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1.0 Cefndir  

Yn eu sesiwn craffu rhithwir cyntaf erioed, adolygodd yr Aelodau Hysbysiadau 

Cosb Benodedig a gyflwynwyd ar gyfer achosion o dorri’r rheoliadau 

Coronafeirws (COVID-19). Cafodd y rhain eu dewis ar hap. Dewiswyd sampl o 

Hysbysiadau Cosb Benodedig a gyhoeddwyd i unigolion o wahanol ethnigrwydd 

ledled ardal Heddlu Dyfed-Powys.  

Roedd Prif Arolygydd ac Arolygydd yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod er mwyn 

rhoi trosolwg gweithredol o Hysbysiadau Cosb Benodedig COVID-19 a sut 

addasodd yr heddlu eu plismona mewn ymateb i’r rheoliadau. Dilynodd yr 

Heddlu’r ymagwedd genedlaethol: Ymgysylltu yn gyntaf, Esbonio, Annog, ac yn 

niffyg dim arall, Gorfodi. Oherwydd cyflymder cyflwyno’r rheoliadau, esboniwyd 

bod y ffurflen HCB trosedd traffig wedi’i defnyddio ar y cychwyn ar gyfer 

cyhoeddi HCB COVID-19, hyd nes bod ffurflen genedlaethol newydd yn cael ei 

rhyddhau.  

Roedd Dyfed-Powys wedi cyhoeddi mwy o HCB nag unrhyw Heddlu arall yng 

Nghymru a Lloegr. Esboniwyd y gallai hyn fod o ganlyniad i sawl ffactor, gan 

gynnwys ymateb rhagweithiol yr Heddlu tuag at ryng-gipio teithio nad oedd yn 

hanfodol, yr ardal ddaearyddol fawr, y nifer sylweddol o ymwelwyr a deithiodd o 

Loegr i Gymru a oedd, yn ôl pob tebyg, yn anymwybodol o’r gwahaniaethau 

rhwng canllawiau Llywodraeth Cymru a rhai Llywodraeth y DU ar gyfer y 

cyfyngiadau symud, a nifer y llecynnau hardd yn ardal Dyfed-Powys sy’n 

boblogaidd gan dwristiaid.  

Adolygodd yr Aelodau 25 Hysbysiad a gyhoeddwyd i ddynion a 4 a gyhoeddwyd i 

fenywod. Roedd y rhain yn cynnwys 9 a gyhoeddwyd yng Ngheredigion a Sir 

Benfro, 6 ym Mhowys a 5 yn Sir Gaerfyrddin. Mewn 24 Hysbysiad, roedd 

cyfeiriad cartref y derbynydd y tu allan i’r ardal Heddlu. Mae’r tabl canlynol yn 

dangos ethnigrwydd hunan-ddiffiniedig y derbynwyr ar yr Hysbysiadau a 

adolygwyd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethnigrwydd Hunan-ddiffiniedig 

Gwyn 9 

Tsieineaidd 6 

Asiaidd 4 

Cymysg 4 

Du 1 

Heb ddatgan  5*  



Hydref 
2019 

ADRODDIAD Y PANEL CRAFFU 

CHWARTER 1&2 (EBR – MEDI 2019) 

 

 3 

 

 

(*Diffiniodd swyddogion 1 Asiad, 1 person Du a 3 Arall) 

2.0 Canfyddiadau  

1. Ni nododd y Panel unrhyw faterion gyda’r rhesymwaith dros 

gyflwyno HCB i unigolion.  

 Yr oedd yn amlwg o’r holl achosion bod pob unigolyn wedi torri’r rheoliadau 

COVID-19.   

 Fodd bynnag, roedd yr Aelodau’n teimlo y byddai cyd-destun ychwanegol a 

manylion ar y ffurflenni mewn perthynas â pham yr oedd yr achos wedi’i 

ddwysau yn cryfhau cofnodion.  

 Er yn debygol, nid yw’n amlwg bob amser bod y swyddog wedi Ymgysylltu, 

Esbonio ac Annog cyn gorfodi.  

 Holodd y Panel sut oedd swyddogion yn adnabod y rhai a oedd yn torri’r 

rheoliadau’n gyson os nad oedd pob stop yn cael ei gofnodi (h.y. os oeddent 

yn cael eu hannog i droi’n ôl ond heb dderbyn Rhybudd). 

2. Roedd manylion am resymwaith a gofnodwyd ar yr Hysbysiadau 

Cosb Benodedig yn amrywio. 

 Teimlwyd bod angen mwy o fanylion ar gyfer rhai Hysbysiadau Cosb 

Benodedig mewn perthynas â’r cyd-destun / crynodeb o’r digwyddiad a’r 

rheswm dros orfodi. Nodwyd fod hyn eisoes wedi’i nodi a’i drin gan yr Heddlu 

yn ystod camau cynnar cyflwyno’r Hysbysiadau.  

