefnu amser a 

dyddiad cyfleus ar gyfer hyn. Bydd y gwylio yn digwydd yn yr ystafell wylio i 
ffwrdd o’r ystafell reoli. 

 
8.6 Rhaid i Swyddogion Ymchwilio yr Heddlu neu’r Cyngor neu bersonau 

awdurdodedig eraill ddarparu eu hadnoddau staff eu hunain i nodi p’un a oes 
deunydd wedi’i recordio fel tystiolaeth. Bydd yr holl achosion gwylio 
awdurdodedig yn cael eu cofnodi ar y Log Deunydd Wedi’i Recordio. 
 

8.7 Mae sefydliadau y byddai ganddynt sail ddigonol fel arfer i weld lluniau (a elwir 
yn geisiadau sylfaenol) ac y bydd cais i weld yn cael ei ganiatáu iddynt o dan y 
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rhan fwyaf o amgylchiadau, yn cynnwys: 
 

 Yr Heddlu (a all gynnwys Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, 
Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu, y Weinyddiaeth 
Amddiffyn neu’r Heddlu Milwrol) 

 Awdurdodau Statudol â phwerau i erlyn e.e. Tollau Tramor a 
Chartref, y Sefydliad Safonau Masnach 

 Cyfreithwyr/cynrychiolwyr cyfreithiol 

 Hawlwyr mewn achosion sifil* 

 Personau cyhuddedig neu ddiffynyddion mew achosion troseddol* 

 Asiantaethau cymeradwy eraill, yn ôl diben a statws cyfreithiol^ 
 

* Pe bai chwiliad yn profi yn un cadarnhaol, rhaid gwneud cais am wŷs 
tystiolaeth neu orchymyn llys i ryddhau copi data a gellir codi tâl am y 
gwasanaeth. Rhaid i Reolwr y System fod yn fodlon nad oes unrhyw gysylltiad 
gyda’r un ymchwiliad a dylid trin pob cyfryw ymholiad yn gwbl gyfrinachol. 

  
^ Nid oes unrhyw rai ar yr adeg ysgrifennu. Ni fydd unrhyw gymeradwyaeth ar 
gyfer ceisiadau sylfaenol gan asiantaethau eraill yn cael ei rhoi heb gytundeb 
ymlaen llaw gan y Rheolydd Data a Rheolwr y System. 
 

8.8 Bydd y sail ar gyfer caniatáu cais i weld deunydd yn cynnwys y canlynol fel 
arfer: 

 

 Darparu tystiolaeth mewn achos troseddol (Deddf yr Heddlu a 
Thystiolaeth Droseddol 1984, Deddf Gweithdrefnau ac 
Ymchwiliadau Troseddol 1996 ac ati) 

 Darparu tystiolaeth mewn achosion sifil neu dribiwnlysoedd 

 Atal troseddu 

 Ymchwilio i droseddu a chanfod troseddu (gan gynnwys adnabod 
troseddwyr) 

 Adnabod tystion 
 
8.9 Gall aelodau’r cyhoedd ofyn i Reolwr y System roi gwybod iddynt os oes 

digwyddiad penodol, sydd wedi’i recordio. Yn y cyfryw achosion, gellir anfon y 
Ffurflen Gais Safonol (Atodiad E), ar gais neu os darparwyd gwybodaeth 
annigonol yn y lle cyntaf. Bydd y canlynol yn gymwys: 

 
a. Rhaid i’r cais fod yn ysgrifenedig a rhaid iddo bennu 

dyddiad/amser/disgrifiad o’r digwyddiad/union leoliad. Gellir gwrthod y 
cais os nad yw’r manylion hyn yn cael eu darparu, ond bydd ar 
ddisgresiwn Rheolwr y System pa un fyddant yn lleoli’r digwyddiad yn ôl 
y wybodaeth a ddarparwyd. 

 
b. Yn syth ar ôl derbyn y cais, bydd Rheolwr y System yn cyfarwyddo’r 

Gweithredwr yn ysgrifenedig i wneud copi o’r deunydd wedi’i recordio y 
gofynnwyd amdano, ei farcio gyda manylion y digwyddiad a’i storio 
mewn cabinet diogel.  

 
c. Bydd Rheolwr y System yn cyflwyno system rifo ar gyfer ceisiadau fel 

bod modd cysoni rhif y cais a rhif y DVD ym mhob achos. 



