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1.0 Trosolwg 

Yn nawfed cyfarfod Panel Sicrhau Ansawdd y Comisiynydd, a gynhaliwyd ar 17 

Rhagfyr 2018, adolygodd yr Aelodau ddetholiad a ddewiswyd ar hap o alwadau a 

dderbyniwyd gan Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu a digwyddiadau lle y 

defnyddiwyd pwerau grym yr 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 Galwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu 

Adolygodd y Panel ddetholiad ar hap o alwadau o fis Tachwedd 2018 a 

chwaraewyd i’r Aelodau drwy system sain yr ystafell gyfarfod. Nododd yr 

Aelodau sylwadau wrth i’r galwadau gael eu chwarae. Hefyd, cafodd y grŵp gyfle 

i drafod unrhyw ymholiadau gyda’i gilydd, gydag aelod o staff Swyddfa 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (SCHTh) yn cofnodi nodiadau ac arsylwadau 

allweddol. 

Cyn edrych ar y galwadau, derbyniodd y Panel gyflwyniad gan Oruchwylydd yr 

Uned Gwasanaeth Cyhoeddus ynglŷn â’r ffordd newydd y mae goruchwylwyr 

nawr yn adolygu ac yn sicrhau ansawdd galwadau a dderbynnir gan Ganolfan 

Gyfathrebu’r Heddlu. Esboniwyd fod pâr o Oruchwylwyr yn adolygu tua 500 o 

alwadau bob mis, gan gynnwys galwadau byw a galwadau wedi’u recordio. 

Esboniwyd eu bod hefyd yn gwrando ar alwadau byw, gan alluogi staff i dderbyn 

adborth a chyngor yn syth.  

Y tro diwethaf i’r Panel adolygu galwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu oedd 

mis Tachwedd 2017. Deilliodd cam gweithredu o’r cyfarfod hwnnw, sef y dylai’r 

Panel dderbyn cyflwyniad ar gylch gwaith y Tîm Pennu Troseddau a 

Digwyddiadau, a oedd newydd ei ffurfio bryd hynny. Roedd Rhingyll o’r Tîm 

Pennu Troseddau a Digwyddiadau’n bresennol yn y cyfarfod er mwyn rhoi 

trosolwg i’r Panel o rôl y tîm o ran ymdrin â galwadau difrys am wasanaeth.  

Adolygodd y Panel bedair galwad a dderbyniwyd gan Ganolfan Gyfathrebu’r 

Heddlu. Roedd un alwad wedi’i derbyn drwy’r rhif 999, ac roedd y tair arall 

wedi’u derbyn drwy’r rhif 101.  

 

 

 

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/002QualityAssurancePanelHandbookSept16.pdf
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Galwad 1 

 Nododd yr Aelodau fod y triniwr galwadau wedi aros yn ddigynnwrf drwy 

gydol yr alwad, gan sicrhau’r galwr yn rheolaidd fod cymorth ar y ffordd.  

 Oherwydd bregusrwydd y galwr benywaidd, teimlwyd y gellid fod wedi holi 

cwestiynau ynglŷn â sut oedd hi’n teimlo a gofyn am ddisgrifiad o’r 

drwgdybiedig gwrywaidd yn gynt. Gofynnwyd am ddisgrifiad ar ôl bod ar y 

ffôn am 19 munud.   

Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu: 

Mae rheolwyr Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu wedi cael gwybod am yr adborth 

hwn er mwyn asesu pa un ai a oes angen diweddariad datblygiad proffesiynol 

parhaus ar yr unigolyn.  

 Er bod yr Aelodau’n cydnabod ei bod hi’n anodd iawn asesu bregusrwydd 

rhywun dros y ffôn, nodwyd nad oedd y ffaith bod y galwr yn fregus wedi’i 

gofnodi am 27 munud. Mae’n bosibl y gellid fod wedi nodi hyn yn gynt. 

Soniodd y dioddefydd fod gan y drwgdybiedig anghenion penodol, gydag 

Aelodau’n holi pa un ai a ellid fod wedi holi mwy o gwestiynau ar ôl cael 

gwybod hyn er mwyn helpu i nodi anghenion y galwr a’r drwgdybiedig.  

Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu: 

Er ein bod yn cydnabod fod natur pob galwad yn wahanol, mae hyn yn codi 

ymholiad dilys mewn perthynas â bregusrwydd. Fel sefydliad, mae Heddlu 

Dyfed-Powys yn ceisio gwella ei asesiad mewn perthynas â’r mater hwn, ac mae 

hyn wedi datblygu’n sylweddol dros y 12 mis diwethaf. Gofynnwyd i reolwyr 

Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu adolygu’r mater. 

 Roedd y Panel yn teimlo bod gormod o bwyslais yn gynnar yn ystod yr 

alwad ar gael manylion personol a chyfeiriad cartref y galwr. Cydnabu’r 

Panel fod cipio’r manylion hyn yn bwysig, fodd bynnag, oherwydd natur y 

sefyllfa a’r ffaith nad oedd yr unigolyn adref ar y pryd, teimlwyd y dylid 

fod wedi rhoi blaenoriaeth i gwestiynau ynglŷn â’r sefyllfa a’i ddiogelwch. 

Holodd un Aelod pa un ai a oedd gweithdrefn yn bodoli i roi cyngor i’r 

galwr i’w gefnogi i ymdrin â’r sefyllfa wrth law tra’i fod yn disgwyl i 

swyddog gyrraedd.   

Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu: 

Mae llif proses penodol ar gyfer cael manylion galwr lle bynnag y bo’n bosibl. Yn 

y rhan fwyaf o achosion, bydd hyn yn hollbwysig rhag ofn y collir cysylltiad â’r 

galwr. Fodd bynnag, mae angen i Drinwyr Galwadau fod yn ddynamig wrth 

asesu p’un ai hyn yw’r peth iawn i wneud. Mae staff yn derbyn cyflwyniadau 

mewn perthynas â Rheoli Galwadau a rhoi’r wybodaeth gywir a’r arweiniad cywir 
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yn ystod digwyddiad os oes angen, sy’n ffurfio rhan o’u datblygiad proffesiynol 

parhaus blynyddol. 

 

Galwad 2 

 Roedd yr alwad hon yn ymwneud â digwyddiad yr adroddwyd amdano’n 

gynharach y bore hwnnw. Nodwyd fod y galwr wedi dweud ei bod hi wedi 

cael cyfarwyddyd i alw’r heddlu pe bai unigolyn penodol yn dod at yr 

adeilad eto. Roedd y Panel yn teimlo bod angen mwy o gwestiynau er 

mwyn cysylltu’r alwad hon â digwyddiadau’r bore. Fodd bynnag, cydnabu 

bod posibilrwydd fod y triniwr galwadau eisoes yn ymwybodol o 

ddigwyddiadau’r gorffennol ac felly’n medru creu’r cysylltiadau priodol.  

 Nodwyd fod y galwr wedi dweud bod pryder y gallai’r unigolyn fod wedi 

bod yn yfed a’i fod yn eistedd mewn car ar hyn o bryd. Roedd y Panel yn 

teimlo y gallai mwy o gwestiynu o gwmpas y pryder hwn fod wedi bod yn 

ddefnyddiol, er enghraifft, pam bod y galwr yn credu bod yr unigolyn wedi 

bod yn yfed. 

Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu: 

Mae’r digwyddiad hwn wedi’i adolygu, ac mae’r adborth hwn yn gywir. Mae hyn 

wedi ei fwydo yn ôl i reolwyr Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu.  

 Roedd y Panel yn teimlo bod yr alwad wedi’i thrin yn broffesiynol, a bod yr 

holl fanylion wedi’u cofnodi’n gywir. 

 

Galwad 3 

 Dywedodd y Panel fod yr alwad wedi’i thrin yn briodol a bod yr holl 

fanylion wedi’u cofnodi’n effeithiol a chywir.  

 Oherwydd difrifoldeb yr achos a’r perygl y gallai rhywun fod wedi cymryd 

gorddos, roedd y Panel yn teimlo y gallai fod wedi bod yn ddefnyddiol 

gofyn i’r galwr pa un ai a oedd yn ymwybodol o unrhyw ffrindiau, teulu, 

cymdogion neu ddalwyr allweddi gerllaw a allai fod wedi helpu i gael 

mynediad i’r eiddo i gadw llygad ar yr unigolyn wrth ddisgwyl i’r heddlu 

gyrraedd.  
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Galwad 4  

 Teimlai’r Panel fod yr alwad hon wedi’i thrin yn gadarnhaol ac ni 

chodwyd unrhyw feysydd o bryder.  

