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1.0 Trosolwg 

Yn chweched cyfarfod Panel Sicrhau Ansawdd y Comisiynydd a gynhaliwyd ar 

25ain Mehefin 2018, adolygodd yr Aelodau ddetholiad a ddewiswyd ar hap o 

ffeiliau achosion a gwblhawyd gan yr Adran Safonau Proffesiynol yn ystod y 12 

mis blaenorol lle’r oedd y cysylltiad cyntaf gan yr Heddlu yn ymwneud ag 

anghydfodau  cymdogaeth. 

Cyn adolygu detholiad o ffeiliau cwynion, derbyniodd y Panel gyflwyniad gan 

Weithiwr Achos Ansawdd Gwasanaeth y Comisiynydd, a ofynnodd i’r Panel 

ganolbwyntio ar ymateb cyntaf yr Heddlu i alwad yr achwynydd am wasanaeth. 

Prif bwrpas hyn oedd cael gwell dealltwriaeth o sut y mae achosion anghydfod 

cymdogaeth yn cael eu trafod yn y lle cyntaf a p’un ai yw hynny’n cael effaith ar 

pam y gwneir cwyn. 

Yn dilyn eu cyfraniad ar Stopio a Chwilio yn eu cyfarfod blaenorol, adolygodd y 

Panel hap sampl o gofnodion Stopio a Chwilio o’r 7 mis blaenorol.  Am y tro 

cyntaf hefyd adolygodd y Panel recordiad fideo camera a wisgir ar y corff o 2 

gofnod Stopio a Chwilio.   

Ystyriodd y Panel gyfanswm o 11 o ffeiliau cwynion a 24 o gofnodion Stopio a 

Chwilio. 

 

2.0  Cefndir, Diben a Methodoleg  

Ceir manylion cefndir 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 Safonau, sydd ar 

gael ar wefan y CHaTh.  

 

3.0 Achosion Cwynion yr Adran Safonau Proffesiynol  

Adolygodd y Panel 11 o achosion a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 

gan yr Adran Safonau Proffesiynol. Cytunwyd gan Swyddfa Comisiynydd yr 

Heddlu a Throseddu y byddai’r Aelodau yn canolbwyntio ar gwynion yn ymwneud 

ag anghydfodau cymdogaeth oherwydd cydnabyddir bod yr achosion hyn yn 

dueddol o fod yn hir ac yn galw am ymrwymiad mawr o ran adnoddau’r Heddlu. 

Gofynnwyd i’r Panel edrych ar ymateb cyntaf yr Heddlu i’r achwynydd ac i 

adolygu a yw hynny wedi effeithio ar natur y cwyn. 
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3.1 Ymarfer gorau 

Tynnodd yr Aelodau sylw at y meysydd canlynol a ystyriwyd yn ymarfer gorau: 

 Nodwyd bod wyth achos wedi cael eu trin yn briodol, gan ddilyn y 

gweithdrefnau cywir, delio’n ddiduedd â’r cwyn a darparu adroddiad 

manwl o’r digwyddiad gwreiddiol.   

 Nododd yr aelodau bod yna rai pryderon diogelu data mewn un achos, 

fodd bynnag fe’u sicrhawyd bod hyn eisoes wedi ei nodi gan swyddogion 

yn yr achos ac argymhellwyd bod swyddogion yn cwblhau modiwl NCALT 

(pecyn hyfforddi ar-lein yr heddlu) ac yn derbyn hyfforddiant diweddaru ar 

ddiogelu data. 

 Cydnabu Aelodau’r Panel bod y swyddogion, mewn nifer o achosion, yn 

delio â sefyllfaoedd anodd nad oeddynt o reidrwydd yn fater i’r heddlu ond 

yn hytrach yn anghydfod sifil. Nododd yr Aelodau bod swyddogion yn y 

mwyafrif o achosion wedi rhoi cefnogaeth briodol ac wedi ceisio argymell 

dulliau datrys addas.   

  

3.2 Sylwadau’r Adran Safonau Proffesiynol  

Nodwyd a chroesawyd sylwadau cadarnhaol y Panel. Rhennir yr adborth hwn 

gyda’r swyddogion ymchwilio dan sylw. 