Fersiwn 9 Chwefror 2016 

  Tudalen 14 

  

 

 
ch. Gall Rheolwr y System gyfeirio’r cais at y Rheolydd Data i gael cyngor 

cyfreithiol os yw’n briodol. Bydd Rheolwr y System yn ymateb i’r cais o 
fewn y graddfeydd amser a bennwyd. 

 
d. Codir a chesglir ffi o £10 cyn bod y deunydd yn cael ei wylio. 

 
dd. Os yw Rheolwr y System yn cytuno i’r cais yna rhaid gofyn i’r unigolyn 

ddarparu tystiolaeth o gysylltiad â’r digwyddiad, a fyddai’n cynnwys llyfr 
log cerbyd a fu’n rhan o’r digwyddiad. 

 
d. Bydd yn ofynnol cael prawf o hunaniaeth a chyfeiriad gan yr unigolyn 

cyn cytuno i gael gweld y deunydd fideo. At ddibenion adnabod, dylai 
hwn fod yn basport, trwydded yrru neu ddogfen debyg. Ar gyfer prawf o 
gyfeiriad os yw hwn yn wahanol i’r dogfennau eraill a gyflwynwyd, bydd 
anfoneb cyfleustod neu gyfriflen banc yn ddigonol. Gall fod angen i’r 
unigolyn ddarparu ffotograff o’i hun er mwyn galluogi adnabod y 
digwyddiad yn gywir. 

 
f. Os yw’r digwyddiad yn drosedd neu’n ddamwain traffig ffordd yr 

adroddwyd i’r Heddlu amdani, yna ni chaniateir mynediad i’r unigolyn 
hyd nes bod ymchwiliad yr Heddlu wedi’i gwblhau. 

 
ff. Bydd y deunydd yn cael ei wylio mewn ystafell wylio ar wahân o dan 

oruchwyliaeth Rheolwr y System. 
 

g. Os gellir adnabod partïon eraill neu eu cerbydau yn y digwyddiad, rhaid 
cuddio’r manylion hyn cyn bod y deunydd yn cael ei wylio. 

  
8.10 Ar ôl derbyn cais gan unigolyn neu ei gynrychiolydd am reswm dilys, dylai 

Rheolwr y System sicrhau bod y deunydd wedi’i recordio sy’n berthnasol i’r 
cais (ac a all fod yn destun gwŷs tystiolaeth neu Orchymyn Llys) yn cael ei roi 
o’r neilltu, ei labelu a’i gadw am leiafswm o fis. Dylid dweud wrth yr ymgeisydd 
am y terfyn amser hwn pan wneir y cais. Gellir ymestyn y cyfnod cadw hwn ar 
gais neu os yw’n destun Gorchmynion Llys. 

 
8.11 Gall fod achlysuron pan fydd cyfreithwyr yr amddiffyn yn gwneud ymholiadau 

am resymau eraill, er enghraifft, i sefydlu alibi cleient (er gwaethaf tystiolaeth a 
gyflwynwyd i Wasanaeth Erlyn y Goron). Gall ymholiadau’r amddiffyn godi 
hefyd mewn achosion lle nad oedd unrhyw dystiolaeth wedi’i recordio yn 
ymchwiliad yr erlyniad. Rhaid i Reolwr y System sicrhau, wrth gydsynio i 
ryddhau data o dan yr amgylchiadau hyn, nad oes unrhyw gysylltiad ag 
unrhyw ddata cyfredol sy’n cael ei ddal gan yr Heddlu mewn cysylltiad â’r un 
ymchwiliad. Os oes, yna dylid cyfeirio’r cais at y Rheolydd Data i gael cyngor 
cyfreithiol. 

