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1. Trosolwg 

Yn neuddegfed cyfarfod Panel Sicrhau Ansawdd y Comisiynydd, a gynhaliwyd 

ar 13 Mehefin 2019, derbyniodd yr Aelodau gyflwyniad gan Mr Gavin Lemon, 

Uwch Reolwr yr Adran Safonau Proffesiynol, ar y Swyddfa Gwasanaeth 

Cyhoeddus. Rhoddwyd trosolwg o strwythur yr Adran Safonau Proffesiynol a 

sut mae cwynion ffurfiol ac adroddiadau am anfodlonrwydd yn cael eu 

categoreiddio, eu gwahaniaethu a’u trin. Hefyd, rhoddwyd trosolwg i’r Panel o’r 

newidiadau i’r Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus dros y flwyddyn ddiwethaf. 

Esboniwyd bod Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am y 

Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus a datrys achosion o anfodlonrwydd tan fis 

Ionawr 2018. Yn 2017, penderfynwyd y byddai’r Heddlu’n derbyn cyfrifoldeb 

am y Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus. Ailstrwythurwyd y Swyddfa 

Gwasanaeth Cyhoeddus ym mis Ebrill 2019, ac ers hynny, mae’r swyddfa 

honno wedi bod yn gweithio ar fodel newydd, lle mae unrhyw adroddiadau am 

anfodlonrwydd a dderbynnir gan yr adran yn cael eu cofnodi, eu hasesu am eu 

haddasrwydd ar gyfer adfer gwasanaeth, a’u cofnodi ar system gofnodi o’r enw 

DISSAT. Yna, mae dau aelod staff o’r Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus yn 

cymryd cyfrifoldeb am ddatrys yr anfodlonrwydd. Cyn i’r model hwn gael ei 

gyflwyno, unwaith yr oedd cofnod yn cael ei osod ar y system DISSAT, roedd 

yn cael ei bennu i Brif Arolygydd o fewn yr Heddlu i’w ddatrys. Disgwylir y bydd 

yn haws monitro cwynion nawr bod y Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus yn 

gyfrifol am bob pryder, ac o ganlyniad, dylent gael eu datrys yn gynt, gan roi 

lefel gwasanaeth gwell i’r cyhoedd. Ar gyfer y cyfarfod hwn, rhoddwyd 9 achos 

DISSAT a dderbyniwyd cyn i’r model newydd ar newidiadau gael eu cyflwyno, 

a 9 achos DISSAT ar ôl y newidiadau i’r Panel eu hadolygu. Gan hynny, 

adolygodd y Panel gyfanswm o 18 achos DISSAT a dderbyniwyd rhwng mis 

Ionawr a mis Mehefin 2019. 
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2. Cynnydd a wnaed ers y cyfarfod diwethaf 

Ar 19 a 20 Mawrth, arsylwodd pedwar aelod o’r Panel Sicrhau Ansawdd ddiwrnod 

Hyfforddiant Diogelwch Swyddogion. Rhoddodd hyn fewnwelediad gwerthfawr i 

aelodau Panel i’r ffordd mae swyddogion yn cael eu hyfforddi i ddefnyddio grym 

a’r amrediad o dactegau gwahanol sydd ar gael iddynt ddefnyddio mewn 

gwahanol sefyllfaoedd, gan gynnwys gosod gefynnau, sgiliau heb arfau, tynnu 

pastwn allan a’i ddefnyddio, chwistrell lidiog ac atalyddion corff. Rhoddodd hyn 

wybodaeth i’r Panel ynghylch sut y dylid defnyddio tactegau ‘defnydd o rym’ yn 

gywir, a bydd yn helpu i hysbysu gwaith craffu’r Panel yn y dyfodol wrth iddynt 

adolygu digwyddiadau ‘defnydd o rym’.  

 

3. 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. 

 

4. Crynodeb 

 Rhoddodd y Panel sylwadau cadarnhaol ynghylch saith o’r achosion. 

