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1.0 Trosolwg 

Yn negfed cyfarfod Panel Sicrhau Ansawdd y Comisiynydd, a gynhaliwyd ar 21 

Chwefror 2019, adolygodd yr Aelodau ddetholiad a ddewiswyd ar hap o ffeiliau 

achos digwyddiadau domestig, gyda’r nod o ganolbwyntio ar ansawdd y 

diweddariadau a roddir i ddioddefwyr. Yn ystod y prynhawn, cafodd y Panel 

drafodaeth gyda dau aelod o’r Adran Safonau Proffesiynol ar achosion cwyn, yn 

arbennig safonau gohebiaeth.  

 

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 Diweddaru Dioddefwyr 

Gofynnwyd i’r Panel adolygu sampl o achosion cam-drin domestig, gyda’r nod o 

ganolbwyntio ar ansawdd y diweddariadau a roddir i ddioddefwyr. Dewiswyd yr 

achosion a adolygwyd o arolwg dioddefwyr cam-drin domestig Tachwedd a 

Rhagfyr 2018. Gan fod y pwnc hwn yn bwnc newydd i’r Panel ei adolygu, roedd 

aelod o wasanaeth Goleudy, sef gwasanaeth dioddefwyr a thystion yr Heddlu, a 

chynrychiolydd o’r Adran Cyfiawnder Troseddol, yn bresennol er mwyn rhoi 

trosolwg. Gofynnwyd i’r Panel ganolbwyntio’n benodol ar gytundebau 

dioddefwyr, gan wirio bod y rhain mewn grym a bod diweddariadau’n cael eu 

rhoi yn unol â’r cytundeb y cytunwyd arno. Hefyd, gofynnwyd i’r aelodau wirio 

bod cynnwys yr adroddiad a’r cytundeb yn adlewyrchu’r asesiad risg o’r unigolyn 

a bod yr holl fanylion am yr unigolyn a’r drosedd wedi’u cofnodi’n gywir. 

Adolygodd y Panel gyfanswm o 5 digwyddiad. 

 

3.1 Arfer gorau 

Tynnodd yr Aelodau Panel sylw at y canlynol:  

 Nododd yr Aelodau bod Cynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg wedi’i 

gynnal ar gyfer un o’r achosion a adolygwyd, a bod hynny’n beth da.  

 Gwelodd yr Aelodau fod un achos yn arbennig wedi’i drin yn gadarnhaol 

iawn. Rhoddwyd diweddariadau i’r dioddefydd a chysylltwyd ag ef yn 

briodol, yn unol â’r cytundeb.  

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/002QualityAssurancePanelHandbookSept16.pdf
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 Roedd yr Aelodau’n teimlo bod dau achos wedi’u trin a’u cofnodi’n 

amserol. Roedd pob cam gweithredu wedi’i drin yn effeithiol o fewn 

pedwar diwrnod mewn un achos.  

 

3.2 Meysydd ar gyfer dysgu 

Tynnodd yr Aelodau Panel sylw at rai meysydd dysgu:  

 Nododd yr aelodau nad oedd y categorïau blaenoriaeth dioddefwyr o fewn 

y blwch cod dioddefydd wedi’u cwblhau ym mhob ffeil achos a adolygwyd.  

 O fewn 4 o’r achosion a adolygwyd, roedd y grŵp yn teimlo nad oedd yr 

asesiad risg THRIVE1 wedi’i gwblhau’n gywir ar y ffurflenni er mwyn 

adlewyrchu cynnwys y cytundeb dioddefwyr a’r digwyddiad. Mewn un 

achos, nodwyd mai ‘na’ oedd yr ateb ar gyfer y cwestiynau bygythiad a 

niwed, ond yn y cytundeb, nodir fod yr unigolyn yn dod o dan y categori 

trosedd difrifol, sy’n dangos ei fod yn debygol o fod mewn perygl uwch o 

gael ei fygwth a’i niweidio. Mewn achos arall, nodwyd nad oedd perygl o 

fygythiad, er iddo gael ei gofnodi bod perygl o risg yn erbyn yr unigolyn.  

 Wrth adolygu un achos, nododd y grŵp fod rhywbeth wedi digwydd ar 27 

Medi, fodd bynnag, ni chofnodwyd unrhyw ddiweddariadau na gwybodaeth 

tan 6 Hydref. Cydnabu’r Aelodau y gallai camau gweithredu fod wedi’u 

cymryd cyn y dyddiad hwn, fodd bynnag, ni ddangoswyd tystiolaeth o 

hyn.  

 Mewn un achos, doedd dim sôn am ddigwyddiadau domestig blaenorol 

hyd nes i ymweliadau gael eu cynnal gan swyddogion yn ddiweddarach yn 

ystod yr ymchwiliad. Holodd yr Aelodau pa un ai a ellid fod wedi tynnu 

sylw at hyn yn gynt, a pha un ai a allai hyn fod wedi effeithio ar yr achos.   

 Teimlwyd bod defnydd amlwg o gopïo a gludo o fewn y blychau ar gyfer 

sylwadau goruchwylydd, yn enwedig o fewn un achos penodol.  