 

3.3 Meysydd lle mae angen dysgu 

 

Nododd Aelodau’r Panel rai meysydd lle mae angen dysgu: 

 Cwestiynodd yr aelodau’r broses / weithdrefn gyfredol ar gyfer ymateb i 

anghydfodau sifil nad oes gan yr heddlu unrhyw awdurdod drostynt. 

Cydnabuwyd yr anhawster o ran rheoli disgwyliadau achwynyddion o’r 

cychwyn cyntaf. Teimlai’r aelodau’n eithaf cryf bod Swyddogion yn mynd y 

tu hwnt i alwad dyletswydd mewn ymdrech i gefnogi aelodau’r cyhoedd.  

Mae’n bosib bod hyn yn arwain at gwynion oherwydd bod unigolion yn 

anhapus nad yw eu cwyn wedi cael ei ddatrys, er nad yw eu cwyn o 

reidrwydd yn fater i’r heddlu a ddim felly yn mynd i gael ei ddatrys 

ganddynt.  Cytunodd yr aelodau ei bod yn ymddangos bod lefel 

anghymesur o amser yr heddlu wedi cael ei wario ar y materion hyn yn yr 

achosion a adolygwyd, fel y tanlinellwyd mewn sylw gan un o’r Aelodau: 
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“Mae’n ganmoladwy bod yr Heddlu’n ceisio helpu i ddatrys yr 

anghydfod gwreiddiol. Fodd bynnag, drwy ymwneud ag achos roedd 

yn rhy rhwydd i achwynyddion wneud cwynion. Byddai’n ddiddorol  

ystyried cael asiantaeth i ddatrys anghydfodau rhwng cymdogion yn 

gynnar a ‘lladd y broblem yn yr egin’ mewn sefyllfaoedd fel hyn”. 

 Nododd y Panel bod angen cymryd gofal i sicrhau bod gan yr Heddlu’r 

manylion cyswllt cywir oherwydd mewn dau o’r achosion roedd tystiolaeth 

o ddryswch dros gyfeiriadau dau o’r unigolion a allai arwain at oedi neu 

ddatgeliadau gwybodaeth amhriodol.    

 Mewn tri achos teimlai’r Panel bod diffyg o ran cyfathrebu a rhoi’r 

wybodaeth ddiweddaraf i’r achwynydd, a oedd wedi gwneud pethau’n 

waeth a chael effaith ar yr amser a gymerwyd i ddatrys yr achos.  

 Edrychodd y Panel ar un achos a ddatgymhwyswyd oherwydd trafferth 

cysylltu â’r achwynydd.   Cydnabu’r Panel bod yr heddlu wedi dilyn y drefn 

yn gywir ac yn amserol, gan wneud pob ymdrech i gysylltu â’r achwynydd. 

Nododd yr aelodau bod y cofnod yn dangos bod yr achos wedi’i dynnu’n 

ôl.  Roedd hyn efallai yn rhoi’r argraff bod yr achwynydd wedi tynnu’r 

cwyn yn ôl yn hytrach na bod yr heddlu wedi ei ollwng am nad oeddynt yn 

gallu cysylltu â’r unigolyn, ac roedd hyn yn gwneud y cofnod yn aneglur. 

Codwyd cwestiwn hefyd ynghylch lles yr achwynydd (oedd gynt wedi 

dioddef aflonyddwch) os oedd yr heddlu’n methu â chysylltu dros gyfnod 

hir o amser. 

 

3.4 Sylwadau’r Adran Safonau Proffesiynol  

Mae’n galonogol bod y Panel yn cydnabod yr anawsterau sy’n wynebu’r 

heddlu wrth ddelio â materion sifil, yn enwedig anghydfodau rhwng 

cymdogion. Gall y rhain gymryd llawer o amser ac arwain at gwynion yn aml 

iawn. 

Tra bod llawer o’r problemau sylfaenol yn faterion sifil, mae’r unigolion yn 

aml yn ceisio defnyddio’r heddlu fel ffordd o fynd i’r afael â’u pryderon. Dan 

yr amgylchiadau hyn mae ymwneud yr heddlu yn aml yn anochel ac yn 

amlach na pheidio mae’r gwyn yn deillio o’r ffaith bod swyddog yn dweud 

wrth yr achwynydd na all yr heddlu helpu oherwydd taw mater sifil ydyw.    

