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1.0 Cefndir 

Yn eu hail sesiwn craffu rhithwir ar 25 Tachwedd 2020, adolygodd yr aelodau 15 

digwyddiad Stopio a Chwilio. Roedd y rhain yn cynnwys detholiad o brosesau 

chwilio a gynhaliwyd ar bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig ac unigolion a gafodd 

eu stopio fwy nag unwaith. Y ffocws oedd ystyried pa un ai a oedd y sail dros 

chwilio wedi’i ddogfennu’n ddigonol, a pha un ai a oedd unrhyw dystiolaeth o 

chwilio pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn anghymesur. Gofynnwyd i’r Panel 

ystyried faint o fanylion yr oeddent yn teimlo y dylid dogfennu o fewn cofnod 

Stopio a Chwilio er mwyn cefnogi gwelliannau cofnodi. 

Roedd Arolygydd Gweithrediadau Arbenigol a Rhingyll o’r Tîm Galw a 

Pherfformiad, Cydweithio ac Effeithlonrwydd yn bresennol yn y cyfarfod er mwyn 

rhoi trosolwg gweithredol o Stopio a Chwilio a mewnbwn ar yr hyn maen nhw’n 

chwilio amdano wrth gynnal archwiliadau o ddigwyddiadau Stopio a Chwilio. Ar 

hyn o bryd, mae’r heddlu’n cynnal archwiliad o ddigwyddiadau Stopio a Chwilio 

bob tri mis. Adolygir pob digwyddiad Stopio a Chwilio sy’n cynnwys pobl dduon a 

lleiafrifoedd ethnig.   

Roedd cynrychiolydd o’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol (GYA) hefyd yn 

bresennol er mwyn cefnogi craffu’r Panel.  

Esboniwyd y dylai pob proses stopio a chwilio ddilyn y drefn ganlynol:  

• Sail – y rheswm dros chwilio  

• Gwrthrych – beth mae’r swyddog yn chwilio amdano  

• Cerdyn gwarant os nad yw’r swyddog mewn lifrai  

• Hunaniaeth – enw a rhif coler y swyddog 

• Gorsaf – canolfan y swyddog  

• Hawl – copi o’r cofnod 

• Pŵer cyfreithiol – y ddeddfwriaeth o dan ba un y mae’r unigolyn yn cael ei 

chwilio 

• Chi – esboniwch ei fod yn cael ei gadw er mwyn ei chwilio  

Dylid cynnal pob proses Stopio a Chwilio â gwir amheuaeth y bydd swyddog yn 

dod o hyd i’r gwrthrych y mae’n chwilio amdano. Dylai amheuaeth fod yn 

seiliedig ar ffeithiau a gwybodaeth megis ymddygiad yr unigolyn, sgyrsiau a 

gweithredoedd; yr amgylchiadau a/neu gudd-wybodaeth gywir a chyfredol. Ni 

ddylid stopio rhywun ar sail arogl cyffuriau yn unig, ar ymddangosiad corfforol – 

heblaw ei fod yn cyfateb â disgrifiad o ddrwgdybyn, ar fod yn droseddwr hysbys 
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neu’n ddefnyddiwr cyffuriau hysbys, neu am fod mewn ardal lle mae llawer o 

droseddau’n digwydd neu ardal lle mae llawer o gyffuriau’n cael eu cymryd.  

