
 
Tachwedd 2017 

ADRODDIAD PANEL CRAFFU 
CHWARTER 2  

 

 

 

 

 

 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu 

Dyfed-Powys 

 

 

Y Panel Craffu 

Ymarfer Samplu ar hap 

 

 

Adolygiad o Chwarter 2 2017/18 (Awst-Hyd 2017) 

Achosion Cwynion yr Adran Safonau Proffesiynol  

Galwadau Iaith Gymraeg Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu  

Cofnodion Stopio a Chwilio 

 

 

Canfyddiadau ac Adborth Aelodau’r Panel 

 

 

Tachwedd 2017



 
 

 1 

 

Cynnwys 
 

1.0 Trosolwg........................................................................................... 2 

2.0 Crynodeb Gweithredol ........................................................................ 3 

3.0 Cefndir, Pwrpas a Methodoleg ............................................................. 4 

4.0 Cymeradwyaeth gan y Panel ............................................................... 4 

5.0 Trin Cwynion ac Anfodlonrwydd – diweddariad ers y sesiwn ddiwethaf ..... 5 

5.1    Cwynion yr Adran Safonau Proffesiynol sydd wedi cau ............................ 5 

6.0 Galwadau Iaith Gymraeg Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu .......................... 9 

7.0 Cofnodion Stopio a Chwilio ................................................................ 12 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2 

 

1.0 Trosolwg 

Yn nhrydydd cyfarfod Panel Sicrhau Ansawdd y Comisiynydd a gynhaliwyd ar 
9fed Tachwedd 2017, adolygodd yr aelodau ddetholiad ar hap o ffeiliau achos yr 
Adran Safonau Proffesiynol (ASP) sydd wedi cau a galwadau iaith Gymraeg a 
wnaethpwyd i Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu. 

Adolygwyd cofnodion Stopio a Chwilio gan y Panel Craffu am y tro cyntaf ers i’r 
cyfrifoldeb gael ei drosglwyddo o’r Grŵp Cynghori Annibynnol (gweler 
penderfyniad y Comisiynydd ar 01/11/17). Ystyriodd y Panel gyfanswm o 10 
galwad, 9 ffeil cwyn, a 10 cofnod Stopio a Chwilio. 

Bu Aelodau Cymraeg eu hiaith mewn cyfarfod ar wahân ar 9fed Hydref cyn 
cyfarfod llawn y Panel Craffu, er mwyn adolygu’r galwadau iaith Gymraeg a 
wnaethpwyd i Ganolfan Gyfathrebu'r Heddlu. Chwaraewyd galwadau i Aelodau 
drwy system sain yr ystafell, a nododd yr aelodau eu sylwadau wrth wrando ar y 
galwadau.  Cafodd y grŵp gyfle hefyd i drafod unrhyw ymholiad gyda’i gilydd, 
gyda staff Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu (SCHTh) yn cymryd 
nodiadau. 

Yn ystod sesiwn gyntaf cyfarfod llawn y Panel, cafodd aelodau gyfle i drafod 
unrhyw adborth o’r cyfarfod blaenorol gydag arweinwyr yr adran berthnasol.  
Yna, gweithiodd yr aelodau mewn parau i ystyried p’un ai a gafodd cwynion yr 
Adran Safonau Proffesiynol eu trin yn amserol, ac i drafod eu barn am y ffeiliau.  
Casglwyd adborth yr aelodau drwy ffurflenni arsylwi templed.  Roedd  aelodau 
staff SCHTh ar gael drwy gydol yr ymarfer i ateb cwestiynau a rhoi eglurhad lle’r 
oedd angen.   

Adolygodd Aelodau'r Panel gofnodion Stopio a Chwilio trwy drafod yn agored fel 
grŵp. Gwnaeth swyddogion SCHTh nodyn o’r drafodaeth, a rhoddwyd unrhyw 
nodiadau a ysgrifennwyd gan Aelodau’r Panel i aelodau staff SCHTh er mwyn 
cynorthwyo i gydlynu'r adroddiad hwn. 

Yn dilyn y cyfarfod, trafodwyd canfyddiadau Aelodau’r Panel gyda phenaethiaid 
adrannau yn fanwl.  Cafodd yr adrannau gyfle wedyn i ymateb yn ffurfiol i 
sylwadau’r Panel.  Mae’r ymatebion hyn wedi’u cynnwys yn yr adroddiad hwn. 

 

 

 

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/Decision-Log-DLl-050-S_S-QAP.pdf
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2.0 Crynodeb Gweithredol  

CRYNODEB GWEITHREDOL O’R CYFARFOD 09/11/2017 

Rhif y 
Cam 

Crynodeb Gweithredol Cyfrifol 

1 Yr ASP i ystyried sut mae’r broses o drosglwyddo 
achosion o anfodlonrwydd o’r SGC i gŵyn ffurfiol 
yn cael ei rheoli, er mwyn lleihau’r oedi o ran 
amser i’r achwynydd.    

ASP 

2 Goruchwyliwr CGH i gynnal adolygiad o’r alwad a 
gwestiynwyd gan Aelodau’r Panel.  

CGH 

3 CGH i gadarnhau p’un ai a yw’r ohebiaeth sy’n 
cael ei hanfon at y galwr yn dilyn galwad iaith 
Gymraeg yn cael ei hanfon trwy gyfrwng y 
Gymraeg.  