 

Cynhaliwyd cyfarfod ar wahân er mwyn gwrando ar alwadau i Ganolfan 

Gyfathrebu’r Heddlu drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Galwad 1 

 Teimlwyd bod y triniwr galwadau wedi holi cwestiynau priodol. 

Ymdriniwyd â’r alwad yn dda ac ni nodwyd unrhyw broblemau.  

 

Galwad 2  

 Stopiwyd recordio’r alwad hon ar ôl 2 funud 52 eiliad, felly nid oedd 

modd adolygu’r alwad yn llawn. Ymddengys fod problem o ran recordio 

gan fod y cofnod ysgrifenedig o’r alwad yn mynd ymlaen ymhellach. 

Fodd bynnag, o’r hyn a glywyd o’r alwad, nodwyd fod y triniwr 

galwadau wedi dechrau ymdrin â’r sefyllfa’n dda, yn enwedig o 

ystyried y ffaith ei fod yn anodd deall y galwr. Holodd mewn ffordd 

systematig er mwyn ceisio cael eglurder ynghylch y sefyllfa.  

 

Galwad 3 

 Nodwyd fod y triniwr galwadau’n amyneddgar iawn â’r galwr ac yn 

dangos dealltwriaeth. Cofnodwyd holl brif elfennau’r sefyllfa’n gywir. 

Gofynnodd y galwr am dderbyn galwad yn ôl wrth siaradwr Cymraeg, a 

chofnodwyd hyn yn glir ar y cofnod fwy nag unwaith gan y triniwr 

galwadau; fodd bynnag, roedd y cofnod yn dangos bod y galwr wedi 

derbyn galwad yn ôl gan aelod o’r Tîm Pennu Digwyddiadau a 

Throseddau nad oedd yn siarad Cymraeg.   

Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu: 

Bydd y Tîm Pennu Troseddau a Digwyddiadau’n datblygu’r llinellau holi 

ymchwiliol ac yn ceisio gwneud hynny ar yr adegau mwyaf priodol er mwyn 

uchafu effeithlonrwydd yr ymchwiliad. Y tro hwn, nid oedd aelod o’r Tîm Pennu 

Digwyddiadau a Throseddau sy’n siarad Cymraeg ar gael i gynorthwyo. 

Esboniwyd hynny wrth y galwr adeg yr alwad. Byddwn ni’n ceisio parchu 

gofynion ein galwyr, yn arbennig pan maent yn ymwneud â’u hawliau o ran y 

defnydd o Gymraeg.   
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Galwad 4 

 Ni nodwyd unrhyw broblemau. Ymdriniwyd â’r alwad yn gyflym ac 

effeithiol. 

 

Galwad 5  

 Nodwyd fod yr alwad hon wedi’i thrin yn briodol. Cadarnhaodd y triniwr 

fanylion gan wirio ei ddealltwriaeth o sefyllfa’r galwr. Derbyniodd y 

galwr wybodaeth glir am y cam nesaf, ac esboniwyd y byddai rhywun 

mewn cysylltiad o fewn y 24 awr nesaf. Nodwyd fod y galwr yn 

ymddangos yn fodlon iawn â’r gwasanaeth a dderbyniodd.  

 

Galwad 6 

 Nodwyd y bu’n rhaid i’r galwr aros ar y ffôn tra bod y triniwr 

galwadau’n ceisio arweiniad. Roedd yn ymddangos fel pe bai 

posibilrwydd fod cysylltiad wedi’i golli. Holwyd pa un ai a oedd y galwr 

yn medru clywed unrhyw sŵn cefndir er mwyn dangos nad oedd yr 

alwad wedi methu. Bu’r galwr yn aros am ddwy funud, a oedd yn 

teimlo fel amser hir pan allai’r galwr fod yn ansicr pa un ai a yw dal 

wedi’i gysylltu.  

Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu: 

Pan mae galwyr yn aros i gael eu trosglwyddo, mae sŵn cefndir h.y. 

cerddoriaeth. Fodd bynnag, pan maen nhw’n aros ar y ffôn ar gyfer materion 

eraill, nid yw hyn yn digwydd. Bydd y mater hwn yn cael ei drin pan fydd 

Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu’n cyflwyno system deleffoni newydd dros y 

misoedd i ddod.  

 Yn gyffredinol, ymdriniwyd â’r alwad yn briodol, gyda’r cam nesaf yn 

cael ei esbonio’n dda a rôl Action Fraud yn cael ei esbonio’n glir.  

 

Galwad 7  

 Nodwyd fod y galwr yn fodlon â’r ffordd y cafodd yr alwad ei thrin, 

gyda’r triniwr yn nodi bregusrwydd y galwr yn gyflym ac yn ei gynghori 

i alw eto pe bai angen.  

 Nodwyd, fodd bynnag, y gallai’r alwad fod wedi dod i ben ychydig yn 

gynt.  
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Galwad 8 

 Daeth y recordiad ar gyfer yr alwad hon i ben ar ôl 2 funud, felly nid 

oedd modd ei hadolygu. O’r cofnod, nodwyd fod yr alwad wedi para 7-

8 munud.  

 

Galwad 9  

 Ymdriniwyd â’r alwad hon yn dda, ac nid oedd unrhyw feysydd yn 

achosi pryder.  

 

Galwad 10 

 Roedd y galwr wedi ffonio i ofyn am help i gael rhif ar gyfer y Ganolfan 

Cyngor ar Bopeth. Holodd y triniwr y galwr pa un ai a oedd unrhyw 

beth y gallai’r Heddlu wneud i helpu. Nid oedd y grŵp yn siŵr pa un ai 

a oedd y sefyllfa’n addas ar gyfer cysylltiad yr heddlu a pha un ai a 

oedd yn briodol ymestyn yr alwad drwy ofyn pa un ai a allai’r heddlu 

fod o gymorth. Fodd bynnag, nododd y grŵp hefyd bod y galwr yn 

ymddangos yn bryderus ynglŷn â’i sefyllfa. Oherwydd yr ansicrwydd o 

ran pa un ai a ellid fod wedi dod â’r alwad i ben drwy ateb yr ymholiad 

cychwynnol drwy roi rhif y Ganolfan Cyngor ar Bopeth i’r galwr, 

nodwyd y gallai fod yn ddefnyddiol i oruchwylydd adolygu’r alwad a 

rhoi adborth i’r Panel.   

Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu: 

Yn dilyn adolygiad, sefydlwyd bod yr amgylchiadau’n golygu bod angen cysylltiad 

yr heddlu gan fod pryderon ar gyfer y galwr a’r amgylchiadau a ddisgrifiwyd h.y. 

anghydfod posibl rhwng cymdogion. Nid yw hyn yn golygu y byddai’r heddlu’n 

ymateb i’r alwad, ond mae’n caniatáu ar gyfer cyfeirio ac ati os oes angen.  

 Nodwyd hefyd bod y galwr wedi’i gadw i aros am 3 munud. Eto, 

gofynnwyd pa un ai a yw cerddoriaeth yn cael ei chwarae er mwyn 

sicrhau’r galwr ei fod dal wedi’i gysylltu. Nid oedd y galwr eisiau nodi 

rhif cyfeirnod yr alwad a gynigwyd gan y triniwr. Teimlwyd nad oedd y 

triniwr wedi esbonio diben cael y rhif cyfeirnod hwn yn ddigon clir h.y. 

pe bai’n galw eto â gwybodaeth bellach, byddai modd i’r triniwr 

ychwanegu gwybodaeth at gofnod yr unigolyn.  

 Roedd y triniwr wedi tawelu meddwl y galwr yn rheolaidd, ac yn y pen 

draw, atebodd yr ymholiad cychwynnol mewn perthynas â’r rhif.  
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3.1 Arsylwadau allweddol ar gyfer yr Heddlu 

Arsylwadau allweddol – Galwadau Saesneg Achosion 

cysylltiedig 

Canfu bod y pedwar achos a gafodd eu hadolygu wedi’u trin yn 

broffesiynol, gyda manylion yn cael eu cofnodi’n gywir ac effeithlon.  