Cafwyd trafodaeth mewn perthynas â manteision ychwanegol pob swyddog yn 

cael camera corff. Gellir nodi cydymffurfiaeth â’r drefn uchod yn glir drwy 

adolygu darnau ffilm. Rhaid i bob swyddog esbonio yn awr ar ffurflenni Stopio a 

Chwilio os y cafodd ei gamera corff ei weithredu, neu’r rheswm pam na chafodd 

ei weithredu. Roedd gan bob digwyddiad Stopio a Chwilio a adolygwyd ddarnau 

ffilm camera corff, fodd bynnag, o 41 cofnod posibl a hap samplwyd i ddechrau, 

dim ond 18 oedd â darnau ffilm camera corff. Oherwydd materion technegol o 

ran rhannu’r fideos yn ddiogel ar-lein, nid oedd y Panel yn medru gwylio’r 

darnau ffilm camera corff yn y cyfarfod y tro hwn. Serch hynny, roedd ambell 

aelod Panel yn medru cael mynediad i’r fideos yn ddiogel ar ôl y cyfarfod.   

2.0 Canfyddiadau  

1. Nododd y Panel fod 6/15 cofnod yn dweud ‘Amh’ ar gyfer 

gwrthrych y daethpwyd o hyd iddo.  

 Teimlai’r aelodau nad yw ‘amh’ yn esbonio canlyniad y chwiliad. Teimlwyd y 

dylid nodi ‘wedi’i ganfod’ neu ‘heb ei ganfod’.   

2. Doedd neb wedi gofyn am gopi o’r ffurflen Stopio a Chwilio  

 Nododd pob ffurflen fod copi o’r ffurflen wedi’i gynnig, ond roedd pob 

ffurflen yn nodi na cheisiwyd ffurflen. Cydnabu aelodau’r Panel nad yw 

hyn o bosibl yn adlewyrchiad cywir ac y byddai angen iddynt adolygu 

darnau ffilm camera corff er mwyn cadarnhau’r ffigurau hyn. Fodd 

bynnag, yn gadarnhaol, nododd un aelod Panel o’i adolygiad annibynnol o 

ddarnau ffilm camera corff ar ôl y cyfarfod bod pob unigolyn wedi cael 

cynnig copi o’i ffurflen.   

3. Nid yw canlyniad y chwiliad bob amser yn adlewyrchu’r hyn a 

ganfuwyd  

 Er bod 6 swyddog wedi dod o hyd i gyffuriau a reolir fel rhan o’u chwiliad, 

nododd y Panel fod canlyniad y chwiliad wedi’i gofnodi fel ‘heb ganfod 

dim/dim gweithredu pellach.   

 Nodwyd un cofnod penodol fel arfer da oherwydd y cyfeirnod STORM 

perthnasol (system trin galwadau) yn cael ei gysylltu â’r digwyddiad. 

Cydnabu’r aelodau y gall ymholiadau pellach nas cofnodwyd fel rhan o’r 

cofnod Stopio a Chwilio gwreiddiol fod wedi’u cynnal er bod ‘dim 

gweithredu pellach’ wedi ei nodi.   

 Roedd un digwyddiad yn ymwneud ag unigolyn a gafodd ei ddal yn 

ysmygu canabis. Daethpwyd o hyd i ganabis wrth ei chwilio hefyd, ond 

canlyniad y chwiliad oedd ‘dim gweithredu pellach’. Cadarnhaodd y 
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Rhingyll y gallai’r unigolyn fod wedi derbyn Gwarediad y Tu Allan i’r Llys 

ac nad oedd yr holl ganlyniadau posibl ar gael yn y gwymplen ar y ffurflen 

ar eu dyfeisiau symudol. Teimlai’r Panel y dylid ychwanegu’r holl 

ganlyniadau posibl i’r system symudol Stopio a Chwilio er mwyn sicrhau 

cofnodi cywir ar ffurflenni oherwydd gall ‘dim gweithredu pellach’ fod yn 

cael ei gofnodi oherwydd bod dewisiadau cyfyngedig ar gael. 

Cadarnhawyd mai’r canlyniadau sydd ar gael i ddewis ohonynt yw: Arest, 

Gwŷs, Rhybudd, Rhybudd Canabis, Hysbysiad Cosb, Datrysiad Cymunedol 

ac Arall/Dim Gweithredu Pellach.  