 
8.12 Caniateir i gyfreithwyr yr amddiffyn weld/cael DVDs a ryddheir sy’n cynnwys 

manylion digwyddiad penodol a gyda chaniatâd ymlaen llaw gan Reolwr y 
System. Ni chaniateir iddynt weld mwy na manylion y digwyddiad a bennwyd 
ac a gytunwyd iddo. Dylid nodi bod yr hawlfraint a’r DVD yn parhau yn eiddo i’r 
cynllun CCTV. 
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8.13 Dylai ceisiadau am fynediad i ddeunydd wedi’i recordio gan sefydliadau 

heblaw am y rheiny a nodwyd ym mharagraff 8.7 uchod a chan unigolion 
(gelwir yn geisiadau eilaidd) basio prawf datgelu er budd y cyhoedd. Gall hyn 
gynnwys datgelu data sy’n rhoi gwybodaeth benodol a fyddai o werth neu o 
ddiddordeb i les y cyhoedd, yn nodi mater iechyd neu ddiogelwch y cyhoedd 
neu’n arwain at atal trosedd. Mae arweiniad wedi’i roi isod. Bydd y canlynol yn 
gymwys i fynediad unigol o dan y ddeddfwriaeth Diogelu Data: 

 

 Mae ffi o £10 yn cael ei thalu am bob chwiliad unigol 

 Mae’r Ymgeisydd yn rhoi gwybodaeth ddigonol a chywir am y 
dyddiad/amser/lleoliad a disgrifiad (o fewn cywirdeb 1 awr) 

 Dim ond gwybodaeth sy’n berthnasol i’r chwiliad hwnnw y mae’r 
Rheolydd Data yn ei dangos 

 
8.14 Mae’r egwyddorion canlynol yn gymwys yn gyffredinol i unrhyw ddatgeliad 

data neu fynediad i wylio tapiau: 
 

 Dim ond yn unol â’r Cod Ymarfer a’r Gweithdrefnau Trefniadol y 
rhoddir mynediad i ddeunydd wedi’i recordio 

 Caiff deunydd ei wylio o dan oruchwyliaeth Rheolwr y System yn 
unig 

 Bydd deunydd nad yw’n berthnasol yn cael ei guddio neu ei olygu 
allan 

 Dylai copïau ond gynnwys data personol sy’n berthnasol i’r sawl a 
wnaeth y cais. Rhaid i bob gwybodaeth arall gael ei golygu allan 

 Ni roddir mynediad at ddibenion masnachol neu adloniant 
 
 
8.15 Cyn rhoi cydsyniad i ganiatáu i ddata gael ei weld gan drydydd parti, rhaid i 

Reolwr y System fod yn fodlon â’r canlynol: 
 

 Nad yw’r data yn, neu’n debygol o fod yn rhan o ymchwiliad 
troseddol gan yr Heddlu 

 Nad yw’r data yn, neu’n debygol o fod yn rhan o achos sifil 

 Nad yw’r data yn destun cwyn neu anghydfod heb ei ateb 

 Ei fod yn ddata gwreiddiol a bod y trywydd archwilio yn cael ei 
gynnal trwy gydol y broses 

 Nad yw’r data’n cael ei symud neu ei gopïo heb awdurdod priodol 
 

 
8.16 Pan fydd y mynediad y gofynnir amdano yn cynnwys rhywun a enwir, yna yn 

ychwanegol at yr uchod, dylai’r canlynol fod yn gymwys: 
 

 Dylai deunydd nad yw’n berthnasol gael ei guddio neu ei olygu allan  

 Dylai copïau ond gynnwys data personol sy’n berthnasol i’r ymgeisydd. 
Dylai pob gwybodaeth arall gael ei golygu allan 