Y pedwar 

ohonynt 

Roedd yr Aelodau’n teimlo ei bod hi’n amlwg o’r galwadau fod disgwyl 

i’r trinwyr ddilyn gweithdrefn benodol ar gyfer cymryd manylion. 

Nodwyd y gallai hyn gael ei ystyried yn orfiwrocrataidd a diangen mewn 

argyfwng. Holodd un Aelod pa un ai a oedd gweithdrefn mewn grym ar 

gyfer rhoi cyngor i’r galwr i’w gefnogi i ymdrin â’r sefyllfa wrth law wrth 

iddo ddisgwyl i swyddog alw.  

Galwad 1 

Arsylwadau allweddol – Galwadau Cymraeg Achosion 

cysylltiedig 

Nodwyd fod y trinwyr yn cyfathrebu’n dda ym mhob galwad Gymraeg 

ac yn creu perthynas cadarnhaol â’r galwr, gyda nifer o alwadau’n 

gorffen gyda chyngor a sicrwydd.  

Yr holl alwadau 

Cymraeg 

Teimlwyd y gallai dwy o’r galwadau fod wedi’u trin yn gynt drwy holi 

cwestiynau mwy priodol.  

Galwadau 

Cymraeg 7 a 

10 

 

Cwestiynau a godwyd: 

 A yw galwyr yn clywed cerddoriaeth os ydynt yn cael eu cadw i aros er 

mwyn eu sicrhau nad ydynt wedi colli cysylltiad? 

Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu: 

Ar hyn o bryd, os yw galwr yn cael ei drosglwyddo, chwaraeir cerddoriaeth. Fodd 

bynnag, os yw’r galwr yn cael ei gadw i aros tra bod y triniwr galwadau’n ceisio 

cymorth, nid yw hyn yn digwydd. Bydd hyn yn newid pan fydd system deleffoni 

newydd yn cael ei chyflwyno yn ystod y misoedd nesaf.   

 

 A dynnir sylw at alwadau 999 sy’n cael eu trin drwy gyfrwng y 

Gymraeg?  

Sylwadau Canolfan Gyfathrebu’r Heddlu: 

Mae galwadau 999 bob amser yn cael eu derbyn yn Saesneg oherwydd natur y 

trosglwyddiad rhwng gweithredydd brys BT a’r Ystafell Reoli. Bydd y triniwr 
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galwadau bob amser yn troi at y Saesneg wrth dderbyn y galwadau hyn ac yn 

cofnodi’r holl fanylion yn Saesneg. Lle bo’n bosibl, bydd Triniwr Galwadau sy’n 

medru siarad Cymraeg yn troi at y Gymraeg os yw’r galwr yn dymuno hyn, yn 

seiliedig ar amgylchiadau penodol yr alwad/y digwyddiad. Ar hyn o bryd, nid oes 

methodoleg ar gyfer tynnu sylw at rain.   

 

4.0 Defnydd o Rym 

Rhoddwyd saith digwyddiad defnydd o rym i’r Panel eu hadolygu, gyda chwech 

ohonynt yn dod gyda detholiad o fideos a recordiwyd gan gamerâu corff yn 

ogystal â’r ffurflenni defnydd o rym a gwblhawyd. Roedd y ffaith bod y fideos 

hyn ar gael o gymorth mawr i’r Panel o ran asesu’r grym a oedd yn cael ei 

ddefnyddio a sut ydoedd yn cael ei gofnodi ar ôl hynny. 

Daeth Arolygydd Gweithrediadau i’r rhan hwn o’r cyfarfod er mwyn trafod yr 

adborth o’r adeg y cafodd y defnydd o rym ei adolygu diwethaf. Roedd yr 

Arolygydd hefyd yn medru cynorthwyo’r Panel ag unrhyw gwestiynau oedd 

ganddynt wrth adolygu rhai o’r digwyddiadau. 

Adolygodd yr Aelodau pob achos fel grŵp drwy wylio fideos a recordiwyd ar 

gamerâu corff. Ar ôl hyn, cafwyd trafodaeth fanwl am bob digwyddiad, gan 

sicrhau fod yr holl adborth yn cael ei gasglu cyn dod i gytundeb cyffredinol 

ynghylch pob achos a adolygwyd.   