Roeddent yn teimlo eu bod wedi eu trin yn deg a phriodol, gyda lefel 

gwasanaeth da’n cael ei rhoi.  

 Nodwyd bod naw achos wedi’u trin yn brydlon, gyda chyswllt cychwynnol 

yn cael ei wneud yn gyflym. Hefyd, nododd y Panel welliannau sylweddol 

o ran achosion yn cael eu datrys mewn modd amserol ers i’r model 

newydd gael ei weithredu o ganlyniad i berchnogaeth achos yn cael ei 

drosglwyddo rhwng swyddogion.  

 Mewn 10 o’r 18 achos, canfu’r Panel bod dim neu fawr ddim tystiolaeth 

wedi’i chofnodi ar y cofnod i nodi canlyniad yr achos, p’un ai oedd yr 

achwynydd yn hapus â’r canlyniad, a, gan hynny, pam bod yr achos 

wedi’i gau. Teimlai’r Panel y byddai’n ddefnyddiol ychwanegu blwch 

canlyniad i’r ffurflen sy’n nodi crynodeb o’r canlyniad a’r rheswm 

amdano.   

 Er bod Aelodau Panel yn cydnabod bod camau priodol yn debygol o fod 

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/002QualityAssurancePanelHandbookSept16.pdf
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wedi’u cymryd, teimlwyd bod diffyg manylion yn cael eu cofnodi ar y 

cofnodion oherwydd bylchau a diffyg tystiolaeth o gamau gweithredu’n 

cael eu cymryd, gan wneud y llwybr archwilio’n anodd ei adolygu.  

 Nodwyd nad oedd ffordd o ddarganfod pryd y derbyniodd Heddlu Dyfed-

Powys y gŵyn o’r cofnod, dim ond pryd y cafodd y gŵyn ei mewnbynnu 

a’i chofnodi.  

 Sylwodd y Panel fod pob e-bost at achwynwyr yn ymddangos fel e-bost 

gan “cwynion”. Roedd y Panel yn teimlo y byddai e-bost gan yr “Adran 

Datrys Cwynion ac Anfodlonrwydd” o bosibl yn eiriad mwy addas. 

 

Sylwadau’r Adran Safonau Proffesiynol  

Mae’n dda gan yr Adran Safonau Proffesiynol weld bod y Panel eisoes wedi nodi 

gwelliant o ran y ffordd y mae achosion anfodlonrwydd yn cael eu trin yn fuan 

iawn ar ôl i’r model adfer gwasanaeth newydd gael ei gyflwyno. Y gobaith yw y 

bydd gwelliannau pellach wrth i’r model newydd (a staff) gael ei wreiddio.  

 

O ran y diffyg gwybodaeth mewn perthynas â rhai achosion anfodlonrwydd (h.y. 

o ran y camau a gymerwyd er mwyn datrys y mater a chadarnhad o ran sut 

mae’r achos wedi’i gau), mae’r arsylwadau hyn wedi’u nodi. Byddant yn cael eu 

trin gan y Goruchwylydd Cwynion a Chamymddwyn, a fydd yn sicrhau bod staff 

y swyddfa’n rhoi gwybodaeth glir ar y cofnod anfodlonrwydd er mwyn dangos 

tystiolaeth o’r camau gweithredu a gymerwyd, fel bod adolygydd annibynnol yn 

medru gweld yn glir beth sydd wedi digwydd.  