 Mewn dau achos, nid oedd cytundeb wedi'i greu gyda’r dioddefwyr, felly ni 

nodwyd y perygl o fygythiad o fewn yr asesiad risg yn gywir. 

 Nodwyd fod un o’r digwyddiadau wedi’i gau ar ôl 50 munud ac yna ei ail-

agor. Caewyd y digwyddiad heb unrhyw dystiolaeth fod cais wedi’i wneud 

am ddatganiad personol gan y dioddefydd. Yn ogystal, nododd yr Aelodau 

                                       
1 Arf asesu risg yw THRIVE sy’n ystyried 6 elfen ar gyfer cynorthwyo ag adnabod y radd 

ymateb briodol yn seiliedig ar anghenion y galwr ac amgylchiadau’r digwyddiad; 
Bygythiad, Niwed, Risg, Ymchwiliad, Bregusrwydd ac Ymgysylltu. 
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nad oedd cwestiynau mewn perthynas â’r digwyddiad a’r bygythiad wedi’u 

llenwi tan y diwrnod canlynol. Mae’r Aelodau’n cydnabod y gallai’r 

cwestiynau hyn fod wedi’u holi adeg y digwyddiad, ond nid yw’r 

ffurflenni’n galluogi swyddogion i ddangos tystiolaeth o hyn ar hyn o bryd.  

 Er bod yr aelodau’n cydnabod bod swyddogion yn debygol o roi 

gwybodaeth neu gyfeirio at wasanaethau cymorth priodol yn dilyn 

digwyddiad, ymddengys nad yw hyn wedi’i gofnodi o fewn adroddiadau, 

gan arwain at ddiffyg tystiolaeth o gymorth ychwanegol yn cael ei 

gynnig/rhoi.  

 

3.3 Arsylwadau allweddol ar gyfer yr Heddlu 

Arsylwadau allweddol – Diweddaru dioddefwyr 

Canfu’r aelodau nad oedd blaenoriaethau’r cod dioddefwyr ar gyfer pob 

digwyddiad wedi’u cwblhau bob amser. 

Teimlwyd nad oedd yr asesiad risg THRIVE bob amser yn cael ei gwblhau’n 

gywir er mwyn adlewyrchu’r unigolyn a’r digwyddiad.  

Roedd yr aelodau’n teimlo y byddai’n ddefnyddiol cofnodi tystiolaeth o gyfeirio 

unigolion at gymorth a gwasanaethau yn ystod ac ar ôl digwyddiad cam-drin 

domestig.  

 

Cwestiynau a holwyd: 

 Holodd yr aelodau am bwrpas y cofnod domestig gan fod hyn yn 

ddyblygiad o’r cwestiynau a ofynnwyd ar y cofnod trosedd. Sylwodd y 

Panel fod posibilrwydd fod y cwestiynau a adawyd heb eu hateb ar y 

cofnodion domestig wedi’u hateb ar y cofnod trosedd. A oes modd 

cysylltu’r wybodaeth ar y cofnodion trosedd a domestig er mwyn osgoi 

dyblygu a hepgoriadau?  

Ymateb yr Heddlu: 

Ni ddylid gadael unrhyw gwestiwn heb ei ateb ar y cofnod Cam-drin 

Domestig, yn arbennig y cwestiynau asesiad DASH (Cam-drin 

Domestig, Stelcio ac Aflonyddu – rhestr wirio ar gyfer asesu risg), gan 

y bydd hyn yn cyfrif y lefel perygl yn erbyn y dioddefydd – h.y. 

safonol, canolig neu uchel. Mae’r asesiad DASH o fewn y cofnod Cam-

drin Domestig ar wahân i’r asesiad THRIVE, a geir o fewn y Cofnod 

Trosedd.  
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3.4 Sylwadau arweinydd yr heddlu (Gweithredol)  

Rwy’n cydnabod yr adroddiad adborth gan y Panel Sicrhau Ansawdd a 

ddyddiwyd 21 Chwefror 2019. Roeddwn yn falch bod cam-drin domestig wedi’i 

ddewis fel y math o drosedd i graffu arni’r tro hwn gan fod pwyslais gwirioneddol 

ar welliant ar y cyd yn hyn o beth. Yn wir, mae’r adroddiad AHEM diweddaraf 

wedi rhoi eglurder y gall cynnydd pellach gael ei wneud. Roedd yn dda gennyf 

ddarllen yr adborth cytbwys o fewn yr adroddiad ac rwy’n falch bod rhywfaint o 

gydymdrech swyddogion rheng flaen wedi’i gydnabod. Cyfeiriaf at yr adran arfer 

gorau yn 3.1 o fewn yr adroddiad, sy’n tynnu sylw at waith partneriaeth da ac 

amseroldeb. Mewn perthynas â’r materion a godwyd ar gyfer dysgu yn 3.2 a 

3.3, rwy’n cydnabod pob pwynt. Roedd o ddiddordeb mawr i mi fod y themâu 

hyn wedi’u hadnabod yn flaenorol fel materion cylchol yn ystod gwaith 

archwilio’r heddlu. Mae cadarnhad o’r fath yn ychwanegu at yr angen i ni barhau 

i ganolbwyntio ar gam-drin domestig a gwella ansawdd ein hymchwiliadau. 

