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1.0 Trosolwg 
Yn nhrydydd cyfarfod ar ddeg Panel Sicrhau Ansawdd y Comisiynydd, a 

gynhaliwyd ar 28 Awst 2019, adolygwyd detholiad o ddigwyddiadau 

Trosedd Casineb o’r 8 mis diwethaf gan yr Aelodau ar hap, gyda’r nod o 

ganolbwyntio ar ymateb o safon uchel, yn ogystal â sicrhau bod camau 

gweithredu cychwynnol yn cael eu rhoi ar waith. Adolygwyd cyfanswm o 10 

achos gan y Panel.  

Yn ystod sesiwn y prynhawn, adolygodd y Panel 26 cofnod Stopio a Chwilio 

a oedd yn ymwneud â digwyddiadau a ddigwyddodd dros y 4 mis diwethaf. 

Roedd ffilmiau camera corff ar gael i gefnogi ffurflenni 3 o’r digwyddiadau 

hyn. Roedd nifer isel y fideos a oedd ar gael yn ymwneud ag anawsterau o 

ran cael mynediad i’r system recordio er mwyn cael y ffilmiau mewn da 

bryd ar gyfer y cyfarfod. Mae hyn yn fater y mae Swyddfa’r Comisiynydd a 

Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio arno gyda’i gilydd er mwyn ei ddatrys ar 

gyfer ymarferion hap samplu yn y dyfodol.  

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 Digwyddiadau a Throseddau Casineb   
“Unrhyw ddigwyddiad, a allai fod yn drosedd troseddol neu ddim yn drosedd 

troseddol, a ystyrir gan y dioddefwr neu unrhyw un arall yn ddigwyddiad 

wedi’i ysgogi gan ragfarn neu gasineb,” yw Digwyddiad Casineb. 

Mewn cyfarfod blaenorol ym mis Ebrill 2018, derbyniodd y Panel gyflwyniad 

hyfforddi ar Droseddau Casineb, a amlinellodd beth yw Trosedd neu 

Ddigwyddiad Casineb, a’r gweithdrefnau sydd mewn grym wrth gofnodi 

digwyddiadau o’r fath.   

Yn y cyfarfod hwn (Awst 2019), adolygodd y Panel 10 Digwyddiad a 

Throsedd Casineb a ddigwyddodd rhwng Ionawr a Gorffennaf 2019. Cafodd 

http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/002QualityAssurancePanelHandbookSept16.pdf
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dau achos eu trafod a’u hadolygu gan y Panel fel grŵp cyn i’r aelodau 

rannu’n grwpiau llai er mwyn adolygu detholiad llai o achosion. Gofynnwyd 

i’r Panel ateb cyfres o gwestiynau a oedd yn hoelio eu harchwilio beirniadol 

ar ddiogelu’r rhai sy’n agored i niwed, cefnogi dioddefwyr a goruchwyliaeth.    

3.1 Arfer Gorau 

Tynnodd yr Aelodau Panel sylw at y meysydd canlynol a oedd, yn eu barn 

nhw, yn arferion gorau:  

 Daeth y Panel i’r casgliad bod peryglon wedi’u hadnabod a’u trin yn 

briodol mewn 8 o’r 10 achos. Awgrymodd ffurflenni adborth a 

gwblhawyd gan yr Aelodau Panel bod bygythiadau a gwendidau’n cael 

eu hadnabod a’u cofnodi, a bod Troseddau Casineb yn cael eu trin yn 

yr achosion hyn.   

 Dywedodd y Panel bod materion bregusrwydd wedi’u trin yn briodol 

mewn saith o’r achosion a gafodd eu hadolygu.  

 Canfu’r Panel bod 9 o’r 10 achos yn dangos bod Goruchwylydd yn 

cymeradwyo’r cofnod yn rheolaidd. Nododd un bod y Goruchwylydd 

yn cofnodi mwy na swyddog yr achos.   

 Mewn un achos, ystyriodd yr Aelodau bod ymdrechion swyddogion 

Heddlu Dyfed-Powys i ymgysylltu â’r dioddefydd yn fwy na rhesymol 

o ystyried bod yr unigolyn yn ymddangos fel pe bai’n gwastraffu 

amser ac yn gwrthod cydweithredu ar ôl adrodd am drosedd.   