 Nododd yr Aelodau nad oedd rhai amgylchiadau a nodwyd yn ymddangos fel 

pe baent yn ymwneud â’r drosedd a nodwyd yn uniongyrchol. Er na 

chwestiynodd yr Aelodau bod pob dirwy’n berthnasol gan fod yr holl 

amgylchiadau’n dangos bod cyfyngiadau COVID-19 wedi’u torri, fe wnaethant 

geisio sicrwydd na fyddai unrhyw anghywirdeb yn effeithio’n andwyol ar 

ddilysrwydd yr Hysbysiad.  

 Nododd y Panel bod cyfeiriad yn rhai o’r enghreifftiau at grwpiau’n cael eu 

stopio, ond nid oedd cadarnhad o nifer yr unigolion a dderbyniodd Hysbysiad 

Cosb Benodedig. Codwyd hyn mewn dau achos yn arbennig, lle’r oedd yn 

ymddangos fel pe bai cyfran uchel o hysbysiadau wedi’u cyhoeddi i unigolion 

o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig ar yr un diwrnod yn yr un sir. 

Ystyriodd y Panel fod angen ymchwiliad pellach er mwyn deall y rheswm am 

hyn.   

 Yn unol â’r uchod, nododd yr aelodau nad oedd angen cofnodi manylion 

cerbyd ar y ffurflenni COVID-19 newydd. Gwelodd yr aelodau bod nifer o 

swyddogion yn nodi’r wybodaeth hyn yn y blwch ar gyfer nodi rhesymwaith. 

Teimlwyd fod hyn yn arfer gorau i ganiatáu ar gyfer anghenion gweithredol a 

nodi unrhyw ragfarn posibl yn cael ei ddangos yn erbyn perchnogion 
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cerbydau penodol. Roedd cofnodion un swyddog penodol yn sefyll allan fel 

rhai arbennig o fanwl a gwrthrychol. 

3. Roedd rhai gwahaniaethau yn y gwiriadau cefndir a gynhaliwyd 

ar y rhai a gafodd eu stopio. 

 Canfu nad oedd gwiriadau cefndir (ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu) 

wedi’u cynnal ar 3 o’r 29 unigolyn. Er nad oedd patrwm amlwg i’r 

esgeulustod, holodd yr Aelodau pa un ai a ddylid gwirio pob derbynydd HCB 

yn rheolaidd.   

4. Ymddengys bod gwelliant o ran swyddogion yn gweithredu 

Camerâu Corff.  

 Yn gadarnhaol, nodwyd bod 19/29 swyddog wedi gweithredu eu camerâu 

corff. Mae hyn yn welliant sylweddol ar achosion a adolygwyd yn flaenorol 

gan y Panel.  

 Ar gyfer y 10 achos sy’n weddill, nodwyd nad oedd 2 swyddog wedi derbyn 

camera corff. Nid oes tystiolaeth pam na weithredwyd yr 8 sy’n weddill. 

5. Cydnabu’r Aelodau’r cyflymder y bu’n rhaid i swyddogion 

addasu i’r rheoliadau newydd, a theimlwyd yn unfrydol bod 

Heddlu Dyfed-Powys wedi gwneud gwaith da mewn sefyllfa 

anodd. 

 Awgrymir bod sylwadau’r Panel yn cael eu defnyddio i lunio unrhyw gyfnodau 

gorfodi gofynnol yn y dyfodol er mwyn gwella tryloywder gweithredoedd yr 

heddlu ymhellach.  

 

Arsylwad Ymateb yr Heddlu 

Dylai swyddogion nodi sawl 

unigolyn sy’n derbyn Hysbysiad 

Cosb Benodedig. Dylid monitro hyn 

ar sail swyddog unigol yn ogystal ag 

ar lefel Heddlu cyfan er mwyn 

sicrhau bod unrhyw ragfarn neu 

anghyfartaledd yn cael ei nodi yn ei 

darddiad.  

 

Ar hyn o bryd, ni ddisgwylir i swyddogion 

gofnodi nifer yr unigolion sy’n bresennol 

mewn grŵp wrth gyhoeddi HCB i unigolyn. 

Does dim pwerau i gofnodi manylion pobl 

sydd heb gyflawni trosedd. Gall 

swyddogion dewis cofnodi manylion yn yr 

adran dystiolaeth o’r HCB megis ‘Roedd y 

troseddwr yn rhan o grŵp o bobl ifainc a 

welwyd yn ymgasglu yn y parc.’ 