 
8.17 Mewn rhai achosion, nid yw’r offer gan yr Heddlu i wylio deunydd wedi’i 

recordio yn dilyn digwyddiad. Gallant ofyn felly am ganiatâd y Gweithredwr i 
wylio’r deunydd ar system CCTV. Ni ddylai deunydd wedi’i recordio, y mae 
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rhyw amau ei fod yn cynnwys tystiolaeth, gael ei wylio ar offer sy’n gallu 
recordio o dan unrhyw amgylchiadau. Rhaid defnyddio peiriant ‘gwylio yn 
unig’. 

 
8.18 Os yw swyddogion ymchwilio yr Heddlu neu’r Cyngor yn gofyn am weld 

deunydd wedi’i recordio, dylid ond caniatáu iddynt wneud hynny o dan 
oruchwyliaeth y Gweithredwr a gyda chydsyniad Rheolwr y System. Ni ddylid 
caniatáu iddynt weithredu unrhyw offer o dan unrhyw amgylchiadau, rhag ofn 
y gwneir difrod i’r deunydd. 

 
8.19 Os oes unrhyw berson, heblaw swyddogion awdurdodedig y Cyngor neu’r 

Heddlu, yn gofyn am gael gweld, copïo neu gymryd DVD sy’n cynnwys 
gwybodaeth wedi’i recordio, ni ddylid caniatáu iddynt wneud hynny o dan 
unrhyw amgylchiadau heb ganiatâd ysgrifenedig gan Reolwr y System. Cyn 
gofyn am ganiatâd gan Reolwr y System, dylid nodi union natur y defnydd 
arfaethedig o’r deunydd yn ysgrifenedig. 

 
8.20 Bydd unrhyw anghytundebau neu gwynion yn deillio o geisiadau i weld neu 

ryddhau deunydd wedi’i recordio yn cael eu cyfeirio at y Rheolydd Data. Delir 
ag unrhyw gwynion o dan weithdrefn gwyno’r Cyngor neu’r sefydliad. 

 
8.21 Ni ddylai Gweithredwyr o dan unrhyw amgylchiadau ryddhau unrhyw 

ddeunydd wedi’i recordio i unrhyw berson neu sefydliad heb ganiatâd Rheolwr 
y System ymlaen llaw. 

 
8.22 Pan gaiff DVD ei ryddhau, rhaid diweddaru’r Log perthnasol a rhaid i’r 

Swyddog/person sy’n derbyn y CD/DVD lofnodi i’w gael. 
 
8.23 Ni ddylai unrhyw ddeunydd gael ei ryddhau i’r cyfryngau o dan unrhyw 

amgylchiadau. Rhaid i unrhyw geisiadau gan y cyfryngau i wylio neu ryddhau 
deunydd gael eu cyfeirio ar unwaith at Reolwr y System. Gall Swyddogion yr 
Heddlu sy’n ymchwilio i drosedd honedig ryddhau manylion gwybodaeth wedi’i 
chofnodi i’r cyfryngau, dim ond mewn ymdrech i adnabod troseddwyr honedig 
a dim ond gyda chaniatâd ysgrifenedig Rheolwr y System ymlaen llaw. 

 
 
9 Digwyddiadau a welir gan y Gweithredwr - Camau i’w cymryd 
 
9.1 Pe bai digwyddiad yn cael ei weld gan Weithredwr, rhaid i’r Gweithredwr 

gysylltu ag Ystafell Reoli’r Heddlu. Rhaid i’r Gweithredwr gysylltu â’r Heddlu os 
yw’n gweld gweithred droseddol yn digwydd neu’n gweld person(au) yn 
ymddwyn yn amheus. 