Rwy’n goruchwylio cynllun gweithredu’r heddlu ar gyfer dioddefwyr a byddaf yn 

sicrhau bod y pwyntiau hyn yn cael eu hadlewyrchu o fewn y cynllun. 

Mewn perthynas â blaenoriaethau’r cod dioddefwyr, derbyniaf y gall hyn fod yn 

anghyson. Ers cyflwyno’r cytundeb dioddefwyr, dylid cytuno ar gysylltiadau 

rhwng y swyddogion archwilio a’r dioddefydd ar sail bwrpasol. Mae hyn wedi 

gwneud archwilio a sicrhau cysondeb mewn gwasanaeth yn anoddach o lawer.  

Rydyn ni’n ymwybodol o hyn, ac rydyn ni wrthi’n trafod dewisiadau ar gyfer 

gwella. Rydyn ni’n croesawu’r asesiadau THRIVE i adroddiadau trosedd er mwyn 

cynorthwyo ag adnabod bregusrwydd. Derbynnir fod anghysondebau o ran y 

ffordd y mae’r rhain yn cael eu gweithredu a’u cofnodi, ac mae’r amserlen 

archwilio’n cynnwys rhywfaint o waith targedig ar hyn. Yn ogystal, mae’r heddlu 

wedi hyfforddi pob rhingyll gweithredol yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror 

mewn perthynas ag ymchwiliadau, THRIVE a gofal dioddefwyr. Dylai hyn weld 

ni’n gwella yn y ffordd y mae’r system yn cael ei gweithredu a’i dogfennu. Yn 

olaf, mae cyfeirio at asiantaethau cefnogol yn rhywbeth y dylid ei gofnodi yn 

rhywle. Yn ddelfrydol, byddai’n cael ei gofnodi o fewn adran Cod Ymarfer i 

Ddioddefwyr yr adroddiad trosedd. Anogir swyddogion i wneud hyn fel rhan o’u 

hasesiadau THRIVE.   

Hoffwn ddiolch i’r Panel Sicrhau Ansawdd am yr amser a gymerwyd i ddarparu’r 

adborth hwn. Byddaf yn datblygu pob pwynt fel rhan o gynllun gweithredu’r 

heddlu ar y cyd â chydweithwyr sydd â’r portffolio arweiniol ar gyfer cam-drin 

domestig. Mae cyfnerthiad gyda ffrydiau adborth eraill a bydd hyn yn cael ei godi 

yn y bwrdd dioddefwyr nesaf, yn ogystal â’r byrddau craffu ac archwilio.  
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4.0 Cwynion 

Roedd y Panel wedi mynegi pryderon mewn cyfarfodydd blaenorol nad yw’r 

ohebiaeth, o bosibl, mor hawdd i achwynwyr ddeall ag y gallai fod. Mynegodd yr 

Aelodau bryderon arbennig ynghylch y defnydd o dempledi. Yn ystod y cyfarfod 

hwn, roedd cynrychiolwyr o’r Adran Safonau Proffesiynol yn bresennol er mwyn 

trafod pryderon a fynegwyd yn y gorffennol gan y Panel, ac er mwyn rhoi 

trosolwg o brosesau’r adran ar gyfer ysgrifennu llythyrau, gan gynnwys eu 

proses sicrhau ansawdd eu hunain. Trafododd y cynrychiolwyr ffyrdd ar gyfer 

helpu’r Panel ymhellach yn y dyfodol hefyd, gan gynnwys: tynnu sylw manwl at 

enghreifftiau penodol o’r ffeiliau achos a adolygwyd o fewn yr adroddiadau, a 

thynnu sylw at feysydd ar gyfer gwella a chanfyddiadau cadarnhaol, er mwyn 

helpu i hyrwyddo dysgu o ddigwyddiadau blaenorol. 

Trafodwyd adborth cychwynnol y Panel o’i adolygiad diwethaf o achosion yr 

Adran Safonau Proffesiynol, ym mis Hydref 2018, yn fanwl. Ar ôl cael gwell 

cipolwg ar brosesau’r adran a gwella perfformiad, sicrhawyd y Panel fod yr 

achosion yn cael eu trin yn effeithlon. Cytunwyd y byddai adborth y Panel o 

gyfarfod mis Hydref 2018 yn cael ei adolygu er mwyn sicrhau y byddai’r 

arsylwadau’n ddefnyddiol ar gyfer parhau â gwelliannau’r adran.    

Cafwyd trafodaeth ynghylch y defnydd o dempledi o fewn gohebiaeth am 

gwynion. Awgrymwyd y gallai aelodau’r Panel weithio gyda staff o swyddfa’r 

Comisiynydd er mwyn adolygu templedi llythyrau allweddol i sicrhau bod modd 

eu personoli ar gyfer pob achos.  

 


