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1.0 Trosolwg 

Yn wythfed cyfarfod Panel Sicrhau Ansawdd y Comisiynydd, a gynhaliwyd ar 24 

Hydref 2018, adolygodd yr aelodau ddetholiad a ddewiswyd ar hap o ffurflenni 

sy’n adrodd am ddigwyddiadau stopio a chwilio, yn ogystal â’r ffilmiau camerâu 

corff a oedd yn cyd-fynd â nhw. Adolygodd y Panel gyfanswm o 18 chwiliad. 

Yn ystod sesiwn y prynhawn, adolygodd y Panel 4 achos cwyn a oedd yn 

ymwneud ag anghydfodau rhwng cymdogion, gan ganolbwyntio ar y digwyddiad 

cychwynnol / cyswllt yr achwynydd â’r heddlu.  

 

2.0  Cefndir, Diben a Methodoleg  

Ceir manylion am gefndir a diben y Panel, ynghyd â sut y cyflawnir yr hap 

samplu a’r hyn y gofynnir i’r Panel ystyried, yn llawlyfr y Panel Sicrhau Ansawdd, 

sydd ar gael ar wefan y CHTh. 

 

3.0 Achosion Cwyn 

Adolygodd y Panel bedwar o achosion cwyn yr Adran Safonau Proffesiynol o’r 

flwyddyn ddiwethaf a oedd wedi’u cau. Yng nghyfarfod y Panel ym mis Mehefin 

2018, adolygwyd achosion cwyn ganddynt a oedd yn ymwneud ag anghydfodau 

rhwng cymdogion, gan ganolbwyntio ar ymateb cychwynnol yr heddlu i’r 

digwyddiad. Adolygwyd pa un ai a oedd hyn wedi cael effaith ar ganlyniad y 

gŵyn. Yn y cyfarfod hwn, gofynnwyd i’r Panel adolygu’r digwyddiad cychwynnol 

a oedd wedi arwain at y gŵyn er mwyn asesu ymateb cychwynnol yr heddlu ac 

ystyried y ffactorau a allai fod wedi dylanwadu ar y gŵyn. 

 

3.1 Crynodeb o’r Canfyddiadau 

 Unwaith i achos gael ei nodi fel mater sifil, teimlwyd y dylai’r heddlu gael 

cyn lleied o gysylltiad â phosibl. Teimlwyd y dylai swyddogion a oedd yn 

bresennol yn y digwyddiad cychwynnol fod wedi dweud nad oedd yr 

heddlu’n medru helpu â’r anghydfod sifil, gan reoli disgwyliadau o’r 

cychwyn. Mae’n bosibl fod angen datrysiad cyflafareddu lleol er mwyn 

helpu i ddatrys materion sifil, a fyddai’n galluogi swyddogion i gyfeirio 

unigolion at wasanaethau, ac o ganlyniad, lleihau’r galw ar yr heddlu. 

Nododd yr aelodau fod un achos wedi arwain at apêl, a allai, o bosibl, fod 

wedi’i drin drwy ddatrysiad lleol. Nododd yr aelodau fod llawer o amser ac 

adnoddau’n cael eu gwario ar ymdrin â materion sifil sydd tu allan i gylch 

gorchwyl yr Heddlu. Roedd yr aelodau’n ofni y gallai cysylltiad cadarnhaol 

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/002QualityAssurancePanelHandbookSept16.pdf
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yr heddlu annog achwynwyr i barhau i droi at yr heddlu am gymorth gyda 

materion o’r fath, gan arwain at ddargyfeirio amser ac adnoddau’r heddlu.  

 Ystyriodd yr aelodau hefyd y dylai camerâu corff swyddogion fod yn 

recordio wrth fynd i ddigwyddiadau, yn arbennig wrth ymateb i achos 

sydd â llawer o alwadau a digwyddiadau’n gysylltiedig ag ef. Byddai hyn 

yn amddiffyn swyddogion a’r cyhoedd, ac yn sicrhau bod tystiolaeth 

ofynnol yn cael ei chasglu.  

 Gwelwyd bod yr achwynydd wedi ei drin mewn modd agored yn y pedwar 

achos, a’i fod wedi derbyn y wybodaeth ddiweddaraf. 

 Teimlwyd bod y cwynion wedi’u hymchwilio mewn modd amserol a theg 

mewn tri achos a adolygwyd, a bod cymorth digonol wedi’i roi i’r 

achwynydd.   