 

4. Roedd manylion am y sail yn amrywio’n fawr  

 Nododd yr Aelodau gofnod arall fel arfer da. Teimlwyd bod y cofnod hwn yn 

manylu sail yn gryno ond yn fanwl. Esboniwyd lleoliad y broses chwilio, 

cynhwyswyd cudd-wybodaeth o’r gorffennol a disgrifiad o’r ffordd yr oedd yr 

unigolyn yn ymddwyn er mwyn codi amheuon y swyddog.  

 Canfu’r Panel fod dau gofnod yn arbennig yn rhoi cyfrif manwl iawn o’r 

chwiliad a chyd-destun perthnasol o ran pam yr oedd swyddogion yn 

amheus. Er y teimlwyd ei fod yn drylwyr, nodwyd y byddai’n anodd cynnal y 

lefel hon o fanylion ar gyfer pob chwiliad a gynhelir, a holwyd am y 

cydbwysedd o drylwyredd ac effeithlonrwydd. Nododd yr Aelodau fod un o’r 

swyddogion yn newydd iawn i’r swydd ac y dylid rhannu adborth cadarnhaol 

er mwyn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â faint o wybodaeth sydd angen.  

 

5. Sail annigonol ac esboniadau a gofnodwyd ar gyfer rhai 

achosion  

 Nododd un cofnod bod yr unigolyn yn ymddwyn yn amheus. Teimlai’r aelodau 

bod angen mwy o fanylion er mwyn cyfiawnhau hyn fel sail, ac y byddai’n 

ddefnyddiol cael disgrifiad o’r ffordd yr oeddent yn ymddwyn er mwyn codi 

amheuaeth y swyddog. Roedd y digwyddiad hwn hefyd yn cyfeirio at gudd-

wybodaeth flaenorol, fodd bynnag, nid oedd yn glir pa un ai a oedd hyn yn 

berthnasol neu’n gyfredol.  

 Nododd yr Aelodau enghraifft wael o sail yn cael ei chofnodi, lle’r oedd diben 

y chwiliad wedi’i gofnodi er mwyn sicrhau nad oedd unrhyw beth i fygwth neu 

niweidio rhywun, fodd bynnag, roedd sail y chwiliad ond yn nodi bod yr 

unigolyn yn 17 oed a’i fod wedi bod yn yfed. Teimlai’r aelodau bod angen 

cofnodi manylion ynglŷn â pham yr oedd y swyddog yn teimlo bod yr 

unigolyn yn fygythiad o niwed i’w hun neu unrhyw un arall. 

 Nid oedd y Panel yn medru dod i ganlyniad ynglŷn â pha un ai a oedd sail 

ddigonol wedi’i chofnodi ar adroddiad arall. Roedd y digwyddiad yn cyfeirio at 

unigolyn a gafodd ei chwilio y tu allan i eiddo yr oedd swyddogion wedi mynd 

iddo er mwyn cynnal gwiriad mechnïaeth. Nid oedd yn glir o’r cofnod pa un ai 
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a oedd yr unigolyn yn destun y gwiriad mechnïaeth. Gan hynny, roedd yn 

aneglur pa un ai a gynhaliwyd y chwiliad ar sail arogl canabis yn unig. 

 Teimlai’r aelodau fod y sail dros chwilio teithiwr mewn car a gafodd ei stopio 

ar sail arogl canabis yn annigonol. Adolygwyd tri chofnod arall ar gyfer yr un 

car hefyd, lle y canfu bod testun wedi’i gopïo a’i gludo ar gyfer y tri. 

Cynhwyswyd sail ar gyfer 2/3 chwiliad, fodd bynnag, dim ond arogl oedd yn 

berthnasol ar gyfer un unigolyn, sydd ddim yn sail ddigonol ar ben ei hun.  