 
9.2 Caiff y digwyddiad ei logio yn y Llyfr Log priodol (Atodiadau Dd i F) gyda 

manylion dyddiad, amser, lleoliad a disgrifiad o’r digwyddiad. 
 
9.3 Rhaid hysbysu Rheolwr y System am fanylion y digwyddiad ac unrhyw gamau 

a gymerwyd. 
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10 Cynnal a Chadw Offer a’r Weithdrefn Hysbysu ynghylch Nam 
 
10.1 Bydd Rheolwr y System yn sicrhau bod yr offer yn cael ei wasanaethu’n 

broffesiynol yn rheolaidd.  
 
10.2 Bydd Gweithredwr y System yn sicrhau bod y tasgau dyddiol canlynol yn cael 

eu cyflawni gan y Gweithredwyr: 
 

 Gwiriadau ansawdd dyddiol o ddelweddau CCTV sy’n cael eu dangos 
ar fonitorau 

 Bod y dyddiad ac amser cywir yn cael ei arddangos ar fonitorau 

 Archwilio’r log namau am namau heb eu cywiro 

 Sicrhau bod yr holl sgriniau monitro yn lân 
 
10.3 Mae’n bwysig bod pob nam yn y system CCTV yn cael ei gofnodi a’i adrodd 

cyn gynted ag y bo modd. Y Gweithredwyr fydd yn gyfrifol am adrodd am 
namau mewn unrhyw offer yn yr ystafell monitro CCTV neu unrhyw un o’r 
camerâu. 

 
10.4 Bydd y weithdrefn ganlynol yn cael ei mabwysiadu: 
  

 Adrodd am y nam a’i gofnodi yn y log cynnal a chadw 

 Pan fydd y nam wedi’i gywiro, gael llofnod peirianwyr ar y log. Pe 
bai ymweliad dilynol yn angenrheidiol, dylid cofnodi hyn. 

 
11 CCTV Symudol 
 
11.1 O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl y caiff camerâu symudol eu gosod dros dro yn 

yr ardal. Bydd y defnydd o’r cyfryw gamerâu, a’r dyddiau a gynhyrchir yn sgil 
eu defnyddio, yn cydsynio ag amcanion y system CCTV bob amser. 

 
 
 
12 Ffotograffau Llonydd 
 
 Bydd y canlynol yn gymwys pe bai’r cyfryw offer yn cael ei ddefnyddio. 
 

Os oes angen ffotograff llonydd ar yr Heddlu mewn cysylltiad ag ymchwiliad 
troseddol, bydd y manylion yn cael eu cofnodi yn y Gofrestr Ffotograffau 
Llonydd (Atodiad I). Bydd y cyfnod yn cynnwys: 

 

 Rhif dilyniannol 

 Dyddiad, amser a lleoliad y digwyddiad, ynghyd â manylion byr 
iawn o’r digwyddiad neu wrthrych unigol y print 

 Enw’r Swyddog o’r Heddlu sy’n gofyn am y print a’r Gweithredwr 
CCTV sy’n ei gynhyrchu 

 Os yw’r print yn cael ei wneud at ddibenion casglu gwybodaeth, 
bydd y print yn cael ei gadw yn yr ystafell monitro CCTV mewn 
ffolder diogel 

 Fel yn achos tapiau, nid oes unrhyw gopi o brintiau fideo sydd eu 
hangen at ddibenion tystiolaethol i’w gwneud ar offer yr ystafell reoli 
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13 Bagiau Tystiolaeth 
 

Bydd pob DVD/print gwreiddiol yr eir â nhw o’r ystafell reoli gan yr Heddlu neu 
asiantaethau eraill yn cael eu rhoi mewn bag tystiolaeth gan y Swyddog sy’n 
atafaelu’r deunydd, a bydd yn cael ei selio ym mhresenoldeb Gweithredwr. 
 

 
14 Datganiadau 
 
 Gall fod yn ofynnol i bob Gweithredwr roi tystiolaeth. 
 