 

3.2 Arfer gorau 

Tynnodd yr aelodau Panel sylw at y canlynol:  

 Nododd y Panel yn gadarnhaol fod cyflafareddu wedi’i drefnu rhwng y 

partïon perthnasol mewn un achos penodol mewn ymgais i ddatrys yr 

anghydfod cymdogol h.y. nid rhwng yr achwynydd a’r heddlu.    

 Wrth adolygu dau o’r achosion, nododd yr aelodau bod yr amser a 

gymerwyd i ymdrin â’r gŵyn yn rhesymol. Mewn un achos, gwelwyd fod 

amserau ymateb da o’r alwad ffôn gychwynnol, gyda chyswllt cychwynnol 

yn cael ei wneud o fewn diwrnod. Teimlwyd hefyd bod yr amser a 

gymerwyd i ymdrin â’r ail achos a adolygwyd yn deg ac ymarferol o 

ystyried hyd a chymhlethdod y materion o fewn yr achos hwnnw.   

 O fewn un o’r achosion a adolygwyd, nododd yr aelodau’n gadarnhaol fod 

y swyddogion wedi adnabod mai achos sifil ydoedd o’r cychwyn, fodd 

bynnag, treuliodd yr heddlu lawer o amser yn cysylltu â’r achwynydd.   

 Roedd y Panel yn teimlo bod adroddiad ymchwilio terfynol un o’r achosion 

mwy cymhleth yn drylwyr iawn ac yn deg o ran ei gasgliadau, gyda 5 

honiad cwyn yn cael eu cynnal a 18 ddim yn cael eu cynnal.   
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3.3 Meysydd ar gyfer Dysgu 

Tynnodd yr aelodau Panel sylw at rai meysydd dysgu:  

 Roedd y Panel o’r farn bod cyfres o gamfynegiant o fewn un o’r achosion 

rhwng yr achwynydd, yr Heddlu a’r gwasanaeth cymorth dioddefwyr wedi 

arwain at gamddealltwriaeth mewn perthynas â datgelu gwybodaeth yn 

amhriodol, a arweiniodd at gŵyn pellach. Ystyriodd y Panel y dylai’r 

amheuon fod wedi’u cadarnhau cyn cau’r gŵyn gan nad oedd y canlyniad 

terfynol yn glir.   

 Mynegodd yr aelodau bryder unwaith yn rhagor fod llythyrau at 

achwynyddion yn aml yn cael eu hysgrifennu gan ddefnyddio templedi, a 

bod diffyg adolygu a phersonoli priodol er mwyn sicrhau bod y llythyr yn 

glir ac yn addas ar gyfer y derbynnydd. Nodwyd fod e-byst gan 

swyddogion wedi’u copïo mewn i lythyrau, sydd weithiau’n ymddangos yn 

amhroffesiynol, ac a allai, o bosibl, arwain at gwynion pellach.   

 Mewn un achos penodol, bu oedi o 21 diwrnod rhwng datrys yr achos ac 

anfon y llythyr datrys at yr achwynydd. Teimlwyd y gellid fod wedi 

gwneud hyn yn gynt.  

 

3.4  Arsylwadau allweddol ar gyfer yr Heddlu 

 Nodwyd fod ymdrin ag anghydfodau rhwng cymdogion yn godro llawer ar 

adnoddau’r heddlu. O ganlyniad, roedd yr aelodau’n teimlo y gallai rhyw 

fath o wasanaeth cyflafareddu lleol helpu i ddatrys materion sifil y mae’r 

heddlu’n methu ymdrin â nhw.  

 Drwy hyn ac adolygiad diwethaf y Panel o achosion cwyn, mae aelodau yn 

gryf o’r farn y dylid rheoli disgwyliadau adeg y cyswllt cyntaf â’r heddlu os 

yw’r mater yn un sifil, er mwyn osgoi defnydd amhriodol o adnoddau’r 

heddlu.  

 Roedd y Panel yn ymwybodol o nifer yr achosion a’u cymhlethdod, a’r 

canllawiau (cenedlaethol) llym o ran yr hyn y dylid ei gynnwys o fewn 

llythyrau datrys ar gyfer achwynyddion. Mae’r aelodau’n cydnabod y gallai 

hyn gyfyngu ar deilwra llythyrau unigol, fodd bynnag, mynegwyd 

pryderon nad yw’r llythyrau mor hawdd ag y gallent fod i’r achwynyddion 

ddeall. Roedd yr aelodau’n awyddus i ddeall prosesau sicrhau ansawdd yr 

adran o gwmpas gohebu ag achwynyddion. Anogodd yr aelodau’r adran 

yn gryf i ystyried prawfddarllen y llythyrau’n fewnol cyn eu hanfon os nad 

oedd y broses honno eisoes mewn grym.   
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3.5 Sylwadau’r Adran Safonau Proffesiynol  

Mae’r Adran Safonau Proffesiynol yn croesawu sylwadau ac adborth y panel, yn 

arbennig o ran adnabod arfer gorau. Bydd yr achosion a nodwyd yn darparu 

astudiaethau achos defnyddiol i arddangos sut beth yw datrysiad da ac yn 

cynorthwyo â hyfforddiant trinwyr cwynion yn y dyfodol.  