 

Mewn perthynas â’r sylwadau ar ffurf/gosodiad y system DISSAT, eto, mae’r 

rhain wedi’u nodi, ac fel arfer, ystyrir pa un ai a oes angen gwneud newidiadau 

i’r system. Fodd bynnag, mae’n werth nodi bod Adran TG yr Heddlu’n brysur 

iawn ar hyn o bryd, ac mae’r system DISSAT yn mynd i gael ei dileu’n raddol yn 

y dyfodol agos iawn gan y bydd y diwygiadau i system gwyno’r heddlu, sydd ar 

fin cael eu cyflwyno (derbyniwyd cadarnhad y bydd y newidiadau hyn yn cael eu 

gwneud yn gynnar yn 2020), yn gweld Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr 

Heddlu’n casglu data ar faterion adfer gwasanaeth / anfodlonrwydd lefel is. Er 



 
 

 

 5 
 

 

mwyn i Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu gasglu’r data hwn, bydd 

angen ei gipio ar Centurion (system gwynion). Gan hynny, bydd Centurion yn 

disodli’r system DISSAT. Oherwydd yr amgylchiadau, ni fyddai gwneud 

newidiadau i’r system yn ddefnydd effeithiol o amser yr Adran TG. Beth bynnag, 

mae’n debygol na fyddai unrhyw gais am fân newidiadau’n cael ei ystyried yn 

flaenoriaeth, a byddai’r newidiadau’n annhebygol o gael eu gwneud cyn i’r 

system gael ei dileu.  

 

Mewn perthynas â’r cyfeiriad e-bost ‘cwynion’, nodwn arsylwadau’r Panel, ond 

ar hyn o bryd, nid ydym yn bwriadu newid hyn i ‘Adran Datrys Cwynion ac 

Anfodlonrwydd’ nac unrhyw beth arall. Yn y pen draw, drwy gysylltu â’r Adran, 

mae unigolion yn anfodlon ac yn ‘gwneud cwyn’, felly mae’n anodd gweld sut y 

byddent yn cael eu gwylltio gan gyfeiriad e-bost sydd, yn y bôn, yn cyfeirio at 

eu rheswm dros gysylltu â’r Adran. Yn ogystal, mae angen i ni gadw’r cyfeiriad 

e-bost yn syml a hawdd i’r cyhoedd ei ddeall (yn ogystal â’i wneud yn hawdd i’w 

fewnbynnu).  

 

Cwestiynau a Godwyd 

 Holwyd cwestiwn mewn perthynas â’r gwahaniaeth rhwng y “dyddiad 

dyledus” sydd wedi’i gofnodi ar y cofnod a’r “dyddiad adolygu”. Holodd y 

Panel sut mae’r dyddiadau hyn yn cael eu penderfynu a’u gosod.  

 

Sylwadau’r Adran Safonau Proffesiynol  

Mae hon yn nodwedd hanesyddol o’r system. Dydyn ni ddim yn defnyddio’r 

dyddiadau hyn, a’r system ei hun sy’n eu cynhyrchu. Dydyn ni ddim yn eu 

defnyddio ar gyfer unrhyw beth oherwydd, o’n rhan ni, cyn gynted â phosibl yw’r 

dyddiad dyledus ar gyfer unrhyw achos anfodlonrwydd, a dylai achosion gael eu 

hadolygu’n rheolaidd. Mae achosion anfodlonrwydd i fod yn atebion rhwydd sy’n 

cymryd diwrnodau yn unig, nid wythnosau. Nid oes angen adolygu’r system gan 

fod nifer o faterion yn gysylltiedig â hi, ond fel y dywedais yn fy ymateb 

blaenorol, dydyn ni ddim yn bwriadu adolygu hyn nawr gan y bydd y system yn 

cael ei dileu’n raddol maes o law.  
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 Holodd y Panel pa un ai a oedd polisi mewn grym sy’n nodi nifer y 

ceisiadau y dylid eu gwneud i gysylltu gydag achwynydd cyn cau achos.  

 

Sylwadau’r Adran Safonau Proffesiynol  

Does dim polisi penodol, ond mae angen gwneud ‘ymgais rhesymol’ i gysylltu â’r 

achwynydd.  

 

Arsylwadau Manwl 

5. Achosion y Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus – Cyn y newidiadau i'r 

model gweithredu  

Achos 1 

 Teimlai’r Panel bod awdur yr ohebiaeth i’r Swyddogion cysylltiedig yn 

glir iawn, ac yn arddangos tôn cadarnhaol. 