CGH 

4 Aelodau i gael hyfforddiant ynghylch cylch 
gorchwyl ICAT  

SCHTh 

5 Aelodau’r Panel i gael hyfforddiant ar y protocol 
Stopio a Chwilio  

SCHTh 

6 SCHTh a’r Heddlu i ystyried sut i godi 
ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd o’r ffaith bod 
gan unigolion yr hawl i gael copi o’u cofnod Stopio 
a Chwilio.  

SCHTh 

7 Yr Heddlu i esbonio sut mae chwiliadau sy’n cael 
eu cyflawni droeon yn cael eu cofnodi a’u monitro. 

Yr Heddlu 

8 Yr adroddiad perfformiad nesaf i gynnwys 
cymhariaeth o’r gyfradd atafaelu positif ar sail 
ethnigrwydd ac oedran 

SCHTh 
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3.0 Cefndir, Pwrpas a Methodoleg  

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

 

4.0 Cymeradwyaeth gan y Panel 

Mae holl Aelodau’r Panel wedi cael copi o’r adroddiad hwn ar gyfer gwneud 
sylwadau arno, ac maent wedi cadarnhau ei fod yn gynrychiolaeth gywir o’r 
safbwyntiau a fynegwyd gan y panel yn ystod yr ymarfer samplu ar hap 
dyddiedig 9 Tachwedd 2017. 

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/002QualityAssurancePanelHandbookSept16.pdf
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5.0 Trin Cwynion ac Anfodlonrwydd – diweddariad ers y sesiwn 
ddiwethaf 

Cyn ystyried yr achosion newydd, cyfarfu Aelodau'r Panel â chynrychiolwyr o'r 
Swyddfa Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Adran Safonau Proffesiynol (ASP) i drafod 
unrhyw faterion oedd yn weddill, ac i roi sylwadau ar y cynnydd sydd wedi cael 
ei wneud ers y cyfarfod diwethaf. 

Cyflwynodd Rheolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd y Comisiynydd yr wybodaeth 
ddiweddaraf am berfformiad presennol y Swyddfa Gwasanaethau Cyhoeddus 
(SGC). Roedd yn amlwg bod newidiadau cadarnhaol wedi digwydd ers y cyfarfod 
diwethaf. Roedd yr adran wedi gwella’n sylweddol o ran datrys achosion yn 
brydlon, oedd wedi arwain at glirio’r holl achosion oedd yn aros. Roedd hyn yn 
cael ei briodoli i anfon adroddiadau wythnosol ar berfformiadau yn awtomatig at 
y Prif Arolygwyr, a wnaeth helpu i sicrhau mai’r swyddogion oedd yn delio â’r 
achosion oedd yn atebol am hynt y datrysiad. 

Rhoddodd Swyddog Cwynion a Chamymddwyn yr ASP ddiweddariad i Aelodau'r 
Panel ar berfformiad amseroldeb yr adran. Ar adeg cyfarfod y Panel Craffu ym 
mis Tachwedd 2017, roedd y ffigurau’n awgrymu bod datrysiadau’n cael eu 
cyflawni’n gyflymach. Roedd nifer cyfartalog y diwrnodau gwaith a gymerwyd i 
ddatrys honiad yn lleol wedi gostwng o 129 i 74 diwrnod gwaith yn y flwyddyn 
ddiwethaf, oedd ychydig yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol o 70 diwrnod 
gwaith. Mae rhagor o welliannau wedi cael eu gwneud, a dangosodd y bwletin 
diweddaraf a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr 
Heddlu (IOPC) y ffigwr datrysiad fel 66 diwrnod gwaith (yn is na’r cyfartaledd 
cenedlaethol o 71). Hysbyswyd Aelodau'r Panel hefyd am newidiadau 
deddfwriaethol yn y dyfodol a fyddai’n cael eu gwneud i’r broses trin cwynion. 
Wrth baratoi ar gyfer y newidiadau, cytunwyd y byddai’r SGC yn cael ei 
drosglwyddo o swyddfa'r Comisiynydd i'r ASP, gyda'r Comisiynydd yn llwybr yr 
apêl. 

 

5.1 Cwynion yr Adran Safonau Proffesiynol sydd wedi cau  

Adolygodd y Panel ddeg achos y mae’r Adran Safonau Proffesiynol (ASP) wedi’u 
cau.  Er bod amseroldeb cyffredinol trin achosion yn gwella, cydnabyddir y gellid 
gwneud gwelliannau pellach i wella perfformiad a safle Dyfed-Powys yn y tablau 
Cenedlaethol sy’n cael eu cyhoeddi bob chwarter gan yr IOPC. Felly, cytunwyd 
rhwng y SCHTh a'r ASP y byddai Aelodau'n canolbwyntio ar amseroldeb trin 
cwynion ar yr achlysur hwn. Asesir amseroldeb achosion trwy gyfrif nifer y 
dyddiau a gymerir o'r dyddiad y cofnodir y gŵyn i'r dyddiad cau. Roedd yr 
achosion a ystyriwyd gan y Panel wedi’u dewis ar hap i gynnwys amrywiaeth o 
amserlenni o lai na 30 diwrnod, o 31 i 90 diwrnod a thros 90 diwrnod.  
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5.2 Arfer gorau 

Amlygodd aelodau’r panel nifer o elfennau yr oeddent yn eu hystyried yn 
enghraifft o arfer gorau:  

• Nodwyd bod pedwar achos lle’r oedd yr achwynydd yn fodlon bod ei gŵyn 
wedi cael ei thrin mewn modd priodol ac amserol. 