 

Achos 1 

Ar gyfer yr achos hwn, roedd pedwar fideo ar gael a oedd wedi’u recordio ar 

gamerâu corff. Roedd grym a ddefnyddiwyd yn yr achos hwn yn cynnwys 

gefynnu, ataliad llawr, mwgwd atal poeri/cnoi, sgiliau heb arfau, chwistrell lidiog 

a chyfathrebu tactegol. 

Tynnodd yr Aelodau Panel sylw at y canlynol: 

 Roedd y Panel yn teimlo bod y digwyddiad hwn wedi’i drin yn dda, a bod 

tawelwch meddwl wedi’i roi drwy’r amser i’r unigolyn. Roedd yr Aelodau’n 

teimlo bod y swyddogion yn amyneddgar ac yn barod i helpu mewn 

sefyllfa heriol iawn.  

 Nododd y Panel fod y defnydd o rym yn ofynnol a rhesymol o dan yr 

amgylchiadau, gyda’r math o rym yn gymesur, heb fod yn ormodol. 

 Roedd y Panel yn teimlo bod posibilrwydd nad oedd aelodau o’r cyhoedd 

yn gyfarwydd â’r term “PAVA” (chwistrell lidiog), er, deellir fod y rhybudd 

ar gyfer diogelwch swyddogion yn hytrach na’r unigolyn.   
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Sylwadau’r arweinydd Defnydd o Rym: 

Mae’r rhybudd ar gyfer Swyddogion eraill sydd gerllaw.  

 Nododd y Panel fod swyddog wedi rhegi unwaith ar yr unigolyn, a allai fod 

wedi’i osgoi er mwyn sicrhau proffesiynoldeb.  

Sylwadau’r arweinydd Defnydd o Rym: 

Mae gan swyddogion a staff yr heddlu ddyletswydd i ymddwyn yn broffesiynol 

bob amser, yn enwedig mewn amgylchiadau fel hyn. Fodd bynnag, mewn rhai 

amgylchiadau, bydd swyddogion yn rhegi, yn arbennig mewn amgylchiadau fel 

hyn. Weithiau, bydd aelodau o’r cyhoedd yn ymateb a chydymffurfio pan 

ddefnyddir terminoleg maen nhw’n gyfarwydd ag ef.  

 

Achos 2  

O fewn yr achos hwn, gwyliodd y Panel ddwy fideo a recordiwyd gan gamerâu 

corff a’r ffurflenni cyfatebol. Roedd grym a ddefnyddiwyd yn yr achos hwn yn 

gynnwys sgiliau heb arfau a chyfathrebu tactegol. 

Tynnodd yr Aelodau Panel sylw at y canlynol: 

 Roedd y Panel yn teimlo bod y digwyddiad hwn wedi’i drin yn dda ac nid 

oedd pryderon ynglŷn â’r grym a ddefnyddiwyd.  

 Nodwyd fod y digwyddiad wedi’i drin â pharch ac urddas a bod y math o 

rym a ddefnyddiwyd yn gymesur. 

 

Achos 3  

Ar gyfer yr achos hwn, roedd pum recordiad o’r digwyddiad ar y camerâu corff a 

dwy ffurflen defnydd o rym. Roedd grym a ddefnyddiwyd yn yr achos hwn yn 

cynnwys gefynnu, sgiliau heb arfau, gwn taser a chyfathrebu tactegol.  

Tynnodd yr Aelodau Panel sylw at y canlynol: 

 Nid oedd gan y Panel unrhyw bryderon ynglŷn â’r defnydd o rym yn yr 

achos hwn. Nododd yr Aelodau fod y sefyllfa wedi’i thrin yn dda, gyda 

swyddogion yn aros yn ddigynnwrf a phroffesiynol mewn sefyllfa heriol.  
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Achos 4 

Ar gyfer yr achos hwn, roedd dau recordiad fideo o’r digwyddiad a dwy ffurflen 

defnydd o rym. Roedd y grym a ddefnyddiwyd yn yr achos hwn yn cynnwys 

gefynnu, gafael mewn gwn taser a’i anelu, a chyfathrebu tactegol.   

Tynnodd yr Aelodau Panel sylw at y canlynol: 

 Nodwyd fod y cyfeiriad ar gyfer y gwrthrych yn wahanol ar y ddwy 

ffurflen, er bod y ffurflenni’n seiliedig ar yr un digwyddiad a’r un unigolyn.  