 Teimlai’r Panel bod y gŵyn wedi’i datrys a’i thrin yn dda.  

 Nododd y Panel nad oedd nodyn ynghylch pa un ai a oedd yr unigolyn 

yn fodlon â’r canlyniad cyn cau’r achos, er bod trefniadau wedi’u gwneud 

i fynd i’r afael â phryder yr unigolyn. Cydnabu’r Panel y byddai’r Swyddfa 

Gwasanaeth Cyhoeddus wedi siarad â’r unigolyn, ac y byddai’r canlyniad 

wedi’i esbonio wrtho, fodd bynnag, teimlai’r Panel y dylid ystyried nodi 

bod yr unigolyn yn hapus ar gyfer dibenion tystiolaeth a chofnodi, ac 

felly byddai modd cau’r achos.  

 

Achos 2   

 Teimlai’r Panel bod yr achos hwn wedi’i drin yn briodol. Yn gadarnhaol, 

nododd y Panel bod ymateb amlasiantaeth wedi’i sbarduno. Gan hynny, 

roedd yr achos wedi’i gau’n briodol.  

 Teimlai’r Panel ei fod yn aneglur pa un ai a oedd y gŵyn wedi’i chwblhau 

o’r cofnod o’r gŵyn. Mae’n bosibl fod angen blwch i ddangos y dyddiad y 

daethpwyd â’r achos i ben. Holwyd pa un ai a fyddai’n ddefnyddiol cael 

blwch canlyniad, sy’n nodi’r dyddiad y caewyd yr achos, a’r rheswm am 

hynny.  
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Achos 3 

 Yn gadarnhaol, nododd y Panel fod yr achos hwn wedi’i drin o fewn 4 

diwrnod ar ôl ei drosglwyddo i’r swyddog ymchwilio.  

 Roedd oedi yn gyffredinol gan fod y gŵyn wedi’i throsglwyddo o un i’r llall 

cyn y gwnaed penderfyniad ynghylch pwy fyddai’n gyfrifol am ymateb.  

 Teimlai’r aelodau nad oedd yr esboniad ysgrifenedig dros gau’r achos yn 

cydberthyn i’r ffordd yr ymdriniodd y swyddog ymchwilio â’r gŵyn. 

Dywedodd y swyddog bod gwendidau wedi’u hystyried, fodd bynnag, nid 

oedd tystiolaeth bod cysylltiad wedi’i wneud rhwng y swyddog ymchwilio 

a’r swyddogion a oedd yn bresennol adeg y digwyddiad.  

 

Achos 4 

 O’r hyn y gallai’r Panel weld, nid oedd yr achwynydd yn yr achos hwn wedi 

cael llawer o gysylltiad gan yr Heddlu er bod dau achos o anfodlonrwydd 

a chwyn ffurfiol a oedd yn parhau, gydag Aelod Seneddol yn cael ei gopïo 

i mewn i’r ohebiaeth.  

 Teimlwyd bod y cysylltiad a wnaed yn ysbeidiol, a’i fod yn ymwneud yn 

bennaf â datrys yr achos anfodlonrwydd cyntaf a gyflwynwyd. Roedd y 

gŵyn wedi bod ar agor ers 10 mis. Ym marn y Panel, roedd hynny 

oherwydd y ffaith ei bod wedi’i throsglwyddo o un unigolyn i’r llall heb un 

pwynt cyswllt na pherchennog. Hefyd, roedd enghraifft o achos na gafodd 

ei drosglwyddo i gydweithiwr yn ystod cyfnod o wyliau blynyddol.  

 Nododd y Panel bod y gŵyn yn ymddangos fel pe bai wedi’i gwaethygu i 

gŵyn ffurfiol, ond nid oedd hyn wedi’i gofnodi’n glir ar y cofnod. Roedd yr 

adroddiad yn nodi bod yr achos wedi’i gau.  