 

3.2 Meysydd Dysgu 

Tynnodd yr aelodau Panel sylw at rai meysydd dysgu: 

 Holodd y Panel pam bod 5 o’r achosion wedi’u nodi fel troseddau 

casineb gan nad oedd digon o wybodaeth wedi’i chofnodi neu farn 

gan y dioddefwyr nad oeddent yn teimlo eu bod yn gysylltiedig â 

chasineb. Weithiau, roedd yn aneglur pam bod digwyddiad wedi ei 
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dagio fel digwyddiad sy’n gysylltiedig â chasineb, gyda’r Panel yn 

mynegi barn gymysg ac yn methu â dod i gonsensws.   

 Mewn un achos penodol, nodwyd nad oedd y dioddefydd yn ei 

ystyried fel trosedd casineb, a holodd yr Aelodau pam ei fod yn cael 

ei ystyried fel trosedd o’r fath.  

 Holodd y Panel pa un ai a oedd y cwestiynau “THRIVES” (Bygythiad, 

Niwed, Perygl, Ymchwiliad, Bregusrwydd, Ymgysylltu, Diogelu) mewn 

pedwar achos wedi’u trin yn gywir. Er enghraifft, atebwyd ‘na’ i 

fygythiad a/neu niwed er bod y disgrifiad o’r digwyddiad yn awgrymu 

bod perygl o fygythiad neu niwed i’r dioddefydd. Awgrymodd yr 

aelodau bod angen i Oruchwylwyr wirio THRIVES yn drylwyr ac 

effeithlon.   

 Nodwyd y dylid pennu Swyddog Cymorth Troseddau Casineb ar gyfer 

pob dioddefydd trosedd neu ddigwyddiad casineb, yn ogystal â’i 

gyfeirio at y mudiad Cymorth i Ddioddefwyr, ar yr amod bod y 

dioddefydd yn cytuno. Mewn 4 o’r 10 achos a gafodd ei adolygu, nid 

oedd yn glir pa un ai a gafodd y dioddefydd ei gyfeirio at y mudiad 

Cymorth i Ddioddefwyr ai peidio, er ei fod wedi cytuno i hyn yn ei 

gytundeb.    

Sylw Arweinydd Strategol Troseddau Casineb Dyfed-Powys: 

Mae hyn yn adborth defnyddiol iawn, ac rwy’n ddiolchgar i’r panel.  

Ar gyfer yr adrannau ‘Arfer Gorau’ a ‘Meysydd ar gyfer Dysgu’, byddai’n 

fuddiol pe bai unrhyw faterion a nodwyd yn cael eu cyflwyno i Swyddogion 

yr Achos a’u goruchwylwyr er mwyn sicrhau bod dysgu’n cael ei gipio. Er 

enghraifft, o dan Arfer Gorau, nodir bod ‘materion bregusrwydd wedi’u trin 

yn briodol mewn saith o’r achosion a gafodd eu hadolygu,’ gan awgrymu y 

gellid dysgu o dri achos.   

Mewn perthynas â’r pum achos a nodwyd fel troseddau casineb heb 

wybodaeth ddigonol, rwyf wedi adolygu'r rhain ac wedi canfod bod pedwar 

wedi’u diweddaru mewn ffordd lle mae’r elfen gasineb yn amlwg. Ar gyfer 
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yr achos arall, rwyf wedi gofyn i swyddog yr achos egluro’r elfen gasineb, 

neu sicrhau bod y nodwr hwn yn cael ei ddileu os yw’n anghywir. 

Mae’n werth cyfeirio at ddiffiniad trosedd casineb fan hyn: Gellir defnyddio’r 

term ‘trosedd casineb’ i ddisgrifio amrediad o ymddygiad troseddol lle mae’r 

troseddwr yn cael ei gymell gan elyniaeth neu’n dangos gelyniaeth tuag at 

hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth drawsryweddol y 

dioddefydd.  

3.3 Cefnogi Dioddefwyr 

Yn yr adran hon, edrychodd y Panel i weld pa un ai a oedd cytundeb 

dioddefydd wedi’i greu h.y. rhoddwyd ystyriaeth i’r ffordd yr hoffai’r 

dioddefydd dderbyn cysylltiad a chefnogaeth yn ystod yr ymchwiliad. Roedd 

yn glir mewn saith achos bod y cytundeb dioddefydd wedi’i gofnodi a’i greu, 

ond roedd y dioddefwyr wedi ei wrthod. Mewn un achos, nododd y Panel 

nad oedd y cytundeb dioddefydd yn weladwy.   