15 Dylai Rheolwr y System goladu ystadegau o’r system trwy gwblhau 

adolygiadau perfformiad chwarterol. 
 
16 Ni fydd deunydd wedi’i recordio yn cael ei roi i’r cyfryngau o dan unrhyw 

amgylchiadau, heb gymeradwyaeth Rheolwr y System. 
 
17 Bydd Rheolwr y System yn sicrhau bod y Cod Ymarfer a dogfennau trefniadol 

yn cael eu hadolygu o leiaf unwaith y flwyddyn. 
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Atodiad A                 YSTAFELL REOLI CCTV – COFNODION CYNNAL A CHADW 
 

DYDDIAD AMSER MANYLION 
NAM AC 

ATI 

CAMAU A 
GYMERWYD 

GWEITHREDWR 
CCTV 

SYLWADAU 
(gan 

gynnwys 
dyddiad 

trwsio ac ati) 
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Atodiad B             LLYFR YMWELWYR YR YSTAFELL REOLI CCTV 
 

Dyddiad Enw Adran/ 
Sefydliad 

Amser 
i Mewn 

Amser 
Allan 

Llofnod Llofnod y 
Rheolydd 

Rheswm 
am yr 

Ymweliad 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

 
Atodiad C              DEUNYDD WEDI’I RECORDIO AR CCTV  
 
COFRESTR       Rhif 
 

 

Amser/Dyddiad 
Gwylio 

Gwyliwyd 
Gan 

Sylwadau Rhif 
Cyfresol 

Cyfeirnod 
y Ddisg 
Dull – 

T/L/R/T 

Llofnod y 
Person 

sy’n 
atafaelu’r 

CDR 

Llofnod 
Gweithredwyr 

A 
 
D 

     

A 
 
D 

     

A 
 
D 

     

A 
 
D 

     

A 
 
D 

     

A 
 
D 

     

A 
 
D 
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Atodiad Ch 
 

Label Wyneb y CD/DVD 
 

 
    RHIF Y CD/DVD:  
     
    DYDDIAD: 
 
  
              LLOFNOD: 
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Atodiad D 
 

CAIS I WYLIO FIDEO CCTV*/DETHOLIAD O DÂP(IAU) 
 

I: Rheolwr y System 
 
 
 
 
 

Gan: [Rhowch enw, cyfeiriad a rhif ffôn isod] 
 
 
 
 
 

DYDDIAD Y CAIS: 
 

 

DYDDIAD Y DIGWYDDIAD: 
 

 

AMSER(AU) Y DIGWYDDIAD:  

DISGRIFIAD O’R DIGWYDDIAD: (cynhwyswch leoliad y digwyddiad a rhowch gymaint o fanylion 

ag y bo modd)  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RHESWM DROS Y CAIS: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A YDYCH CHI’N GWNEUD CAIS I WYLIO’R TÂP NEU AM RYDDHAU’R TÂP? 
 

YMATEB RHEOLWYR Y SYSTEM: 
 

MAE EICH CAIS WEDI’I 
GYTUNO/WRTHOD* 

OS GWRTHODWYD, RHESWM DROS WRTHOD: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sylwch mai dim ond uchafswm o fis o ddyddiad y cais y cedwir DVDs. 
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Atodiad Dd                       YSTAFELL REOLI CCTV – LOG DIGWYDDIADAU’R HEDDLU 
 

 
DIGWYDDIAD 

MANYLION Y 
DIGWYDDIAD 

GWEITHREDWR 
CCTV 

COFNODI’R 
MANYLION 

CANLYNIAD/ 
SYLWADAU 

DYDDIAD AMSER DYDDIAD AMSER 
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Atodiad E         YSTAFELL REOLI CCTV – LOG DIGWYDDIADAU BOLARDIAU 
 