 Nododd y Panel nad oedd gwybodaeth bellach wedi’i rhoi o fewn y blwch 

datrysiad, ac nad oedd gwybodaeth i nodi sut y derbyniwyd y llythyr o 

ymddiheuriad gan yr achwynydd a pha un ai a oedd yn fodlon i’r achos 

gael ei gau. Hefyd, doedd dim tystiolaeth bod trafodaethau wedi’u cynnal 

rhwng yr Heddlu a’r achwynydd.  

 

Achos 5  
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 Teimlai’r Panel nad oes tystiolaeth ar y ffurflen i nodi sut yr ymdriniwyd 

â’r achos. Cydnabu bod posibilrwydd y gallai’r gŵyn fod wedi’i thrin drwy 

alwadau ffôn, ond does dim tystiolaeth na llwybr archwilio ar gyfer yr hyn 

a drafodwyd. Gan hynny, roedd y Panel yn methu cyflwyno sylwadau 

ynghylch y ffordd yr ymdriniwyd â’r achos.   

 

Achos 6 

 Cydnabu Aelodau bod natur isel y gŵyn yn golygu bod yr achos wedi’i 

ddatrys yn gyflym, fodd bynnag, teimlwyd y byddai galwad gwrteisi neu 

rhyw fath o gydnabyddiaeth wedi bod yn briodol cyn cau’r achos.  

 

Achos 7 

 Yn gadarnhaol, nododd yr Aelodau bod Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu wedi 

gweithredu’n brydlon ar gyfer adolygu’r galwadau i gychwyn yr 

ymchwiliad.  

 Fel gydag achosion cynharach, roedd yr Aelodau’n teimlo nad oedd 

tystiolaeth i ddangos pam y cafodd y gŵyn ei chau, a beth oedd y 

canlyniad. Teimlai’r Panel y byddai’n ddefnyddiol cael blwch ar gyfer 

crynodeb o’r achos neu ganlyniad yr achos ar y ffurflen, a fyddai’n gofyn 

i’r swyddog roi disgrifiad fel tystiolaeth o sut y daethpwyd â’r achos i ben.  

 

Achos 8 

 Teimlai’r Panel ei fod yn anodd dilyn y cofnod o’r gŵyn gan fod bylchau o 

ran tystiolaeth yn y llinell amser. Nodwyd nad oedd tystiolaeth wedi’i 

chofnodi o ran pa un ai a oedd yr achos anfodlonrwydd cyntaf wedi’i 

gwblhau gan ei fod yn ymddangos fel pe bai’r meysydd yr oedd yr 

achwynydd yn anfodlon â nhw’n ymwneud â’r ffaith bod materion dal heb 

eu datrys. Cydnabu’r Aelodau y gallai camau gweithredu fod wedi’u 

cymryd, ond nid oedd tystiolaeth ar y cofnod. 

 

Achos 9  
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 Teimlai’r Panel bod y gŵyn wedi’i thrin yn brydlon, gyda chysylltiad 

cychwynnol yn cael ei wneud gyda’r achwynydd yn gyflym.  

 Teimlai’r Panel bod y gŵyn wedi’i thrin yn deg a’i fod yn glir bod yr 

achwynydd yn fodlon â’r camau gweithredu a gymerwyd.  

 

6. Achosion y Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus – Wedi’r newidiadau 

i'r model gweithredu  

Achos 10 

 Roedd yn anodd i’r Panel sylwi ar yr achos hwn gan nad oedd wedi’i 

gwblhau eto.  

 

Achos 11 

 Cafodd yr achos hwn ei gofnodi a’i ddatrys yn syth, gyda diweddariad yn 

cael ei gofnodi fel tystiolaeth.  

 Ymdriniwyd â’r achos hwn yn deg a phriodol, a rhoddwyd lefel 

gwasanaeth da i’r achwynydd.  

 

Achos 12 

 Teimlai’r Panel bod yr achos hwn wedi’i drin yn syth, a bod yr achwynydd 

wedi derbyn cyswllt cychwynnol cynnar.  