• Nodwyd mewn un achos, yn hytrach na chyfrif yn ôl i ddiwedd dyddiad yr 
apêl, bod y llythyr yn fwy eglur gyda dyddiad cau penodol i'r achwynydd. 

• Hoffai Aelodau'r Panel ganmol un o'r Uwch Reolwyr Safonau Proffesiynol 
yn benodol, ar yr ymdrech oedd wedi’i wneud i ysgrifennu llythyrau 
datrysiad ac ymateb manwl i achwynwyr. 

5.2.1 Sylwadau’r Adran Safonau Proffesiynol 

• Mae’r ASP yn croesawu'r adborth cadarnhaol hwn. Bydd hwn yn cael ei 
rannu â swyddogion / staff perthnasol. 

• Polisi'r Adran yw rhoi llythyrau canlyniadau sy'n nodi dyddiadau cau 
apeliadau (ac nid dim ond nifer y diwrnodau sydd ganddynt i apelio). Bydd 
yr Adran yn sicrhau bod dull cyson yn cael ei fabwysiadu yn y dyfodol. 

• Mae'r Adran wedi ymrwymo i anfon llythyrau o safon at achwynwyr, sy'n 
eu galluogi i ddeall y canlyniad yn llawn. Mae'n bwysig tynnu sylw at y 
ffaith,  er bod yr Uwch Reolwr yn adolygu’r llythyrau canlyniadau, gyda’r 
rhan fwyaf o gwynion, swyddogion a staff eraill o'r Adran sy’n gyfrifol am 
eu drafftio (e.e. staff gweinyddol, ymchwilwyr a goruchwylwyr eraill). 
Felly, er y gall Mr Lemon wneud newidiadau i'r llythyrau drafft, ni fyddai'n 
briodol i Mr Lemon dderbyn y ganmoliaeth am gynnwys ac ansawdd y 
llythyrau, gan fod hyn yn ganlyniad ymdrech ar y cyd. Derbyniwyd yr 
adborth hwn yn gadarnhaol, a bydd yn cael ei rannu â swyddogion a staff 
yr Adran.  

 

5.3 Meysydd dysgu 

Tynnodd Aelodau o’r Panel sylw at rai meysydd dysgu: 

• Er bod canlyniad mwyafrif y cwynion yn gadarnhaol, teimlwyd y gellid 
mynd i'r afael â nhw mewn ffordd sy’n defnyddio amser yn fwy effeithiol 
o'r cychwyn, er mwyn symud y broses gwyno yn ei blaen yn gyflymach. Er 
enghraifft, gwelwyd oedi wrth gofnodi achosion ar y cychwyn, a gallai’r 
Heddlu fod wedi derbyn cwyn hyd at 11 diwrnod cyn iddi gael ei chofnodi 
fel cwyn ar system yr ASP. 
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• Roedd teimlad ymhlith y Panel y gallai achosion fod wedi cael eu cau 
ynghynt. Ymddengys fod cyfnodau sylweddol o anweithgarwch mewn rhai 
achosion a allai fod wedi arwain at orfod aros am ddatrysiad. 

• Derbyniwyd dau achos yn y Swyddfa Gwasanaethau Cyhoeddus cyn eu 
cofnodi ar system yr ASP. Roedd Aelodau'r Panel yn teimlo fod yr oedi 
hwn wedi effeithio ar amseroldeb y broses gwyno. Awgrymodd y Panel y 
dylid creu cyswllt gweithio mwy effeithlon rhwng y ddwy adran, i helpu i 
wneud pethau’n haws i'r achwynydd. 

 

 

 

 

5.3.1 Sylwadau’r Adran Safonau Proffesiynol 

• Mae'n rhaid i'r Adran gofnodi cwynion o fewn 10 diwrnod gwaith, ac mae 
ganddi brosesau effeithiol ac effeithlon ar waith i wneud hyn. Mae'r 
ffigurau diweddaraf yr IPCC (Ebrill 2017 - Medi 2017) yn dangos bod ASP 
Dyfed-Powys wedi cofnodi 89% o gwynion o fewn 10 diwrnod gwaith. Mae 
hyn yn llawer uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol o 81%. Mewn perthynas 
â'r gŵyn benodol dan sylw, cafodd ei derbyn gan yr ASP ar 29 Mehefin 
2017. Penderfynodd yr Uwch Reolwr ei chofnodi ar 10 Gorffennaf 2017, a 
chyhoeddwyd llythyr cydnabyddiaeth i'r achwynydd ar yr un diwrnod. 
Felly, cofnodwyd y gŵyn hon ar Centurion (ac anfonwyd llythyr at yr 
achwynydd) o fewn 8 diwrnod gwaith, yn gyfforddus o fewn y cyfnod o 10 
diwrnod. Derbynnir, ar adegau, y bydd rhai cwynion yn cael eu cofnodi y 
tu allan i'r terfyn 10 diwrnod oherwydd, er enghraifft, llwythi gwaith uchel 
a gofynion ar adnoddau. Fodd bynnag, pur anaml mae hyn yn digwydd, 
sydd yn cael ei adlewyrchu yn y ffigur 89% y cyfeirir ato uchod. 