Dywedodd y Panel hefyd bod un achos o’r sampl yn ymddangos fel pe bai 

wedi’i gofnodi’n anghywir fel Trosedd Casineb. Yn ogystal, dywedodd yr 

Aelodau bod ymholiadau wedi’u cynnal o dŷ i dŷ, er nad oedd angen hyn 

yn ôl yr hyn a gofnodwyd. Trafododd yr Aelodau pa un ai a oedd hyn er 

mwyn rhoi sicrwydd i’r dioddefydd a’r gymuned yn hytrach na chyfrannu at 

yr ymchwiliad. Er na ddylai’r achos hwn fod wedi ei gofnodi fel Trosedd 

Casineb yn ôl pob tebyg, cydnabu bod gan yr achos hwn gysylltiad heddlu 

cadarnhaol a bod y dioddefydd wedi’i ddiweddaru, yn unol â’i gytundeb. 

Awgrymodd y Panel y gallai hyn atal erledigaeth bellach gan fod y materion 

wedi’u trin yn gadarnhaol. 

Achosodd achos penodol arall drafodaeth rhwng y Panel gan nad oedd y 

bygythiad yn cael ei ystyried yn un generig, ond roedd cytundeb wedi ei 

greu ar gyfer y galwr, er taw nid y galwr oedd y dioddefydd. Cododd hyn 

bryderon gan nad oedd tystiolaeth bod y dioddefydd wedi’i ddiweddaru yn 
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unol â’r cytundeb y cytunwyd arno, a pha un ai a oedd y cytundeb yn 

berthnasol.  

Canfu’r Aelodau bod y dioddefydd wedi’i ddiweddaru yn unol â’r cytundeb 

y cytunwyd arno o fewn 7 o’r 10 achos a adolygwyd. Nodwyd y gallai rhai 

diweddariadau fod ar goll o’r cofnod mewn un achos gan fod y drosedd yn 

gysylltiedig â throsedd arall. Gan hynny, mae’n bosibl bod diweddariadau 

ond wedi’u hychwanegu at un cofnod, a bod y Panel heb weld y cofnod 

hwnnw. 

Nododd y Panel bod Swyddog Cymorth Troseddau Casineb (SCTC) wedi’i 

benodi ac wedi cysylltu â’r dioddefydd o fewn 48 awr ar ôl cofnodi’r 

digwyddiad (yn unol â’r polisi) mewn hanner o’r achosion a adolygwyd. 

Ychydig iawn o wybodaeth mai troseddau casineb oeddent oedd wedi’i 

chofnodi ar gyfer dau achos, ac nid oedd unrhyw gyfeiriad tuag at SCTC yn 

cael ei benodi, felly roedd y Panel yn teimlo nad oedd hyn, o bosibl, yn 

berthnasol. Fodd bynnag, mewn 3 o’r 10 achos, roedd y Panel yn teimlo 

nad oedd yn glir yn y cofnod pa un ai a oedd SCTC wedi cysylltu â’r 

dioddefwyr. Roedd un o’r achosion hyn yn gysylltiedig â throsedd arall. Gan 

hynny, roedd ychydig o ddryswch ymysg y Panel ynghylch penodiad SCTC. 

Hefyd, adolygodd y Panel un arall o’r tri achos, a chafwyd trafodaeth am y 

ffaith bod SCTC wedi ei benodi i gychwyn, ond ei fod wedi sefyll lawr yn 

ddiweddarach. Eto, roedd yr achos dal yn cael ei ystyried yn Drosedd 

Casineb. Holodd y Panel pa un ai a fyddai’r mater wedi ei drin yn wahanol 

pe bai’r dioddefydd yn wahanol.  

Holodd Aelod o’r Panel am Gymorth i Ddioddefwyr. Mewn pedwar achos a 

adolygwyd, nodwyd bod “y dioddefydd yn cytuno i gael ei gyfeirio at 

Gymorth i Ddioddefwyr,” fodd bynnag, nid oedd tystiolaeth bod cysylltiad 

wedi’i wneud â Chymorth i Ddioddefwyr. Holwyd pa un ai a oedd angen 

adrodd am hyn ar y System Rheoli Troseddau, neu a oedd hyn wedi’i 

gofnodi rhywle arall, a’r Panel heb gael gweld hyn.  
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Achosodd un achos penodol ddryswch ymysg y Panel gan fod y SCTC wedi’i 

gyflwyno er mwyn rhoi cymorth, fodd bynnag, cysylltodd y SCTC â 

gwasanaeth Goleudy (sydd ddim yn ymdrin â Throseddau Casineb), ac yna 

edrychodd am gymorth pellach gan y Tîm Troseddau Casineb. Holodd yr 

Aelodau pam bod y SCTC wedi gwneud hyn oherwydd fe ddylai fod yn rhoi 

cymorth ei hun yn uniongyrchol, neu’n cyfeirio’r dioddefydd at Gymorth i 

Ddioddefwyr. 