Ym mis Chwefror, bu cynrychiolwyr o’r Adran Safonau Proffesiynol yn bresennol 

mewn cyfarfod o’r Panel Sicrhau Ansawdd er mwyn trafod canfyddiadau’r panel 

yn fanylach. Roedd y sgwrs hon yn ddefnyddiol iawn. Galluogodd y panel i 

ehangu ar eu sylwadau a rhoddodd gyfle i’r Adran Safonau Proffesiynol esbonio’r 

prosesau a’r heriau maen nhw’n eu hwynebu. 

Roedd un o’r prif faterion yn ymwneud â’r defnydd o dempledi a’r broses sicrhau 

ansawdd sydd mewn grym. Esboniodd yr Adran Safonau Proffesiynol fod pob 

heddlu’n cymryd ymagwedd wahanol o ran Datrysiadau Lleol, gyda rhai ond yn 

anfon llythyr byr yn hysbysu’r achwynydd fod y broses wedi’i chwblhau a rhoi’r 

hawl i apelio, a rhai’n anfon adroddiad Datrysiad Lleol llawn heb ei olygu gyda 

llythyr esboniadol safonol.  

Mae Dyfed-Powys yn mabwysiadu ymagwedd fwy personol, gan grynhoi’r 

Datrysiad Lleol a’r camau gweithredu a gymerwyd yn y llythyr canlyniad 

terfynol. Mae’r defnydd o dempledi’n ofynnol er mwyn creu parhad a sicrhau bod 

y llythyrau’n bodloni’r gofynion rheoleiddiol. 

Mae proses sicrhau ansawdd mewn grym sy’n cynnwys y Rheolwr Uwch yn 

adolygu’r llythyr terfynol cyn ei fod yn cael ei anfon. Cydnabu y gall fod 

amrywiad, gan ddibynnu ar ansawdd yr adroddiad Datrysiad Lleol ysgrifenedig a 

galluoedd yr aelod staff sy’n drafftio’r llythyr, fodd bynnag, o ganlyniad i’r heriau 

a gyflwynir gan adnoddau, hon yw’r broses fwyaf effeithiol ar hyn o bryd.  

Atgoffwyd y panel mai elfen bwysicaf Datrysiad Lleol llwyddiannus oedd yr 

ymgysylltiad rhwng yr achwynydd a’r swyddog datrys a’r canlyniadau dilynol a 

roddir mewn grym. Mae’r llythyr yn ffordd o ddod â’r mater i ben. Mewn dau 

achos a adolygwyd, roedd cyfathrebu ardderchog rhwng y swyddog a’r 

achwynydd, ac roedd yr achwynydd yn amlwg yn fodlon â’r camau gweithredu a 

gymerwyd.   

Roedd yn gadarnhaol hefyd bod y panel wedi nodi’r cymhlethdodau a’r heriau y 

mae’r Adran Safonau Proffesiynol yn dod ar eu traws wrth ymdrin â rhai 

cwynion. Yn yr achos hwn, roedd gwreiddiau’r achosion a adolygwyd mewn 

anghydfodau rhwng cymdogion yr oedd yr heddlu wedi’u cynnwys ynddynt. Mae 

materion sy’n ymddangos yn syml neu’n fân ar yr wyneb yn medru gwaethygu 

oherwydd y personoliaethau a’r emosiynau sy’n gysylltiedig â nhw. Yn aml, bydd 

swyddogion heddlu’n ceisio eu gorau glas i gynorthwyo â datrys y materion hyn, 
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ond gallant ddod yn destun cwyn yn annheg gan un o’r partïon cysylltiedig, neu’r 

ddau ohonynt, oherwydd eu disgwyliadau afresymol.  