O ran cyfathrebu a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r achwynydd, mae 

mesurau eisoes wedi’u cyflwyno o fewn yr Adran Safonau Proffesiynol i fynd 

i’r afael â’r broblem hon.  Mae’r adran wedi cyflwyno log cyfathrebu fel rhan 

o batrymlun Adroddiad Datrysiad Lleol.  Mae hyn yn galluogi swyddogion 

ymchwilio i gadw cofnod o’u cyswllt â’r achwynydd ac mae’n eu hatgoffa o’r 
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angen am ddiweddariadau rheolaidd.  Cyflwynwyd y drefn hon ar ddiwedd 

Chwefror a hyd yn hyn bu’n llwyddiannus gyda 90% o’r holl logiau cyswllt yn 

cael eu llenwi’n gywir gan y swyddogion ymchwilio.  Mae’r rheiny nad 

oeddynt wedi eu llenwi’n gywir wedi cael eu hysbysu am hynny. 

Mae’r Adran Safonau Proffesiynol wedi adolygu’r achos dadgymhwyso a 

ystyriwyd gan y Panel, fodd bynnag mae’n aneglur ymhle yn yr achos hwn y 

nodir ei fod wedi ei dynnu yn ôl fel y nodwyd yn y sylwadau uchod.  Cafodd 

yr achos ei gwblhau dan y categori “Datgymhwyswyd gan yr Heddlu’ ac 

roedd yr holl ohebiaeth a anfonwyd at yr achwynydd yn nodi y byddai’n cael 

ei ddatgymhwyso. 

Byddai’r tîm plismona lleol yn delio am unrhyw bryderon am les yr 

achwynydd ac ni fyddai o reidrwydd yn cael ei ystyried yn addas i’w gynnwys 

yng nghofnod y cwyn. 

 

3.5 Cwestiynau a godwyd 

Yn ystod y sesiwn cododd Aelodau’r Panel nifer o faterion oedd angen eglurhad 

pellach:    

 

 Nododd Aelodau’r Panel efallai fod yna ddatgysylltiad rhwng sefydliadau a 

sut y dylid delio ag anghydfodau cymdogaeth, er enghraifft, mewn un 
achos penodol ymatebodd yr Heddlu mai mater sifil ydoedd tra bod 
cyfreithiwr wedi cynghori’r unigolyn i gysylltu â’r heddlu.  Teimlai’r Panel 

bod angen eglurder ynghylch gwaith partneriaeth gyda sefydliadau eraill 
a’r polisi ar sut y mae’r Heddlu yn delio â materion sifil.   

 
 O ran safon cyfathrebiadau gan yr heddlu (e.e. llythyr i drigolion ynghylch 

materion parcio) holwyd sut y sicrheir ansawdd y rheiny i wneud yn siŵr 

bod yr iaith yn eglur ac ar lefel sy’n ddealladwy i bawb.   

 Holodd y Panel a oedd modd gwneud gwell defnydd o’r Sbardun 

Cymunedol ac, a oedd modd rhoi cefnogaeth ychwanegol i drigolion mewn 

perthynas â materion sifil, gan leihau’r galw ar yr heddlu, drwy gyfeirio 

mwy addas. 

 Ar y cyfan ystyriai’r Panel bod Heddlu Dyfed-Powys Police yn ymateb i 

anghydfodau cymdogaeth pan fyddai’n fwy addas i asiantaethau eraill 

wneud hynny, a bod hyn o bosib oherwydd y cyfyngiadau o ran argaeledd 

gwybodaeth gefndir mewn anghydfodau.  Gan hynny, teimlai’r Panel, 

mewn rhai o’r achosion a adolygwyd, bod yr heddlu yn cael eu tynnu i 

mewn ac yn defnyddio gormod o adnoddau i ymateb i ddigwyddiadau a 

oedd mewn gwirionedd y tu allan i’w cyfrifoldeb ac/neu y gellid delio â 
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hwy yn fwy addas gan asiantaethau eraill.  Roedd ymdrechion 

Swyddogion i ddatrys anghydfodau cymdogaeth yn ganmoladwy ond gallai 

gwaith partneriaeth, ac yn enwedig cyfeirio cynnar at asiantaethau eraill 

arwain at ganlyniadau mwy cadarnhaol a chyflymach, tra hefyd yn 

lleihau’r pwysau ar adnoddau’r heddlu. 