• Mae'r Adran wedi ymrwymo i ddelio â chwynion yn brydlon. Fel y nodwyd 
uchod, mae gwelliannau wedi cael eu gwneud (yn enwedig mewn 
perthynas â Datrysiadau Lleol), ond mae'r Adran yn derbyn bod rhagor o 
waith i'w wneud. 

• Mae'n werth nodi y trosglwyddwyd y cyfrifoldeb dros swyddogaeth y 
Swyddfa Gwasanaethau Cyhoeddus i'r Adran Safonau Proffesiynol ar 1 
Ionawr 2018. Gwnaethpwyd y penderfyniad hwn ar y cyd gan y Prif 
Gwnstabl a'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Dros y misoedd nesaf, 
bydd swyddogaeth y SGC yn cael ei hymgorffori yn yr Adran Safonau 
Proffesiynol, fel mai’r Heddlu fydd yn llwyr gyfrifol am 'reng flaen' y 
system gwynion, a’r CHTh a'r IOPC fydd yn gyfrifol am y swyddogaeth 

Cam 1 

Yr ASP i ystyried sut mae’r broses o drosglwyddo achosion o 
anfodlonrwydd o’r SGC i gŵyn ffurfiol yn cael ei rheoli, er mwyn lleihau 
oedi i’r achwynydd. 
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apelio / craffu. Bydd hyn nid yn unig yn achosi i’r newid rhwng yr 
anfodlonrwydd a’r cwynion fynd rhagddo’n llawer cyflymach a didrafferth, 
bydd hefyd yn gwneud y broses gwyno gyfan yn haws ei deall i’r 
achwynwyr a’r ymarferwyr, gyda llinellau cyfrifoldeb i’w gweld yn glir. 
Bydd yr ASP yn parhau i gyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Panel 
mewn perthynas â datblygiadau allweddol yn y maes busnes hwn. 

 

5.4 Ymholiadau a godwyd 

Cododd aelodau’r Panel nifer o faterion yn ystod y sesiwn yr oedd angen eu 
hegluro ymhellach: 

• Holodd Aelodau'r Panel p’un ai a ddylid defnyddio system flaenoriaeth 
gyda chwynion, yn dibynnu ar ba mor ddifrifol ydynt a'u cam yn y broses. 

• Awgrymodd Aelodau y byddai dull olrhain cronolegol yn ddefnyddiol, er 
mwyn dilyn y camau a gymerwyd trwy gydol oes y gŵyn. 

5.4.1 Sylwadau’r Adran Safonau Proffesiynol  

• Mae’r Adran yn rhoi blaenoriaeth i gwynion mwy difrifol (a materion 
ymddygiad mewnol).  Er enghraifft, rhoddir blaenoriaeth bob amser i 
achosion o gamymddwyn difrifol (lle mae posibilrwydd y gall swyddog 
wynebu cyhuddiadau troseddol a / neu gael ei ddiswyddo mewn 
Gwrandawiad Camymddygiad). Fel y nodwyd uchod, mae'r Adran wedi 
ymrwymo hefyd i ddatrys cwynion cyn gynted â phosib. I'r perwyl hwnnw, 
mae penderfyniadau ynghylch blaenoriaethu achosion lefel is yn cael eu 
blaenoriaethu weithiau ar sail amseroldeb. Mae pob achos o gwynion byw 
ac ymddygiad mewnol yn cael eu trafod yn wythnosol yng nghyfarfod 
Uwch Dîm Rheoli'r Adran, lle cytunir ar flaenoriaethau. 

• Mae gan Centurion nodwedd o'r enw 'log cynnydd' sy'n manylu’r camau 
sy’n cael eu cymryd mewn perthynas â phob cwyn. Mae adran ddogfennau 
ym mhob achos hefyd, sy’n cynnwys yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r 
gŵyn (ffurflenni cofnodi cwynion, llythyrau, negeseuon e-bost, 
adroddiadau ac ati). Felly, mae digon o wybodaeth / cyfleusterau ar gael 
ar Centurion i lywio llwybr cwyn. 
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6.0 Galwadau Iaith Gymraeg Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu  

Adolygodd y Panel 10 galwad iaith Gymraeg a gafodd eu derbyn gan Ganolfan 
Gyfathrebu’r Heddlu.  Roedd naw galwad 101 ac un 999. 

6.1 Arfer gorau 

Amlygodd aelodau’r panel nifer o elfennau yr oeddent yn eu hystyried yn arfer 
gorau: 

• Roedd Aelodau'r Panel yn fodlon â mwyafrif y galwadau y gwnaethant eu 
hystyried, gan eu bod yn cynnig gwasanaeth iaith Gymraeg llawn. 

• Dangoswyd arfer da gan drinwyr galwadau trwy eu sylw wrth geisio deall 
anghenion y galwr a manylion perthnasol. Mewn un o'r galwadau a 
adolygwyd, fe wnaeth y triniwr galwadau ddatrys ffactorau risg y mater a 
adroddwyd yn effeithiol.  

• Roedd trinwyr galwadau yn sympathetig pan oedd angen, ac yn cydnabod 
difrifoldeb yr achosion a adroddwyd, ac yn gwirio a oedd cymorth gan yr 
heddlu ar gael gerllaw. 

• Rhoddwyd cyngor priodol i'r galwyr ar y camau nesaf yn dilyn galwad yn 
adrodd am achos, fel sut i gysylltu eto gyda mwy o wybodaeth am y 
mater a adroddwyd, ac anfon gohebiaeth at y galwr trwy neges destun, yn 
cynnwys rhif cyfeirnod. 