4.0 Stopio a Chwilio  

Adolygodd y panel hap sampl o achosion stopio a chwilio o fis Medi i fis 

Gorffennaf 2018, gyda chyfanswm o 18 achos yn cael eu hadolygu. Cafodd 15 

o’r achosion hyn eu gwella drwy argaeledd ffilmiau camera corff i gyd-fynd â’r 

cofnod ysgrifenedig. Yn dilyn anawsterau o ran cael gafael ar ffilmiau cyfatebol 

ar gyfer adolygiad diwethaf y Panel o’r broses stopio a chwilio, gweithiodd 

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu â Heddlu Dyfed-Powys er mwyn gwella’r 

casgliad o samplau. O ganlyniad, y tro hwn, roedd yr heddlu’n medru darparu 29 

ffilm camera corff o’r 53 achos a ddewiswyd yn annibynnol gan SCHTh. Yn 

ogystal, ystyriodd y Panel dri noeth-chwiliad heb y defnydd o gamerâu corff.   

4.1 Digwyddiadau Stopio a Chwilio 

Chwiliad 1 a 2 (yr un noeth-chwiliadau) 

Cynhaliwyd y noeth-chwiliadau hyn ar ôl stopio cerbyd. Nododd yr aelodau nad 

oedd manylion cerbyd ar y ffurflen, fodd bynnag, roedd manylion y cerbyd 

wedi’u cofnodi yn y disgrifiad o’r chwiliad. Nododd yr aelodau nad oedd modd 

adnabod pa un ai a gafodd y cerbyd ei stopio oherwydd cudd-wybodaeth o’r 

cofnodion Stopio a Chwilio, felly roedd yn anodd barnu pa un ai a oedd y sail ar 

gyfer y chwiliad yn rhesymol. Teimlwyd y dylid ei gofnodi rhywle ar y ffurflen os 

yw chwiliad yn seiliedig ar gudd-wybodaeth.  

Nodwyd fod camgymeriad o ran lleoliad y chwiliad ar gyfer yr ail gofnod. 

Dywedwyd fod y noeth-chwiliad wedi’i gynnal ar briffordd gyhoeddus, er iddo 

gael ei gynnal yn yr orsaf heddlu. 

O fewn y sylwadau ar gyfer y chwiliad, nodwyd fod ‘swm mawr’ o gyffuriau 

wedi’i ganfod. Holwyd beth yw’r canllawiau ar gyfer swyddogion ar yr hyn sy’n 

cael ei ystyried yn swm mawr o gyffuriau.  

Roedd yr aelodau’n teimlo nad oedd sail ddigonol ar gyfer noeth-chwiliad 

oherwydd y wybodaeth gyfyngedig o fewn y blwch disgrifiad. Cydnabu ei fod yn 

debygol bod gan swyddogion wybodaeth ychwanegol er mwyn cyfiawnhau 

chwiliad o’r fath, fodd bynnag, nid oedd tystiolaeth o hyn ar y ffurflen. 

Nododd yr aelodau fod yr unigolion yn chwiliadau 1 a 2 wedi’u cofnodi fel gyrrwr 

y cerbyd. Holwyd pa un ai a gwall cofnodi oedd hyn, neu a oedd dryswch ynglŷn 

â phwy oedd gyrrwr y cerbyd. Yn ogystal, gofynnwyd pa un ai a fyddai gan staff 

sail ddigonol dros chwilio’r teithiwr yn ogystal â pherchennog y car. 
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Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

 Dylai’r cerbyd fod wedi’i gofnodi ar y cofnod stopio a chwilio.  

 Dylid cofnodi’r sail dros stopio’r cerbyd bob amser os cafodd ei arwain gan 

gudd-wybodaeth. Fodd bynnag, mae gan swyddogion heddlu’r awdurdod i 

stopio unrhyw gerbyd ar briffordd gyhoeddus (Deddf Traffig y Ffyrdd), 

felly mae’n bosibl fod y cerbyd wedi’i stopio fel mater o drefn. O 

ganlyniad, gall arogl canabis, ac, o bosibl, agwedd y gyrrwr a’r teithiwr, 

fod wedi arwain swyddogion i chwilio’r cerbyd, a arweiniodd yn ei dro at 

adennill swm mawr o gyffuriau. Byddai’n anodd sefydlu pwy yw 

perchennog y cyffuriau heblaw bod un o’r partïon wedi cyfaddef i feddiant, 

sy’n annhebygol. Os oedd yr amgylchiadau fel y’u disgrifir uchod (er nad 

oedd manylion digonol wedi’u cofnodi), byddai sail ddigonol dros chwilio’r 

ddau barti yn y cerbyd er mwyn ceisio adnabod perchennog y cyffuriau ac 

edrych i weld pa un ai a oedd ganddynt ragor o gyffuriau. 