4.0 Achosion Stopio a Chwilio  

Adolygodd y Panel hap sampl o achosion Stopio a Chwilio o’r 7 mis blaenorol, 

gyda chyfanswm o 24 achos yn cael eu hadolygu.  Ymunodd Aelod o’r Grŵp 

Ymgynghori Annibynnol, sydd â phrofiad o adolygu Achosion Stopio a Chwilio,  

â’r Panel. Croesawyd gwybodaeth a phrofiad yr unigolyn am y pwnc ac roedd ei 

gyfraniad i’r drafodaeth yn fuddiol iawn. Roedd un o’r cofnodion a adolygwyd yn 

ymwneud â noeth-chwilio. Ychwanegwyd at ansawdd ddau achos gan 

bresenoldeb recordiad camera a wisgir ar y corff yn ogystal â chofnod 

ysgrifenedig.  Roedd Heddlu Dyfed-Powys yn y broses o ddadansoddi eu data 

Stopio a Chwilio er mwyn creu proffil Heddlu, a gan hynny, ni allai’r Panel 

adolygu’r data perfformiad cyfredol ar yr achlysur hwn.  Cytunwyd â’r Heddlu 

cyn y cyfarfod y byddai’r proffil yn cael ei ddosbarthu i’r Panel er ystyriaeth ar y 

cyfle cyntaf posib. 

 

4.1 Ymarfer Gorau 

Tynnodd Aelodau’r Panel sylw at y meysydd canlynol a ystyriwyd yn ymarfer 

gorau: 

 Nododd Aelodau’r Panel bod 9 achos Stopio a Chwilio wedi cael eu 

cofnodi’n dda, gyda digon o wybodaeth a manylion i esbonio’r rheswm am 

y chwilio a’r canlyniad.    

 Mewn 5 o’r achosion nododd y Panel yn benodol fod y sefyllfa wedi cael ei 

thrafod yn gadarnhaol, gyda’r cofnod yn dangos yn eglur bod y weithdrefn 

wedi cael ei dilyn.  

 Teimlai’r Panel bod recordiad Camera a Wisgir ar y Corff yn fuddiol iawn o 

ran eu hadolygiad gan ei fod yn galluogi’r Panel i weld y darlun mawr a 

chael gwell dealltwriaeth o amgylchiadau’r chwilio.  Teimlai’r Panel bod 

angen rhoi mwy o bwyslais ar ddefnyddio’r Camerâu a Wisgir ar y Corff ar 

gyfer achosion Stopio a Chwilio, oherwydd nodwyd ar hyn o bryd bod y 

polisi yn dweud y dylid eu rhoi ymlaen cyn cynnal chwiliad. 
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4.2 Sylwadau’r Arweinydd Gweithredol   

Sylwadau a nodwyd. 

Mae cynllun cyfathrebu yn weithredol o fewn yr Heddlu mewn perthynas â’r 

amser priodol ar gyfer gweithredu Camerâu a Wisgir ar y Corff. Yn dilyn 

sylwadau’r Panel, bydd hysbysiad pellach yn cyfeirio’n benodol at y broses yn 

ymwneud â Chamerâu a Wisgir ar y Corff a Stopio a Chwilio yn cael ei ledaenu.   

 

4.3 Meysydd lle mae angen dysgu 

Tynnodd Aelodau’r Panel sylw at rai meysydd lle mae angen dysgu: 

 Teimlai Aelodau’r Panel mewn 8 o’r achosion bod priodoldeb y chwilio yn 

aneglur ac na roddwyd manylion nac esboniad digonol.  Fodd bynnag, 

cydnabu’r Panel efallai mai diffyg yn y cofnodi oedd hyn, yn hytrach na 

rheswm annigonol dros y chwilio. Deallir y dylai pob cofnod Stopio a 

Chwilio gael ei adolygu gan oruchwylydd gan roi adborth i’r swyddog.  Ar 

hyn o bryd mae cyfyngiadau TG yn golygu na all y Panel edrych ar 

sylwadau’r goruchwylydd, datblygiad a allai ateb rhai o gwestiynau’r Panel 

a lleddfu rhai o’u amheuon. 