 

6.2 Meysydd dysgu 

Amlygodd aelodau’r Panel rai meysydd dysgu: 

• Mewn un achos, roedd Aelodau'r Panel yn teimlo bod y Triniwr Galwadau 
wedi codi disgwyliadau’r galwr o ran gweithredu ymhellach ar y 
digwyddiad, gan nad oedd unrhyw arwydd yn ystod yr alwad sut y 
byddai'r digwyddiad yn cael ei ddatrys. 

• Mae angen sicrhau bod y manylion personol a gofnodir yn y system yn 
gywir, gan fod cofnod un alwad wedi nodi’r dyddiad geni anghywir. 

• Sylwodd Aelodau'r Panel ar gofnod un alwad bod y Triniwr Galwadau wedi 
anghofio ei fod ar y llinell Gymraeg ac wedi ateb yn Saesneg, ac roedd yn 
rhaid i'r galwr ofyn i’r triniwr siarad Cymraeg. 
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6.3 Meysydd i’w trafod ymhellach 

Cododd aelodau’r Panel nifer o faterion yn ystod y sesiwn yr oedd angen eu 
hegluro ymhellach:  

• Gofynnodd Aelodau’r Panel am adolygiad gan oruchwyliwr CGH sut yr 
ymdriniwyd ag un alwad yn arbennig. 

 

 

 

• Holodd Aelodau'r Panel p’un ai a yw’r ohebiaeth sy’n cael ei hanfon at y 
galwr ar ôl Galwad Iaith Gymraeg yn cael ei hanfon trwy gyfrwng y 
Gymraeg hefyd. 

 

 

 

• Nododd Aelodau'r Panel gyfeiriadau at ICAT (Tîm Dyrannu Digwyddiadau a 
Throseddau) ar gofnodion STORM, ac roeddent yn ansicr beth oedd eu 
cyfraniad. Felly, awgrymwyd bod Aelodau'r Panel yn cael briff ar gylch 
gwaith ICAT. 

 

 

 

6.3.1 Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu 

• Mae’r alwad wedi cael ei hadolygu gan oruchwyliwr trin galwadau sy'n 
siarad Cymraeg. Teimlwyd bod gan y sawl a dderbyniodd yr alwad 
berthynas ardderchog gyda'r galwr, oedd yn siaradwr Cymraeg o Ogledd 
Cymru. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chofnodi. Cafodd y galwr ei gadw 
ar y llinell am fwy nag oedd angen, tra’r oedd y triniwr galwadau yn 
chwilio am y cerbyd ymateb agosaf ac yna, yn rhoi gwybod i’r galwr bod 
hyn yn eithaf pell i ffwrdd yn anffodus. Dyddiad geni a chyfeiriad e-bost y 
galwr er mwyn cyfeirio ato a chysylltu ag ef yn hawdd yn y dyfodol. 
Cafodd y galwr wybod y bydd yr hyn y mae'n ei adrodd yn cael ei drin fel 
'trosedd casineb' ac y byddai’n cael ei drin yn unol â hynny. Darparwyd 
rhif STORM, a chynghorwyd y galwr i’n ffonio ni eto os bydd yn dod ar 
draws y teulu eto. Ymdriniwyd â’r alwad yn briodol, gan ddangos empathi. 

Cam 2 

Goruchwyliwr CGH i gynnal adolygiad o’r alwad sydd wedi cael ei chodi gan 
Aelodau’r Panel 

 

Cam 3 

CGH i gadarnhau p’un ai a yw’r ohebiaeth sy’n cael ei hanfon at y galwr ar 
ôl galwad iaith Gymraeg yn cael ei hanfon drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Cam 4 

Aelodau i gael hyfforddiant ynghylch cylch gorchwyl ICAT  
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• Byddai unrhyw ohebiaeth ffurfiol gan yr Heddlu yn cael ei hanfon yn 
Gymraeg ac yn Saesneg. 
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7.0 Cofnodion Stopio a Chwilio 

Adolygodd y Panel 10 o adroddiadau Stopio a Chwilio a gynhaliwyd gan yr 
Heddlu ar y cyd. Nod y Panel oedd ystyried p’un ai a oedd cynnal archwiliadau 
Stopio a Chwilio yn seiliedig ar sail resymol dros amheuaeth. 

 

7.1  Arfer da 

Tynnodd Aelodau’r Panel sylw at nifer o elfennau yr oeddent yn eu hystyried yn 
arfer gorau: 

• Ystyriwyd bod chwech o'r achosion Stopio a Chwilio a adolygwyd gan y 
Panel wedi dangos sail resymol i warantu'r Chwiliad. 

• Roedd un cofnod Stopio a Chwilio yn arbennig yn dangos sail resymol, gan 
fod y swyddogion yn pryderu am ddiogelwch a lles yr unigolyn dan sylw. 

 

7.2 Meysydd dysgu 

Tynnodd aelodau’r Panel sylw at rai meysydd dysgu: 

• Sylweddolodd yr Aelodau nad oedd y canlyniad yn cael ei nodi yn y rhan 
fwyaf o gofnodion. Awgrymodd Aelodau'r Panel, hyd yn oed os na 
chymerwyd unrhyw gamau pellach yn dilyn yr archwiliad Stopio a Chwilio, 
y dylid cofnodi canlyniad ar y cofnod. 