 Ymddengys bod lleoliad y chwiliad wedi’i gofnodi’n anghywir eto, fel yr 

awgrymwyd. Mae cwymplen ar y derfynell data symudol ac mae angen 

clicio ar y lleoliad, felly mae’n amlwg mai esgeulustod ar ran y swyddog 

yw hyn.  

 Mae swyddogion yn derbyn hyfforddiant ynghylch chwilio a sail dros 

chwilio. Byddai swm mawr o gyffuriau wedi golygu swm sy’n fwy na’r hyn 

a fyddai wedi’i ystyried yn swm ar gyfer defnydd personol. Ni fyddai’r gwir 

swm yn hysbys tan iddynt bwyso’r cyffuriau yn yr orsaf heddlu.  

 

Chwiliad 3 (noeth-chwiliad) 

Roedd yr aelodau’n teimlo bod y sail yn annigonol, yn seiliedig ar y wybodaeth 

ar y cofnod hwn. Holodd yr aelodau pam oedd y swyddogion yn teimlo bod 

angen cynnal noeth-chwiliad, yn seiliedig ar y ffaith bod yr unigolyn yn ‘edrych 

fel defnyddiwr cyffuriau’ a’r swm bach o ganabis y daethpwyd o hyd iddo 

gerllaw. Roedd yr aelodau’n teimlo bod hyn, o bosibl, yn ormodol gan nad oedd 

tystiolaeth bod y canabis yn eiddo i’r unigolyn ac oherwydd y swm bychan y 

daethpwyd o hyd iddo. Cwestiynodd yr aelodau’r rheswm dros stopio’r unigolyn 

yn wreiddiol oherwydd ymddengys bod y canabis wedi’i ganfod gerllaw ar ôl i’r 

swyddog fynd at yr unigolyn a’i stopio.  

Holodd yr aelodau pam nad oedd unrhyw ardystiadau gan oruchwylydd ar gael 

ar gyfer y cofnod hwn.  
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Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

 Does dim digon o wybodaeth wedi’i chofnodi i gefnogi’r noeth-chwiliad.  

 Mae rhai cofnodion stopio a chwilio heb sylwadau goruchwylydd. Tynnwyd 

sylw at hyn, ac mae’n cael ei drin drwy hyfforddiant ychwanegol, archwilio 

ychwanegol, a diwygiadau posibl i’r Derfynell Data Symudol, lle mae’r 

wybodaeth yn cael ei chofnodi, oherwydd gall fod problemau technegol.  

 

Chwiliad 4 

Yn seiliedig ar y ffilm camera corff a’r ffurflen, roedd yr aelodau’n teimlo bod y 

cofnod hwn wedi’i gwblhau’n dda a bod sail resymol a digonol dros stopio a 

chwilio. 

 

Chwiliad 5 

Roedd yr aelodau’n teimlo bod y broses stopio a chwilio hon wedi’i thrin yn dda a 

bod swyddogion wedi dangos eu bod nhw’n oddefgar ac amyneddgar iawn, gan 

ymdrin â sefyllfa anodd yn deg a phroffesiynol. Roedd yr aelodau’n teimlo bod 

sail resymol dros gynnal y chwiliad hwn, fodd bynnag, nodwyd mai ‘arall’ a 

gofnodwyd ar y ffurflen yn hytrach na’r pŵer ‘adran 32’ a ddefnyddiwyd, sef y 

pŵer i chwilio ar ôl arestio. 

 

Chwiliad 6 

Roedd y Panel yn teimlo bod y sail dros stopio a chwilio yn rhesymol a phriodol. 

Holwyd pa un ai a oedd swyddogion yn esbonio beth fydd yn digwydd yn 

ddigonol, yn rhoi eu henw, eu rhif, a’r pŵer maen nhw’n defnyddio i gynnal y 

chwiliad. Nid oedd yr aelodau’n medru cadarnhau hyn gan fod camerâu corff 

weithiau’n cael eu gweithredu ar ôl mynd at yr unigolyn, ac oherwydd y diffyg 

sain am 30 eiliad cyntaf pob recordiad.  

Sylwodd y Panel fod ‘arall’ wedi’i nodi ar sawl ffurflen o fewn y blwch ar gyfer 

nodi’r pŵer a ddefnyddiwyd. Holodd yr aelodau pa un ai a fyddai’n werth cael 

blwch testun rhydd, a allai caniatáu i swyddogion roi tystiolaeth ac esbonio’u sail 

yn gliriach.  