Sylw’r Arweinydd Gweithredol: Mae’r 8 achos a gyfeirir atynt yn cael eu 

hadolygu gan adnodd Gweithredol penodol, a fydd yn adrodd yn ôl 

ynghylch unrhyw anghenion dysgu i’r staff dan sylw a’u Goruchwylwyr. Os 

bydd yr adolygiad yn datgelu unrhyw duedd bydd yn cael ei gyfeirio at 

grŵp ‘dysgu gwersi’r’ Heddlu i’w ystyried a’u ledaenu ymhellach. Mae 

Pennaeth Gweithrediadau Arbenigol yr Heddlu yn adolygu’r broses fel bod 

modd i’r Panel gael mynediad at sylwadau’r Goruchwylydd. 

 Yn un o’r achosion, teimlai’r Panel bod y pŵer chwilio anghywir wedi cael 

ei gofnodi.  Deddf PACE 1984 a nodwyd ar y ffurflen fel y pŵer chwilio, 

ond cyffuriau rheoledig oedd y rheswm dros chwilio felly dylid bod wedi 

cofnodi’r pŵer fel y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971.   

Sylw’r Arweinydd Gweithredol: Pan gyflawnir Stopio a Chwilio mewn 

perthynas â Chyffuriau Rheoledig dylid cofnodi’r Pŵer fel y Ddeddf  

Camddefnyddio Cyffuriau.  Rhoddir adborth uniongyrchol i’r swyddog yn 

yr achos. 

 Gwelwyd mewn pedwar o’r achosion mai cyffuriau rheoledig oedd y 

rheswm am y chwilio, darganfuwyd cyffuriau rheoledig, ond nodwyd y 

canlyniad fel “heb ddarganfod dim /dim gweithredu pellach”. Teimlai’r  

Panel fod y wybodaeth hon yn anghyson a gofynnwyd am esboniad 

pellach. 
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Sylw’r Arweinydd Gweithredol: Roedd y rhain wedi cael eu hadolygu ac 

felly ymddangosai fel gwall mewnbynnu gan y Swyddogion dan sylw.  

Fodd bynnag oherwydd y nifer fawr a nodwyd o fewn y sampl byddai’r 

mater yn cael ei adolygu i weld a oedd angen ei ddynodi’n faes lle mae 

angen dysgu. 

 

4.4 Cwestiynau a Godwyd 

Cododd Aelodau’r Panel nifer o faterion yn ystod y sesiwn a oedd angen eglurhad 

pellach: 

 Holodd yr Aelodau pam oedd angen cofnodi taldra ar y ffurflen stopio a 

Chwilio. 

Sylw’r Arweinydd Gweithredol: Cofnodir taldra ynghyd â nifer o 

ddisgrifyddion eraill a all fod o gymorth o ran darparu cuddwybodaeth 

mewn ymchwiliadau yn y dyfodol.     Nid oes gofyn cyfreithiol i aelod o’r 

cyhoedd roi ei enw ymhob amgylchiad pan cânt ei chwilio, ac mae’r 

disgrifyddion hyn yn fwy perthnasol yn yr achosion hynny. 

 Os caiff unigolyn ei arestio am fod â chyffuriau yn ei feddiant, ydy hynny’n 

golygu bod yr unigolyn yn cael ei noeth-chwilio yn awtomatig yn y ddalfa i 

sicrhau nad yw’n cuddio rhagor o gyffuriau. 

Sylw’r Arweinydd Gweithredol: Rhaid bod gan swyddogion wybodaeth neu 

guddwybodaeth ychwanegol i gyfiawnhau noeth-chwilio. Nid yw bod â 

chyffuriau rheoledig yn eich meddiant yn ddigon yn ei hun i gyfiawnhau 

noeth-chwilio.   

 Gofynnwyd cwestiwn ynghylch chwilio unigolion mewn car, er enghraifft, 

os oes amheuon ynghylch car neu berchennog car, a fyddai hynny’n rhoi 

rheswm digonol i swyddogion i chwilio pawb sy’n teithio yn y car?  

Sylw’r Arweinydd Gweithredol: Rhaid bod rheswm rhesymol dros chwilio 

pob unigolyn mewn cerbyd. Nid yw bodolaeth cuddwybodaeth ynghylch 

cerbyd yn unig yn rhoi rheswm digonol i chwilio unigolyn. 

 Teimlai’r Panel y byddai’n ddefnyddiol nodi ar y cofnod Stopio a Chwilio os 

yw unigolyn yn rhan o grŵp sy’n cael ei chwilio oherwydd gallai hyn 

effeithio’r farn am briodoldeb y chwilio.  Nid yw’n eglur o’r cofnodion a yw 

pob unigolyn mewn sefyllfa grŵp wedi cael eu chwilio. Teimlai’r aelodau y 

gallai fod yn fuddiol cael adran “chwilio cysylltiedig” a fyddai’n cysylltu’r 

holl achosion cysylltiedig â’i gilydd.   