 Fel sail ar gyfer un chwiliad, nodwyd bod yr unigolyn yn ddefnyddiwr 

cyffuriau hysbys a ganfuwyd yn crwydro’r lle yn ystod cyfnod cyfyngiadau 

symud COVID-19. Nododd yr aelodau Panel nad yw bod yn droseddwr neu’n 

ddefnyddiwr cyffuriau hysbys yn sail ddigonol ar ben ei hun.  

 Awgrymodd cynrychiolydd o’r GYA y gallai fod yn fuddiol darparu penawdau i 

adran sail y ffurflen, er mwyn i swyddogion gwblhau o leiaf dwy adran i 

sicrhau bod sail ddigonol yn cael ei nodi. Gall anogwyr ar gyfer y ffurflen 

atgoffa swyddogion am yr angen i gael rheswm digonol dros gynnal y 

chwiliad yn gyfreithlon. Er enghraifft:   

o gwybodaeth ddiweddar (o fewn y mis diwethaf) y dylai’r unigolyn 

fod wedi’i stopio a’i chwilio,  

o pa ymddygiadau welsoch chi a oedd yn awgrymu y dylai’r unigolyn 

hwn gael ei chwilio?   

 

6. Nid yw cyd-destun y chwiliad bob amser yn glir  

 Adolygodd yr aelodau gofnodion Stopio a Chwilio ar gyfer unigolion a 

gafodd eu chwilio gyda’i gilydd. Canfu nad oedd dau chwiliad cysylltiedig 

yn cynnwys cyfeiriad i’r ffaith bod yr unigolyn yn rhan o grŵp pan gafodd 

ei chwilio. Teimlai’r Panel y dylid nodi bod unigolyn yn rhan o grŵp er 

mwyn ychwanegu cyd-destun. Teimlai’r Panel y dylid cyfeirio at bob 

proses Stopio a Chwilio a gynhaliwyd mewn un digwyddiad ar y ffurflen, 

neu eu cysylltu. Byddai hyn yn diogelu’r swyddogion o ran profi bod pob 

unigolyn a oedd yn gysylltiedig â digwyddiad penodol wedi ei drin yn deg 

a phriodol. Byddai hyn hefyd yn ychwanegu cyd-destun i ddata Stopio a 

Chwilio. Gall ffigurau fod yn uchel mewn un ardal benodol oherwydd bod 

un grŵp mawr o unigolion wedi’u stopio a’u chwilio’r un pryd.  

7. Adolygiad o bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig 

 Nododd yr aelodau Panel nad oedd unrhyw dueddiadau neu faterion 

wedi’u nodi mewn perthynas â stopio a chwilio pobl dduon a lleiafrifoedd 

ethnig. Fodd bynnag, oherwydd bod y sampl a adolygwyd yn fach, 

cydnabu nad oedd modd iddynt asesu’r maes hwn yn gywir. Bydd 

aelodau’r Panel Sicrhau Ansawdd yn parhau i asesu’r data hwn ym mhob 

adolygiad o brosesau Stopio a Chwilio yn y dyfodol.  
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8. Darnau Ffilm Camera Corff  

 Nododd y Panel ei bod hi’n gadarnhaol gweld cynnydd yn nifer y darnau 

ffilm camera corff sydd ar gael i’w hadolygu. Mae darnau ffilm yn darparu 

tystiolaeth hollbwysig sy’n diogelu swyddogion ac aelodau o’r cyhoedd 

drwy sicrhau bod chwiliad yn cael ei gynnal yn briodol. Anogodd y Panel 

bwysigrwydd gweithredu camerâu corff yn gynnar er mwyn cipio’r 

digwyddiad cyfan.  

 Yn ogystal â chamerâu corff, cydnabu’r Aelodau bwysigrwydd cael ffurflen 

fanwl. Cydnabu y gall darnau ffilm ond cael eu cadw am gyfnod penodol, 

ac y byddai angen ffurflenni yn achos cwyn, ar gyfer gweithdrefn llys, ac 

er mwyn i unigolion gael copi personol ar gais.  