Mae pob digwyddiad ‘stopio a chwilio’ a 

‘defnydd o rym’ gan swyddog yn cael ei 

gofnodi a’i fonitro er mwyn nodi unrhyw 

dueddiadau neu anghyfartaledd. 
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Roedd angen ymchwilio ymhellach 

i’r gyfran uchel o Hysbysiadau a 

gyhoeddwyd i unigolion o 

gymunedau pobl dduon a 

lleiafrifoedd ethnig ar yr un dydd yn 

yr un sir er mwyn deall y rheswm 

dros hyn.  

 

20 Mai, Sir Benfro – Cyhoeddwyd 3 o 7 

HCB i bobl o gymunedau pobl dduon a 

lleiafrifoedd ethnig. Mae’r 3 HCB wedi’u 

hadolygu ac ymddengys nad oes cysylltiad 

rhwng y 3 unigolyn.  

 

30 Mai, Sir Benfro – Cyhoeddwyd 12 o 18 

HCB i bobl o gymunedau pobl dduon a 

lleiafrifoedd ethnig. Mae’r 12 HCB wedi’u 

hadolygu. Ymddengys bod pob un ohonynt 

yn gysylltiedig â digwyddiad yn 

Ystangbwll. Ymddengys bod grŵp mawr 

wedi teithio i’r ardal o orllewin canolbarth 

Lloegr.  

 

Profodd Dyfed-Powys lawer iawn o bobl yn 

teithio i’r ardal heddlu, yn groes i’r 

cyfyngiadau COVID-19. Rwy’n fodlon bod 

hyn yn cyfrif am gynnydd yn nifer yr HCB 

a gyhoeddwyd i aelodau o’r gymuned pobl 

dduon a lleiafrifoedd ethnig.  

Dylid nodi manylion ceir pawb sy’n 

cael eu stopio ar yr Hysbysiad. 

Does dim gofyniad i gofnodi manylion 

cerbyd pan gyflwynir HCB i unigolion.  

Addaswyd yr HCB COVID-19 o ffurflenni a 

oedd yn bodoli eisoes a oedd yn cael eu 

defnyddio’n bennaf ar gyfer troseddau 

traffig, a dyna pam yr oedd lle ar gyfer 

cofnodi manylion cerbyd.  

Dylai’r Heddlu ystyried sut y mae 

achosion o dorri rheoliadau sydd 

ddim yn arwain at gamau gorfodi’n 

cael eu cofnodi er mwyn adnabod y 

rhai sy’n torri’r rheoliadau’n gyson 

heb gosb.  

 

Does dim system wedi’i theilwra ar gyfer 

cofnodi’r rhai a gafodd eu rhybuddio am 

dorri’r rheoliadau COVID-19. Roedd 

swyddogion yn troi cannoedd o bobl i 

ffwrdd wrth fannau gwirio’n rheolaidd, felly 

ni fyddai’n ymarferol cofnodi manylion 

pawb.  

Gellid defnyddio system cofnodi cudd-

wybodaeth yr heddlu i gofnodi gwybodaeth 

gan y cyhoedd am unigolyn sydd wedi bod 

yn torri cyfyngiadau COVID-19 yn 

rheolaidd.  
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Dylai’r Heddlu egluro pa un ai a yw 

gwiriadau cefndir (Cyfrifiadur 

Cenedlaethol yr Heddlu) yn cael eu 

cynnal ar gyfer pob HCB a 

gyhoeddir. Os nad ydynt, dylid 

cofnodi’r rhesymwaith.  

Mae’n arfer da cynnal gwiriadau Cyfrifiadur 

Cenedlaethol yr Heddlu ar unigolion sy’n 

gysylltiedig â throsedd, fodd bynnag, 

cyfrifoldeb swyddogion unigol yw 

cyfiawnhau’r angen ar gyfer gwiriad 

Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu a rhaid 

iddynt roi ‘cod rheswm’. Mewn rhai 

achosion, efallai nad oedd swyddogion yn 

teimlo bod gwiriad Cyfrifiadur 

Cenedlaethol yr Heddlu’n gyfiawn wrth 

ymdrin ag achosion o dorri rheoliadau 

COVID-19.  

Dylai’r Heddlu adolygu pam na 

roddwyd camera corff i rai 

swyddogion a dal ati i sicrhau bod 

swyddogion yn troi eu camerâu 

ymlaen yn rheolaidd.  

Rhoddir camerâu corff i bob swyddog 

rheng flaen llawn amser.  

Yn ôl y canllawiau, dylid troi camerâu corff 

ymlaen wrth ryngweithio â’r cyhoedd 

heblaw bod rheswm cyfiawn dros beidio 

(e.e. bregusrwydd).  

 

Byddaf yn bwydo’n ôl i’r adran hyfforddi 

nad yw swyddogion yn eu gwisgo bob 

amser ac yn trafod sut y gellir mynd i’r 

afael â hyn yn y dyfodol. 

 

 