Nodwyd hefyd o’r ffilmiau camera corff bod nifer o swyddogion yn bresennol 

adeg y chwiliad, fodd bynnag, manylion un swyddog yn unig a gofnodwyd ar y 

cofnod stopio a chwilio.  
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Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

 Bydd swyddogion yn cael eu hatgoffa i droi eu camerâu corff ymlaen adeg 

y cyswllt cyntaf ag aelodau o’r cyhoedd er mwyn cipio’r cyflwyniad.  

 Bydd swyddogion yn cael eu hatgoffa ynglŷn â’r defnydd o’r blwch “arall” 

ar y cofnodion chwilio. Byddwn ni’n ystyried ychwanegu blwch testun 

rhydd.  

 Dylid cynnwys pob swyddog sy’n bresennol ar y cofnod chwilio.  

 

Chwiliad 7 

Roedd y Panel yn teimlo bod sail resymol dros y chwiliad hwn, a nodwyd yn glir 

ar y cofnod ac ar lafar yn y ffilm camera corff. Nododd yr aelodau bod 

ymddygiad swyddogion Dyfed-Powys a oedd yn lleoliad y chwiliad yn 

gadarnhaol, gyda swyddogion yn esbonio wrth yr unigolyn yn union pam yr oedd 

yn cael ei chwilio.  

Nodwyd fod mwy nag un swyddog yn bresennol, ond dim ond un enw a 

gofnodwyd ar y cofnod stopio a chwilio.  

 

Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

 Mae hyn wedi digwydd gan fod swyddogion o heddlu arall yn bresennol. 

Mae’r mater hwn yn cael ei drin drwy eu rheolwyr llinell. 

 

Chwiliadau 8 a 9 (yr un digwyddiad) 

Nododd y Panel fod amserau a dyddiadau gwahanol wedi’u cofnodi ar y 

ffurflenni, er bod y digwyddiadau hyn yn ymddangos fel pe baent yn gysylltiedig 

â’i gilydd.  

Fodd bynnag, roedd y Panel yn teimlo bod y sail dros y chwiliadau hyn yn 

rhesymol a phriodol.  

 

Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

 Mae hyn yn debygol o fod wedi digwydd o ganlyniad i gamgymeriad gan y 

gweithredwr.  
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Chwiliadau 10 a 11 (yr un digwyddiad) 

Chwiliad 10: Canfu’r Panel bod y ffurflenni a’r ffilmiau camera corff wedi’u 

cydberthyn yn anghywir. Roedd ffurflen 10 yn nodi manylion menyw, ond roedd 

y ffilm camera corff yn dangos dyn yn cael ei chwilio. Nododd yr aelodau eu bod 

nhw’n teimlo bod agwedd a thôn y swyddog a oedd yn cynnal y chwiliad yn 

ymosodol ac amhriodol. Roedd y swyddog yn cyfeirio at yr unigolyn fel 

“bachgen” yn hytrach na defnyddio ei enw, a ddaeth yn hysbys iddo. Hefyd, 

holodd y Panel pa un ai a oedd defnyddio gefynnau yn ystod y chwiliad hwn yn 

ofynnol oherwydd roedd yn ymddangos fel pe bai’r unigolyn yn cydymffurfio.  

Eto, nodwyd nad oedd y swyddog a oedd yn gysylltiedig â’r achos wedi esbonio 

ei enw/rhif adeg y chwilio’n glir iawn. 

Chwiliad 11: Fel yr esboniwyd uchod, nododd y Panel fod y ffurflen anghywir 

wedi’i chysylltu â’r darn ffilm. Roedd y cofnod cysylltiedig yn nodi bod chwiliad 

wedi’i gyflawni, ond nid oedd tystiolaeth o hyn ar y ffilm camera corff. Roedd y 

Panel yn teimlo bod y ffilm wedi’i chysylltu’n anghywir i’r cofnodion. Holwyd pa 

un ai a yw goruchwylwyr yn gwirio ffurflenni cofnodion yn erbyn systemau eraill 

er mwyn croesgyfeirio digwyddiadau a sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw’n 

gywir.   

Eto, nodwyd bod nifer o swyddogion yn bresennol ar y ffilm camera corff, ond 

dim ond un enw oedd wedi’i gofnodi ar y ffurflen.  

 

Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

 Mae’n debyg fod y camgymeriad hwn wedi digwydd wrth gasglu 

gwybodaeth ar gyfer yr adolygiad. Dylai’r ffilmiau camera corff a’r 

cofnodion chwilio gysylltu’n electronig.  