 

 

 9 

 

Sylw’r Arweinydd Gweithredol: Mae hwn yn bwynt dilys gan y Panel a fe’i 

hystyrir gan y tîm Stopio a Chwilio ar y cyd â’r Gwasanaethau TG.   

 Nododd yr aelodau mewn achosion lle mae unigolyn yn ildio eitemau 

gwaharddedig o’i wirfodd cyn cael ei chwilio, cofnodir canlyniad y chwilio 

fel “heb ddarganfod dim”. Mae hyn yn cael effaith negyddol ar ystadegau 

llwyddiant Stopio a Chwilio.  A oes modd cofnodi’r ffigyrau hyn? 

Sylw’r Arweinydd Gweithredol: Mewn achos felly dylid ei gofnodi fel Stopio 

a Chwilio gyda sylwadau eglur yn nodi bod yr eitem wedi cael ei ildio.  

Mae’n bosib mewn amgylchiadau felly y bydd Swyddog yn ystyried bod 

hyn yn rheswm rhesymol dros gynnal chwiliad corfforol. 

 Nodwyd mewn nifer o achosion er bod cyffuriau wedi cael eu darganfod na 

chymerwyd unrhyw gamau pellach. Gofynnodd y Panel am eglurhad am y 

Polisi sy’n dweud pryd y dylid cymryd camau pellach yn erbyn unigolion 

sydd â chyffuriau yn eu meddiant. 

Sylw’r Arweinydd Gweithredol: Mae’r ‘canlyniad’ a nodir ar y ffurflen 

Stopio a Chwilio yn dangos y canlyniad adeg y Chwilio.  Ar adegau bydd 

swyddogion yn delio â’r mater yn ddiweddarach, ond adeg y chwilio ni 

fyddant yn gwybod beth fydd y canlyniad. Fodd bynnag, ar y cyfle cyntaf 

posib bydd cynrychiolydd yr Heddlu yn dod i drafod Polisi’r Heddlu mewn 

perthynas â Chyffuriau Rheoledig. 

 Awgrymodd y Panel efallai bod cyfle i swyddogion yr heddlu gynnig 

gwybodaeth ynghylch peryglon cyffuriau gan ymgysylltu’n fwy cadarnhaol 

â defnyddwyr ifanc ac o bosib defnyddwyr achlysurol fel ffordd o 

gwblhau’r Stopio a Chwilio ar nodyn mwy positif. 

Sylw’r Arweinydd Gweithredol: Mae’r Heddlu ar hyn o bryd yn ystyried 

gwahanol gyfleoedd i ymgysylltu’n well ag unigolion sy’n cael eu Stopio 

a’u Chwilio. Bydd rhai o’r rheiny’n ceisio ymgysylltu â Swyddfa 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, a cheir diweddariad amdanynt yn 

nes ymlaen.   

 Arweiniodd un chwiliad dan y Ddeddf Terfysgaeth at beth anghydweld 

rhwng yr Aelodau, gyda rhai yn credu bod y rheswm yn rhesymol ac eraill 

yn ystyried bod y chwilio yn amhriodol. Methodd y Panel â chyrraedd 

canlyniad ynghylch y cofnod hwn ac felly gofynnwyd i oruchwylydd yr 

heddlu i’w adolygu ac adrodd yn ôl i’r Panel. 

 Sylw’r Arweinydd Gweithredol: Mae’r digwyddiad yn cael ei adolygu a 

bydd mwy o fanylion ar gael yn y man.   
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Ar y cyfan teimlai’r Panel bod amrywiaeth sylweddol o ran ansawdd y 

cofnodion a adolygwyd a daeth y Panel i’r canlyniad bod angen gwneud mwy i 

sicrhau bod pob Achos Stopio a Chwilio yn cael eu cofnodi’n briodol. Mae hyn 

yn cynnwys esboniadau mwy manwl am y rhesymau dros chwilio a sicrhau 

bod recordiad Camera a Wisgir ar y Corff cyfatebol ar gael i ategu’r cofnod 

ysgrifenedig. 