 Teimlwyd nad oedd yn glir o’r cofnod pa un ai a oedd y gŵyn gychwynnol 

wedi’i thrin. Fel mewn achosion blaenorol, teimlwyd ei fod yn anodd deall 

pa un ai a oedd y gŵyn wedi’i chau’n briodol oherwydd y diffyg manylion 

a gofnodwyd ar y cofnod cwyn. 

 

Achos 13 

 Ym marn y Panel, rhoddwyd gwasanaeth cwsmer da i’r achwynydd i 

gychwyn. Cysylltwyd â’r achwynydd yn gyflym a gofynnwyd iddo am 

fanylion pellach ynglŷn â’i achos.  

 Nododd y Panel hefyd bod yr achwynydd wedi cael ei holi sawl gwaith pa 

un ai a ydoedd eisiau gwneud cwyn ffurfiol oherwydd natur yr achos. 
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Roedd y Panel yn teimlo bod hyn yn gadarnhaol gan ei fod yn sicrhau bod 

y galwr yn deall ei hawliau.  

 Teimlwyd hefyd bod yr achwynydd wedi derbyn cyngor da ynghylch ei 

hawl i gysylltu â Chymorth i Ddioddefwyr.  

 Nododd y Panel y gallai gwelliant gael ei wneud o ran sicrhau bod pob 

ymgais i gysylltu â’r achwynydd yn cael ei gofnodi er mwyn dangos yr holl 

gamau gweithredu a gymerwyd ar gyfer diweddaru’r achwynydd.  

 

Achos 14 

 Teimlai’r Panel bod oedi o ran rhoi sylw i’r achos hwn gan ei fod wedi’i 

drosglwyddo i sawl swyddog arall cyn iddo gael ei flaenoriaethu. Gan fod 

yr achos hwn yn ymwneud ag unigolyn bregus a oedd wedi’i effeithio gan 

drosedd honedig, teimlwyd y gellid fod wedi’i blaenoriaethu’r achos hwn 

yn gynt.  

 Eto, nododd y Panel nad oedd cofnod o unrhyw gamau gweithredu’n cael 

eu cymryd, felly doedd dim tystiolaeth neu resymau pam y caewyd yr 

achos. 

 

Achos 15 

 Teimlai’r Panel bod yr achos hwn wedi’i drin yn agored a bod yr amserlen 

o’r digwyddiadau wedi’i gofnodi’n dda ar y cofnod. 

 Roedd y Panel yn teimlo bod y rheswm a roddwyd i’r achwynydd yn 

seiliedig ar dybiaeth yn hytrach nag ymchwilio’n llawn i’r gŵyn. Fodd 

bynnag, nododd y Panel bod yr achwynydd yn hapus â’r ymateb a 

roddwyd.  

 

Achos 16 

 Gwelwyd bod yr Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmer wedi cofnodi a 

datblygu’r achos hwn yn gyflym.  

 Fodd bynnag, nododd y Panel bod peth gwybodaeth heb ei chofnodi ar y 

ffurflen, gan gynnwys cyfeiriad yr achwynydd.   
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Achos 17 

 Roedd y Panel yn credu bod yr achos hwn wedi’i drin yn dda, ac o 

ganlyniad, wedi atal cwyn rhag cael ei gwaethygu’n ddiangen.  

 

Achos 18 

 Ymdriniwyd â’r achos hwn yn gyflym, a chafodd ei gau o fewn diwrnod ar 

ôl iddo gael ei gofnodi.   

 Teimlai’r Panel y gellid fod wedi cyfeirio at argaeledd ffilm camera corff o 

fewn y cofnod gan fod yr achwynydd wedi cyfeirio’n benodol at hyn. 

 Nodwyd bod cyngor da wedi’i roi i’r achwynydd mewn perthynas â 

chyflwyno cais rhyddid gwybodaeth.  

 