• Mae angen sicrhau bod yr wybodaeth sy’n cael ei chofnodi wedi'i 
chwblhau'n gywir, gan fod gwallau clerigol mewn sawl achos. Er 
enghraifft, roedd manylion personol un unigolyn wedi’u rhoi o dan yr 
adran 'Lleoliad' a hefyd, roedd gwallau sillafu neu deipio yn gyffredin. 
Holodd Aelodau'r Panel p’un ai a yw camgymeriadau o'r fath yn tanseilio 
dilysrwydd ac awdurdod cofnod. 

• Gwelwyd bod disgrifiadau rhai cofnodion yn wael, gan eu bod yn rhy fyr, a 
heb wybodaeth bersonol neu god rheswm. Nid oedd un cofnod yn 
cynnwys enw'r unigolyn a gafodd ei chwilio. Roedd manylion annigonol ar 
rai achosion yn golygu bod Aelodau'n teimlo nad oeddent yn gallu rhoi 
barn am briodoldeb y stop. 

• Roedd Aelodau'r Panel yn teimlo bod un chwiliad wedi'i gynnal oherwydd 
bod swyddog yn ymwybodol bod yr unigolyn dan sylw wedi cael ei arestio 
yn ddiweddar, a’i fod yn gwybod ei fod yn defnyddio cyffuriau.  Roedd 
aelodau’n teimlo bod hyn yn mynd yn groes i’r canllawiau Stopio a Chwilio 
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sy'n datgan na ddylai “’Troseddwr Hysbys’ gael ei ddefnyddio fel sail ar 
gyfer chwilio". 

7.2.1 Sylwadau’r Tîm Stopio a Chwilio  

• Efallai na fydd rhai canlyniadau’n hysbys adeg cwblhau’r cofnod, felly nid 
yw’r wybodaeth hon bob tro i’w gweld ar y cofnod sy’n cael ei lawrlwytho 
ar gyfer craffu gan y Panel. Fodd bynnag, mae systemau TG mewn grym 
sy’n medru cysylltu cofnodion stopio a chwilio i’r system dalfa, a 
chanlyniadau dilynol. Er enghraifft, os oes rhywun yn cael ei arestio – pa 
un ai a “dim gweithredu pellach”, cyhuddiad, gwŷs ac ati oedd y 
canlyniad. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chasglu ac mae’r data 
perthnasol ar gael i swyddogion a goruchwylwyr ar gyfer monitro a chraffu 
ar ddefnydd o’r pŵer drwy’r gronfa ddata Qlick View. 

• Ar ôl derbyn adborth y Panel Craffu, galwodd yr heddlu gyfarfod gyda 
Gwasanaethau TG er mwyn archwilio pa wybodaeth bellach y gellir ei 
gweld ar y cofnodion ar gyfer dibenion craffu gan y Panel. Gofynnwyd i’r 
adran Gwasanaethau TG adolygu a gwneud unrhyw newidiadau gofynnol 
fel bod geiriad y ffurflen yn cyfateb â theitlau categorïau data sydd yn 
unol â geiriad y Swyddfa Gartref, a allai gynorthwyo’r rhai sy’n craffu ar y 
cofnodion. Hefyd i gynorthwyo’r panel i ddeall beth oedd y canlyniad lle y 
mae’n hysbys. Gofynnwyd am i’r  gwaith hwn gael ei gwblhau erbyn 
12/02/18. 

• Dylai goruchwylwyr sy’n adolygu’r ffurflenni adnabod unrhyw 
gamgymeriadau ar ôl i’r ffurflenni gael eu cwblhau, a nodi unrhyw gamau 
gweithredu ar gyfer mynd i’r afael â phryderon o ran y chwiliad neu 
gwblhau’r ffurflen ar y ffurflen. Ar ôl derbyn adborth y Panel Craffu hwn, 
galwodd yr heddlu gyfarfod gyda’r adran Gwasanaethau TG er mwyn 
ceisio newidiadau i systemau swyddfa gefn i alluogi cofnodion stopio a 
chwilio sydd wedi’u lawrlwytho gan aelodau panel i gynnwys gwybodaeth 
sydd i’w chael ym mlychau goruchwylwyr, fel eu bod nhw’n medru gweld 
pa un ai a oes materion o’r fath eisoes wedi’u nodi gan oruchwylwyr a’u 
trin. Hefyd i gynnwys sylwadau gan Arolygwyr, sy’n goruchwylio 
effeithiolrwydd goruchwyliaeth y Rhingyll o hap samplau y mae disgwyl 
iddynt gwblhau bob yn ail fis.   

• Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd dogfennu gwybodaeth yn y blwch 
anghywir, neu gamgymeriadau sillafu, yn tanseilio dilysrwydd ac 
awdurdod y cofnod. Er ei bod hi’n arfer da i gwblhau’r ffurflen heb unrhyw 
gamgymeriadau o’r fath, dylid ystyried yr amodau y mae’r swyddogion yn 
cwblhau’r dogfennau hyn ynddynt – allan ar y stryd, ym mhob tywydd ac 
yn nhywyllwch y nos, a hynny’n aml ar adegau pan mae galwadau’n 
gwrthdaro. Di ddylid defnyddio hyn mewn unrhyw ffordd fel cyfiawnhad 
dros weinyddu gwael. Fodd bynnag, yn aml, gall fod yn rheswm sy’n 
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cyfrannu at gamgymeriadau gramadegol, a disgwylir enghreifftiau 
achlysurol o hyn. Yn ôl Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol, mae’n 
ofynnol i gofnod gael ei wneud o’r chwiliad yn y fan a’r lle pan mae proses 
stopio a chwilio’n cael ei gynnal ac nid yw’r unigolyn yn cael ei arestio a’i 
gymryd i orsaf heddlu, heblaw bod hynny’n anymarferol. Os yw’n 
anymarferol, gellir gwneud cofnod cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl ar 
ôl cwblhau’r chwiliad.  