3.0 Arsylwadau  
Arsylwad Ymateb yr Heddlu 

Dylai’r adran ganlyniad fod wedi 

dweud ‘eitem wedi ei chanfod’ neu 

‘eitem heb ei chanfod’. Mae ‘Amh.’ 

yn yr adran ganlyniad yn aneglur. 

Nodwyd a gweithredwyd ar adborth: 

Nid oedd data a drosglwyddwyd o’r 

derfynell ddata symudol i’r system 

PRONTO yn cyfateb. Mae’r adran TG yn 

datrys y mater er mwyn dangos “Na” yn 

hytrach nag “Amh.”   

Nododd y Panel fod sawl ffurflen yn 

nodi bod cyffuriau wedi’u canfod, 

fodd bynnag, nodir mai canlyniad y 

chwiliad yw “heb ganfod unrhyw 

beth, dim gweithredu pellach.” 

Dylai fod esboniad pam fod peidio â 

chymryd camau pellach yn briodol o 

dan yr amgylchiadau.  

Nodwyd yr adborth. Byddwn yn ymgysylltu 

â’n hadran TG i weld pa newidiadau y 

gellir eu gwneud.  

Fodd bynnag, mae sawl canlyniad sy’n 

medru deillio o brosesau stopio a chwilio a 

gall swyddogion ddefnyddio eu disgresiwn 

felly mae’n bosibl nad oes modd cynnwys 

pob canlyniad.  

Teimlai’r Panel y dylid ychwanegu 

pob canlyniad posibl i’r system 

Stopio a Chwilio er mwyn sicrhau 

cofnodi cywir ar ffurflenni. Gall ‘Dim 

Gweithredu Pellach’ fod yn cael ei 

gofnodi oherwydd bod dewisiadau 

cyfyngedig ar y dyfeisiau symudol.  

Nodwyd yr adborth. Byddwn yn ymgysylltu 

â’n hadran TG i weld pa newidiadau y 

gellir eu gwneud.  

Fodd bynnag, mae sawl canlyniad sy’n 

medru deillio o brosesau stopio a chwilio a 

gall swyddogion ddefnyddio eu disgresiwn 

felly mae’n bosibl nad oes modd cynnwys 

pob canlyniad. 

Roedd manylion o ran sail yn 

amrywio’n fawr rhwng 

Mae hyfforddiant newydd yn cael ei 

gyflwyno yn 2021 i bob aelod staff er 



Tachwedd 
2020 

ADRODDIAD Y PANEL CRAFFU 

 

 

 7 

 

cofnodion. Awgrymwyd y 

gallai’r Heddlu ystyried 

ychwanegu anogwyr o ran sail 

ddigonol i ffurflenni Stopio a 

Chwilio er mwyn annog cofnodi 

manylach. 

mwyn gwella safonau stopio a chwilio. 

Bydd sawl dull ar gyfer ymgysylltu â staff.  

 

Mae sesiynau grŵp ffocws diweddar gyda 

chwnstabliaid heddlu a rhingylliaid wedi 

tynnu sylw at yr angen ar gyfer yr anogwr 

canlynol, a allai gynorthwyo swyddogion 

wrth gofnodi sail:  

 

Wedi gweld? 

Wedi clywed? 

Camau gweithredu? 

Sgwrs? 

Gwybodaeth? 

Arogl? 

 

Byddwn yn gweithio gyda’r Adran TG i 

weld pa un ai a oes modd ychwanegu hyn.  

Nododd y Panel gofnod Stopio a 

Chwilio 2 fel enghraifft o arfer da.  

Nodwyd hyn. Rhoddir gwybod i’n tîm 

adolygu a’i gynnwys mewn hyfforddiant yn 

y dyfodol.   

 

Rhannwyd y cofnod chwilio â’n Tîm Dysgu 

a Datblygu.  

 

 