 Er bod swyddogion wedi defnyddio’u camerâu corff ar y cychwyn, gallai’r 

swyddogion fod wedi ymdrin â’r unigolyn hwn o’r blaen, ac mae’n bosibl ei 

fod yn adnabyddus i’r heddlu am ei ymddygiad ymosodol. (Cudd-

wybodaeth yn gysylltiedig â’r unigolyn). Byddai hyn hefyd wedi esbonio’r 

rheswm dros y gefynnau. 

 

Chwiliadau 12 a 13 (yr un digwyddiad) 

Er bod y ddau ddigwyddiad yn gysylltiedig â’i gilydd, nodwyd fod peth 

gwybodaeth anghyson ar y ddwy ffurflen, h.y. roedd cofnod 12 yn dweud mai 

dim ond un swyddog oedd yn gysylltiedig â’r mater, ond roedd cofnod 13 yn 

dweud bod pedwar ohonynt. Hefyd, nid oedd gwybodaeth am y cerbyd wedi’i 
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chofnodi ar y ffurflen ar gyfer proses stopio a chwilio 12, ond roedd gwybodaeth 

am y cerbyd wedi’i chofnodi ar ffurflen 13.    

Roedd y Panel yn teimlo bod y sail dros stopio a chwilio’n deg a chymesur, a bod 

y swyddog yn y ffilm camera corff ar gyfer chwiliad 12 yn drylwyr, teg a 

pharchus iawn wrth gynnal y chwiliad.  

 

Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

 Dylai pob swyddog gofnodi nifer y swyddogion sy’n bresennol yn gywir, 

a’u rhifau coler. Hefyd, dylid cofnodi’r holl fanylion, megis cerbyd a 

deiliaid.  

 

Chwiliad 14 a 15 (yr un digwyddiad) 

Roedd y Panel yn teimlo bod y broses stopio a chwilio’n deg a pharchus, a bod 

sail ddigonol dros ei chynnal. Nododd y Panel fod dau swyddog gwahanol yn 

bresennol, ond dim ond un oedd wedi’i gofnodi ar y ffurflen. 

Roedd y Panel yn teimlo bod y swyddogion wedi rhoi llawer o help i’r unigolion 

cysylltiedig, gan roi cyngor iddynt ynglŷn â ble y gallant aros y nos ar ôl y 

chwiliad.  

 

Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

 Eto, dylid cynnwys pob swyddog sy’n bresennol ar y ffurflen, er, mae’n 

bosibl mai dim ond un swyddog a chwiliodd yr unigolyn.   

 

Chwiliad 16 

Roedd y Panel yn teimlo nad oedd unrhyw bryderon ynghylch y broses stopio a 

chwilio hon. Nodwyd fod y chwiliad wedi’i gofnodi’n dda bod sail digonol dros 

gynnal chwiliad wedi’i dangos.  

 

Chwiliad 17  

Ni ddaeth yr aelodau o hyd i unrhyw broblemau â’r broses stopio a chwilio hon. 

Roedd y Panel yn teimlo bod y ffurflen wedi’i chwblhau’n dda a bod sail ddigonol 

dros gynnal y chwiliad. 
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Chwiliad 18 

Roedd y Panel yn teimlo bod y disgrifiad ar gyfer y broses stopio a chwilio hon 

wedi’i chofnodi’n dda. Mae’n dangos yn glir bod y chwiliad yn cael ei gynnal 

oherwydd cudd-wybodaeth a dderbyniwyd, ac mae’n rhoi rhesymau digonol a 

theg dros stopio’r unigolyn.  

4.2 Arsylwadau Allweddol ar gyfer yr Heddlu 

Arsylwadau Allweddol Chwiliadau Cysylltiedig 

Nodwyd y gallai fod yn ddefnyddiol cynnig blwch 

testun rhydd wrth ddisgrifio’r pŵer chwilio a 

ddefnyddiwyd, yn hytrach na defnyddio “arall”.  

Chwiliad 1, 5 a 6 – 

Os yw chwiliad yn seiliedig ar gudd-wybodaeth, 

teimlwyd y dylid cofnodi hyn rhywle ar y ffurflen. 

Chwiliad 1 –  

Roedd rhai o’r cofnodion chwilio’n cynnwys 

manylion anghywir.  