• Anfonir adborth mewn perthynas â’r cofnodion y tynnwyd sylw atynt gan 
Aelodau at Gomanderiaid URS ar gyfer eu hadolygu ac ystyried unrhyw 
gamau gweithredu pellach sy’n briodol.  

• Mewn perthynas â chwblhau’r ffurflenni, does dim gofyniad i gofnodi enw, 
cyfeiriad a dyddiad geni’r person sy’n cael ei chwilio neu’r person sydd â 
gofal dros y cerbyd sy’n cael ei chwilio. Nid oes unrhyw ddyletswydd ar y 
person i ddarparu’r wybodaeth hon, ac ni ddylid gofyn iddynt ei rhoi ar 
gyfer cwblhau’r cofnod.  

• Craffwyd ar gopïau o’r cofnodion chwilio a cheisiwyd sylwadau Aelodau 
gan SCHTh a byddant yn cael eu hanfon ymlaen at Gomanderiaid URS 
unigol ar gyfer adolygu ac ymateb mewn perthynas ag adborth penodol a 
sylwadau a godwyd. Bydd diweddariadau pellach yn dilyn i gynghori 
Aelodau ar unrhyw gamau gweithredu a gymerwyd yn unol â hynny. 

 

7.3 Ymholiadau a godwyd 

Cododd aelodau'r panel nifer o faterion yn ystod y sesiwn yr oedd angen eu 
hegluro ymhellach: 

• Cafwyd trafodaeth ymhlith Aelodau'r Panel ynghylch pwerau i warantu 
tynnu cerbyd i’r ochr i gynnal archwiliad Stopio a Chwilio. Arweiniodd hyn 
at gais am wybodaeth gan yr Aelodau i ddeall y gweithdrefnau'n well. 

• Ni chwblhawyd 'Rhyw’r Swyddogion sy’n Bresennol’ (‘Gender of Officers 
Present') ar unrhyw un o'r cofnodion a adolygwyd, ac roedd un adroddiad 
yn dangos bod merch wedi cael ei chwilio gan swyddog gwrywaidd. 
Wedyn, holodd yr aelodau ynghylch gweithdrefn ar gyfer chwilio rhywun 
o’r rhyw arall. 

 

 

Cam 5 

Aelodau’r Panel i gael hyfforddiant ar y protocol Stopio a Chwilio 
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• Holodd Aelodau’r Panel am y ‘Pŵer Chwilio a Ddefnyddiwyd’ (‘Search 
Power Used’) yng nghofnod 4, gan y teimlwyd nad oedd yn adlewyrchu’r 
sylfaen a ddisgrifiwyd ar gyfer y chwiliad yn gywir. 

• Cododd ymholiadau ymysg Aelodau dros y rhan ‘Cod Rheswm dros gael ei 
chwilio’ ('Reason Code for being searched') yng nghofnod 6, gan eu bod 
yn teimlo nad oedd yn cyd-fynd yn gywir â'r disgrifiad a nodwyd yn y rhan 
‘Rheswm/Sail dros Stopio/Chwilio’ (’Reason/Grounds for Stop/Search). 

• Holodd Aelodau'r Panel a oedd pobl yn cael cynnig copi o gofnod y 
chwiliad, gan fod llawer o'r cofnodion yn nodi nad oedd cais am gopi wedi 
cael ei wneud.  Gofynnodd yr Aelodau a yw'r cyhoedd yn ymwybodol bod 
ganddynt hawl i gael copi o’r cofnod ar ôl cael eu chwilio. 

  

 

 

 

• Holodd Aelodau'r Panel sut y gellir nodi a yw unigolion wedi bod yn destun 
prosesau chwilio yn y gorffennol. Roeddent o'r farn y byddai'n ddefnyddiol 
gallu monitro p’un ai a oedd unigolion yn cael eu Stopio a’u Chwilio 
droeon. 

 

 

 

• Gofynnodd Aelodau'r Panel i'r data perfformiad gael ei rannu, er mwyn 
cymharu oedran ac ethnigrwydd â'r gyfradd atafaelu positif. 

 

 

 

 
 

 

 

Cam 6 

Yr Heddlu i ystyried sut i godi ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd bod gan 
unigolion yr hawl i gael copi o’u cofnod Stopio a Chwilio.  

Cam 8 

Yr adroddiad nesaf ar berfformiad i gynnwys cymhariaeth o’r gyfradd 
atafaelu positif ar sail ethnigrwydd ac oedran. 