DYDDIAD AMSER 
GALWADAU 

SAFLE 
BOLARDIAU 

MANYLION Y 
DIGWYDDIAD/NAM 

GWEITHREDWR 
CCTV 

DYDDIAD/ 
AMSER YR 

ADRODDWYD MEWN ALLAN 
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Atodiad F    YSTAFELL REOLI CCTV – LOG DIGWYDDIADAU MASNACHWYR 
 

 
DYDDIAD 

 
AMSER 

GALWADAU 

MANYLION Y 
DIGWYDDIAD 

GWEITHREDWR 
CCTV 

CANLYNIAD/ 
SYLWADAU 

MEWN ALLAN 
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Atodiad Ff  
            YSTAFELL REOLI CCTV – COFRESTR FFOTOGRAFFAU LLONYDD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

RHIF 
CYF. 

DYDDIAD AMSER GWEITH
-REDWR 
CCTV 

MANYLION Y 
FFOTOGRAFF 

CAIS 
GAN 

AWD.  
GAN 

DINISTRIO SYLWADAU 

DYDDIAD LLOFNOD 
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Atodiad G      
 

RHIFAU A SAFLEOEDD CAMERÂU Dinas Casnewydd 
 
 

LLEOLIAD RHIF CAMERA 

PEN UCHAF BRIDGE STREET 1 

QUEENS HOTEL 2 

TAFARN Y LAMB 3 

PEN UCHAF CAMBRIAN ROAD 4 

PEN UCHAF Y STRYD FAWR 5 

ARCÊD Y FARCHNAD 6 

CANOL Y STRYD FAWR 7 

KINGS HOTEL 8 

TACSIS CAPITOL 9 

SKINNER STREET 10 

PRINCIPALITY 11 

HSBC (SGWÂR WESTGATE) 12 

CORN STREET (BARCLAYS) 13 

COMMERCIAL STREET (WH SMITH) 14 

FRIARS WALK 15 

COMMERCIAL STREET (ICELAND) 16 

COMMERCIAL STREET (TSB) 17 

COMMERCIAL STREET (HILL 
STREET/RED CROSS) 

18 

COMMERCIAL STREET (TOM TOYA) 19 

GORSAF YR HEDDLU 20 

COMMERCIAL ROAD (PICTON) 21 

COMMERCIAL ROAD (KWIK SAVE) 22 

COMMERCIAL ROAD (CHICKEN 
COTTAGE) 

23 

CHARLES STREET (CANOLFAN 
WAITH) 

24 

PONT BRYNBUGA (OCHR Y DREF) 25 

PONT DROED KINGSWAY (OCHR 
MAENDY) 

26 

LLANARTH STREET 27 

Y GANOLFAN HAMDDEN 28 

CYLCHFAN OLD GREEN 29 

DRWS FFRYNT / FRONT DOOR 30 

CORN STREET 31 

GWAELOD YR ORSAF FYSIAU 32 

PEN UCHAF YR ORSAF FYSIAU 
(CROSSKEYS) 