Sylwadau’r arweinydd Defnydd o Rym: 

Ymddengys mai amryfusedd wrth gofnodi gan un o’r swyddogion yw hyn. Mae 

adborth wedi’i roi. 

 Teimlwyd bod y defnydd o rym yn ofynnol a chymesur.  

 

Achos 5 

Ar gyfer yr achos hwn, roedd pedwar recordiad o’r digwyddiad a chwe ffurflen 

defnydd o rym. Roedd grym a ddefnyddiwyd yn yr achos hwn yn cynnwys 

gefynnu, sgiliau heb arfau, ataliad llawr, gafael mewn gwn taser, atalyddion 

corff/aelodau a chyfathrebu tactegol.   

Tynnodd yr Aelodau Panel sylw at y canlynol: 

 Roedd yr Aelodau’n teimlo bod y sefyllfa wedi’i thrin yn dda iawn, gyda 

swyddogion yn gwirio lles yr unigolyn drwy gydol y digwyddiad. Roedd y 

swyddogion wedi gofalu am yr unigolyn yn dda. Aed â’r unigolyn i’r ysbyty 

a rhoddwyd sicrwydd rheolaidd iddo. 

 Nododd y Panel fod y cyfeiriad ar gyfer yr unigolyn yn wahanol ar y 

ffurflenni.  

 

Achos 6 

Nid oedd fideos camera corff ar gael ar gyfer yr achos hwn. Roedd dwy ffurflen 

defnydd o rym ar gael. Roedd grym a ddefnyddiwyd o fewn yr achos hwn yn 

cynnwys gefynnu, sgiliau heb arfau a chyfathrebu tactegol.  

Tynnodd yr Aelodau Panel sylw at y canlynol: 

 Ni chodwyd unrhyw bryderon gan y Panel mewn perthynas â’r manylion a 

gofnodwyd ar y ddwy ffurflen defnydd o rym.  
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Achos 7 

O fewn yr achos hwn, gwelodd y Panel dri fideo camera corff a dwy ffurflen 

defnydd o rym. Roedd grym a ddefnyddiwyd o fewn yr achos hwn yn cynnwys 

gefynnu, gafael mewn gwn taser a chyfathrebu tactegol.  

Tynnodd yr Aelodau Panel sylw at y canlynol: 

 Teimlai’r Panel fod y defnydd o rym yn briodol a chymesur o ystyried yr 

amgylchiadau.  

 Nodwyd fod lleoliad y digwyddiad yn wahanol ar y ddwy ffurflen.  

Sylwadau’r arweinydd Defnydd o Rym: 

Mae’r mater hwn yn cael ei adolygu ac mae’n debygol fod gwall system ar gyfer 

y digwyddiad hwn sy’n ymwneud â’r lleoliadau a gofnodwyd. 

 Nododd y Panel hefyd bod hyfforddiant diogelwch personol un o’r 

swyddogion cysylltiedig wedi’i gwblhau dros bum mlynedd yn ôl.  

Sylwadau’r arweinydd Defnydd o Rym: 

Adolygwyd hyn a gwelwyd mai cofnod anghywir gan y swyddog ydyw. Mae’r 

swyddog wedi derbyn hyfforddiant o fewn y 18 mis diwethaf.  

4.1 Arsylwadau allweddol ar gyfer yr Heddlu 

Arsylwadau allweddol Achosion 

cysylltiedig 

Canfu bod y defnydd o rym yn ofynnol, rhesymol a 

chymesur yn gyson.  

Y saith ohonynt 

Canfu bod rhai anghysondebau o ran y wybodaeth a 

gofnodwyd ar y ffurflenni, gyda manylion personol megis 

cyfeiriadau ar ffurflenni sy’n ymwneud â’r un digwyddiad yn 

wahanol. 

Achosion 4, 6 a 7 

Awgrymodd yr Aelodau Panel y dylai’r Heddlu adolygu 

cofnod diogelwch personol y swyddog a oedd yn gysylltiedig 

ag achos 7 er mwyn sefydlu pa un ai a oedd angen 

hyfforddiant arno.   

Achos 7 

  