Cam 7 

Yr Heddlu i egluro sut mae mwy nag un chwiliad yn cael eu cofnodi a’u 
monitro. 
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7.3.1 Sylwadau’r Tîm Stopio a Chwilio 

• Mae cyflwyniadau hyfforddi wedi’u rhoi yn y gorffennol i Aelodau o’r Grŵp 
Ymgynghorol Annibynnol gan adran Dysgu a Datblygu’r heddlu. Bydd hyn 
yn cael ei drefnu ar gyfer Aelodau newydd sydd nawr yn ffurfio rhan o’r 
grŵp craffu sydd newydd ei ffurfio. Bydd hyn yn cynnwys esboniad llawn o 
bwerau ar gyfer swyddogion heddlu i stopio cerbydau traffig ffyrdd o dan 
Adran 163 o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988 yn ogystal â’r ddeddfwriaeth 
berthnasol sy’n cynnwys pwerau stopio a chwilio, canllawiau arfer 
proffesiynol awdurdodedig y Coleg Plismona ar y broses Stopio a Chwilio, 
a throsolwg o ofynion y Swyddfa Gartref o ran y Defnydd Gorau o’r broses 
Stopio a Chwilio y mae’r heddlu wedi ymrwymo iddynt. Cydnabyddir bod 
angen i aelodau panel gael dealltwriaeth a gwybodaeth dda er mwyn 
craffu’n effeithiol ar ddefnydd yr heddlu o’r pŵer hwn, a rhoddir 
cefnogaeth lawn iddynt gyda’r hyfforddiant perthnasol. 

• Lluniwyd y ffurflen stopio a chwilio electronig er mwyn cipio data ynglŷn â 
rhyw ar gyfer y categorïau chwiliadau hynny sy’n mynnu bod rhywun o’r 
un rhyw’n cynnal y chwiliad neu’n bresennol adeg y chwiliad. “Dim ond 
rhywun o’r un rhyw â’r unigolyn sy’n cael ei chwilio sy’n medru cynnal 
chwiliad sy’n cynnwys tynnu mwy na chot allanol, siaced neu fenyg, 
penwisg neu esgidiau, neu unrhyw eitem arall sy’n cuddio hunaniaeth, ac 
ni ellir ei gynnal ym mhresenoldeb unrhyw un o’r rhyw arall heblaw bod yr 
unigolyn sy’n cael ei chwilio’n gofyn am hyn.”  

• Mae canllawiau presennol yr heddlu’n nodi bod yn rhaid i bob swyddog 
ddweud wrth yr unigolion sy’n cael eu chwilio bod hawl ganddynt gael copi 
o’r chwiliad, yn ogystal ag esbonio wrthynt sut i wneud cwyn am y 
chwiliad os ydynt yn dymuno gwneud hynny. Hefyd, disgwylir iddynt roi 
derbynneb i’r unigolyn sy’n cael ei chwilio, sy’n cynnwys gwybodaeth 
bellach am eu hawliau mewn perthynas â’r broses stopio a chwilio, eu 
hawl i gopi o’r chwiliad a sut i gael copi os ydynt yn dymuno hynny, a 
gwybodaeth ynghylch sut a ble y cânt wneud cwyn.  

• Ar ôl derbyn yr adborth hwn gan Aelodau Panel, mae’r heddlu wedi galw 
cyfarfod gyda’r adran Gwasanaethau TG i ystyried pa un ai a ellir 
ychwanegu blwch arall i’r ffurflen stopio a chwilio electronig sy’n ei 
gwneud hi’n ofynnol i swyddogion nodi ar y ffurflen pa un ai a roddwyd y 
cyngor hwn a pha un ai a gyhoeddwyd derbynneb. Byddai hyn yn hwyluso 
gallu’r heddlu i arolygu pa un ai a yw’r gofyniad hwn wedi ei fodloni yn 
fwy effeithiol. Cytunwyd y gellir gwneud hyn, ond byddai angen cyflwyno 
cais am newid i’r darparwr allanol ar gyfer Dyfeisiau Symudol yr heddlu, a 
byddai’n cael ei gynnwys mewn rhaglenni gwaith cyfredol. Darperir 
dyddiad disgwyliedig ar gyfer y cais am newid maes o law.   
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• Mae Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol yn cyfarwyddo “nad oes 
gofyniad i gofnodi enw, cyfeiriad a dyddiad geni’r person sy’n cael ei 
chwilio neu’r person sydd â gofal dros y cerbyd sy’n cael ei chwilio. Nid 
oes unrhyw ddyletswydd ar y person i ddarparu’r wybodaeth hon, ac ni 
ddylid gofyn iddynt ei rhoi ar gyfer cwblhau’r cofnod,” pan mae’r pŵer 
hwn yn cael ei ddefnyddio ac mae cofnod chwilio’n cael ei gwblhau. Gan 
hynny, nid yw’n bosibl monitro chwiliadau mynychu ar yr un person yn 
effeithiol.  

• Mae gan yr heddlu fframwaith rheoli perfformiad ar gyfer stopio a chwilio 
a gofynion manwl ar gyfer cynhyrchu proffil heddlu. Gofynnir i’r Adran 
Gwybodaeth a Chudd-wybodaeth i hyn fod ar gael i’w gyflwyno i gyfarfod 
nesaf yr Aelodau Panel. Ceir gwybodaeth am gynnwys y proffil yn y 
Fframwaith Rheoli Perfformiad Stopio a Chwilio a bydd yn cynnwys 
dadansoddiad o ddata i arddangos cyfreithlondeb o ran y defnydd o bŵer 
mewn perthynas ag oed, ethnigrwydd a’r math o chwiliad (gan gynnwys 
JOG – Siaced, cot allanol a menyg; Chwiliad mwy trylwyr – e.e. tynnu crys 
T; EIP – dinoethi rhannau preifat). 
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