33 

QUEENS WAY (ADMIRAL) 34 

STOW HILL 35 

CLARENCE PLACE 36 
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SAFLE CYFANSWM NIFER Y CAMERÂU  

CANOLFAN CYSWLLT TEULUOL 
ALWAY 

4 

BELL-VUE-PARK 7 

BRYNGLAS HOUSE 8 

AMWYNDERAU DINESIG 3 

Y GANOLFAN DDINESIG 8 

YSGOL BABANOD A PHLANT IAU 
CRINDAU 

5 

YSGOL BABANOD A PHLANT IAU 
DYFFRYN 

9 

YSGOL GYNRADD EVESWELL 5 

MARCHNAD DAN DO 16 

GORSAF WYBODAETH 32 

KENSINGTON COURT 4 

YSGOL GYNRADD LLYSWERI 6 

YSGOL LLANMARTIN 8 

YSGOL GYNRADD MAESGLAS 4 

YSGOL GYNRADD MAENDY 8 

YSGOL BABANOD A PHLANT IAU YR 
EGLWYS YNG NGHYMRU MALPAS  

5 

YSGOL BABANOD A PHLANT IAU 
MILTON  

5 
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YSGOL GYNRADD MONNOW  4 

YSGOL GYNRADD PILGWENLLI 6 

PARC SGLEFRIO 4 

PWLL NOFIO’R PENTREF 
CHWARAEON 

13 

SPRING GARDENS 8 

ST VINCENT COURT 16 

Y GANOLFAN TENNIS 7 

FELODROM 1 16 

FELODROM 2 8 

YSGOL GYMRAEG CASNEWYDD 16 

 
 
 

RHESTR CAMERÂU BLAENAU GWENT YN ÔL TREF 
 

ABERTYLERI 

 

101  Castle Street / Station Hill 

102  Church Street / Foundry Bridge 

104  Church Street 

105  Church Street / Stryd Fawr 

106  Stryd Fawr / Division Street / Mitre Street 

107  Somerset Street / Commercial Street 

108  Somerset Street / King Street 

109  Stryd Fawr / Commercial Street 

110  Market Street 

111  King Street / Carmel Street 

112  Somerset Street 

113  Arcêd Stryd Fawr/Commercial Street  
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114  Maes parcio Canolfan Iechyd Division Street  

115  Maes parcio Canolfan Iechyd Division Street  

116  Alma Street / Ashfield Road 

118  Powell Street / Blythe Street 

119  Division Street 

 

BLAENAU 

 

201  Stryd Fawr Uchaf / Chapel Square 

202  Stryd Fawr 

203  Stryd Fawr 

204  Stryd Fawr / Church Street 

 

BRYNMAWR 

 

300  Bailey Street / Beaufort Street / Market Square 

301  Gorsaf Fysiau / Catholic Road 

302  Gorsaf Fysiau / Catholic Road / Gladstone Street 

303  Market Square / Beaufort Street  

304  Bailey Street / Lake Road 

305  Alma Street / Clarence Street 

431  Gorsaf Fysiau (statig) 

 

  

GLYN EBWY 

 

401  Market Street / Ffordd Osgoi yr A4046  

402  James Street / Tredegar Road / A4046 

403  Market Street / Bethcar Street 

404  Bethcar Street 

405  Bethcar Street / Rees Street 

406  Bethcar Street / The Walk 

407  Bethcar Street 

408  Bethcar Street / The Walk / Armoury Terrace 

409  The Walk 

410  A4046 / Queen Square 

411  Canopi Bethcar Street 

412  Canopi Bethcar Street / Armoury Terrace 

413  Eureka Place / Armoury Terrace / Church Street 
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422  Maes Parcio Gorsaf Parkway Glynebwy 

423  Maes Parcio Gorsaf Parkway Glynebwy 

 

TREDEGAR 

 

501  Morgan Street 

502  The Circle / Castle Street 

503  Castle Street / Queen Victoria Street 

504  Castle Street 

505  Commercial Street 

506  Commercial Street / Stockton Way 

507  Bank Lane / Canolfan Siopa Gwent 

508  Bank Lane 

509  Mount Street / Tŷ Bryn 

 

CEFN GOLAU 

 

521  Walter Conway Avenue 

522  Attlee Way 

523  Cripps Avenue 

524  Gainsborough Road / Walter Conway Avenue 

525  Attlee Way / Gainsborough Road 

 

ERAILL 

 

FFORDD GEBL GLYN EBWY (heb ei rifo) 

 

Car Camera 

Pen uchaf mewnol y Platfform 

Pen uchaf allanol PTZ 

Tu mewn gwaelod y Platfform 

Tu allan gwaelod PTZ 

 

LLANHILEDD 

  

122  Maes parcio / Platfform gorsaf drenau Llanhiledd 

123  Maes parcio gorsaf drenau Llanhiledd 

 