Chwiliad 1: nodwyd fod noeth-chwiliad 

wedi’i gynnal ar ffordd gyhoeddus yn 

hytrach na gorsaf heddlu.-  

Chwiliad 1: Cofnodwyd y ddau unigolyn 

fel gyrrwr y cerbyd.-  

Chwiliad 8 a 9: Dyddiadau ac amserau 

gwahanol wedi’u cofnodi ar y ffurflen.-  

Chwiliad 10: Y ffilm camera corff a’r 

ffurflen wedi’u cysylltu’n anghywir.-  

Chwiliad 11: Y ffilm camera corff a’r 

ffurflen wedi’u cysylltu’n anghywir. – 

Chwiliad 12 a 13: Gwybodaeth 

anghyson –  

Nid oedd ardystiadau gan oruchwylydd ar gyfer 

chwiliad 3. 

Chwiliad 3 –  

Holwyd pa un ai a oedd swyddogion yn rhoi 

esboniad digonol am yr hyn fydd yn digwydd, gan 

roi eu henw, rhif, a’r pŵer maen nhw’n defnyddio 

er mwyn cynnal y chwiliad. Nid oedd yr aelodau’n 

medru cadarnhau hyn gan fod camerâu corff 

weithiau’n cael eu gweithredu ar ôl mynd at yr 

unigolyn, ac nid oes sain ar gyfer 30 eiliad cyntaf 

pob recordiad.  

Chwiliad 6, 10 –  
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O’r ffilmiau camera corff a wyliwyd, nodwyd fod 

nifer y swyddogion a oedd yn gysylltiedig â’r 

chwiliad ddim yn cyfateb â nifer y swyddogion a 

gofnodwyd ar y ffurflenni mewn 7 o’r 18 

digwyddiad a adolygwyd. 

Chwiliad 6, 7, 11, 12, 13, 14 a 15 –  

Chwiliad 10: Dywedodd yr aelodau eu bod nhw’n 

teimlo bod tôn ac agwedd y swyddog a oedd yn 

cynnal y chwiliad yn fygythiol ac amhriodol. 

Cyfeiriodd y swyddog at yr unigolyn fel “bachgen” 

yn hytrach na’i enw, a ddaeth yn hysbys iddo.  

Chwiliad 10 –  

Roedd y Panel yn teimlo bod sail ddigonol a 

rhesymol ar gyfer chwilio wedi’i dangos mewn 13 

o’r 18 digwyddiad a adolygwyd, gyda’r chwiliad yn 

cael ei drin yn deg a pharchus. 

Chwiliad 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 

16. 17 a 18 

4.3  Cwestiynau ar gyfer yr Heddlu 

Cwestiynau Chwiliadau 
Cysylltiedig 

Beth yw’r canllawiau ar gyfer swyddogion ar y swm o gyffuriau sy’n cael ei 

ystyried yn swm mawr?  

Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

Byddai swm mawr o gyffuriau wedi golygu ei fod yn fwy na’r hyn sy’n cael ei 

ystyried yn swm ar gyfer defnydd personol. Ni fyddai’r swyddogion yn 

gwybod union bwysau’r cyffuriau hyd nes iddynt ei bwyso yn yr orsaf heddlu.  

Chwiliad 1 a 

2  

A oedd angen noeth-chwiliad ar gyfer chwiliad 3?  

Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

Nid oes digon o wybodaeth wedi’i chofnodi i gefnogi’r noeth-chwiliad.  

Chwiliad 3 

Chwiliad 10: Cwestiynodd y Panel pa un ai a oedd y defnydd o efynnau yn y 

chwiliad hwn yn ofynnol gan nad oedd yn ymddangos fel pe bai’r unigolyn yn 

anghydymffurfio.   

Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

Er eu bod wedi defnyddio’u camerâu corff ar y cychwyn, gallai swyddogion 

fod wedi ymdrin â’r unigolyn hwn o’r blaen, ac mae’n bosibl ei fod yn 

adnabyddus i’r heddlu am ei ymddygiad ymosodol. (Cudd-wybodaeth yn 

gysylltiedig â’r unigolyn). Byddai hyn hefyd wedi esbonio’r rheswm dros y 

gefynnau. 

Chwiliad 10 
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A yw swyddogion yn gwirio ffurflenni cofnod yn erbyn systemau eraill o 

ganlyniad i gasglu’r wybodaeth o systemau amrywiol er mwyn croesgyfeirio 

digwyddiadau a sicrhau y cedwir cofnodion cywir? 

Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

Mae’n debygol fod y camgymeriad hwn wedi digwydd wrth gasglu 

gwybodaeth i’w hadolygu. Dylai’r ffilmiau camera corff a’r cofnodion chwilio 

gysylltu’n electronig. 

Chwiliad 11 

 