Roedd tudalen olaf yr adroddiad System Troseddau Casineb ar goll mewn 

un achos, felly nododd y Panel y gallai gwybodaeth hollbwysig fod wedi’i 

chynnwys ar y dudalen benodol honno, megis penodiad SCTC neu gyfeiriad 

at Gymorth i Ddioddefwyr. O’r herwydd, nid oedd modd i’r Panel gyflwyno 

barn lawn ynglŷn â’r cymorth a roddwyd i’r dioddefydd penodol hwn.    

Sylw Arweinydd Strategol Troseddau Casineb Dyfed-Powys: 

Eto, rwy’n ddiolchgar i’r panel am yr adborth gwerthfawr. Mae gwersi da 

i’w dysgu, a byddaf yn sicrhau eu bod yn cael eu cipio.  

Mae’r adroddiad yn sôn bod, ‘y Panel wedi nodi mewn un achos nad oedd 

cytundeb y dioddefydd wedi’i ddogfennu, ac nad oedd unrhyw 

ddiweddariadau dioddefydd wedi’u nodi ar gyfer yr achos hwn.’  Rwyf wedi 

adolygu’r drosedd a medraf gadarnhau bod y dioddefydd wedi’i 

ddiweddaru, ond rwy’n medru gweld nad oedd y diweddariad yn weladwy 

i’r Panel.   

Mae’r adroddiad hefyd yn dweud bod, ‘y Panel hefyd wedi trafod y ffaith ei 

fod yn ymddangos fel pe bai un achos o’r sampl wedi’i gofnodi’n anghywir 

fel Trosedd Casineb.’ Mae’r cofnod o’r drosedd yn nodi’n glir bod y 

dioddefydd yn credu ei fod wedi ei dargedu oherwydd ei anabledd, ac rwy’n 

fodlon bod yr elfen gasineb yn amlwg.   

Mae’r adborth ynghylch lleoli Swyddogion Cymorth Troseddau Casineb yn 

ddefnyddiol. Rwyf wrthi’n adolygu ein hymagwedd tuag at sicrhau ansawdd 
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ac archwilio troseddau casineb, a bydd hyn yn cael ei gynnwys yn yr 

adolygiad.  

4.0 Stopio a Chwilio  
Mae Arfer Proffesiynol Awdurdodedig y Coleg Plismona1 yn disgrifio Stopio 

a Chwilio fel proses sy’n “caniatáu i swyddogion gadw unigolyn sydd ddim 

wedi ei arestio er mwyn ei chwilio, neu chwilio ei gerbyd, am eitem 

anghyfreithlon.”   

Adolygodd y Panel ddetholiad o 26 achos Stopio a Chwilio a gynhaliwyd 

rhwng mis Mai a mis Gorffennaf 2019. Ymunodd cynrychiolydd o 

Arolygiaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi, ac 

Aelod o’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol (GYA), a oedd â phrofiad o graffu 

ar ddigwyddiadau Stopio a Chwilio, â’r Panel. Roedd y Panel yn 

gwerthfawrogi profiad a gwybodaeth yr unigolion hyn, ac wedi elwa o’u 

cyfraniadau i’r trafodaethau. Roedd un o’r cofnodion a adolygwyd yn 

cynnwys Noeth Chwiliad, a gwellwyd tri o’r achosion hyn gydag argaeledd 

ffilmiau camera corff i gyd-fynd â’r cofnod ysgrifenedig.   

4.1 Arfer Gorau  
Tynnodd yr Aelodau Panel sylw at y meysydd canlynol yr oeddent yn eu 

hystyried yn enghreifftiau o arfer gorau:   

 Nododd yr Aelodau Panel bod y chwiliad wedi ei gofnodi’n dda mewn 

11 achos, bod cyfiawnhad dros chwilio, a bod digon o wybodaeth 

wedi’i chofnodi.  

 Roedd y ffilmiau camera corff yn fuddiol i’r Panel o ran cefnogi eu 

hadolygiad am eu bod wedi caniatáu i’r Panel weld y darlun ehangach 

a chael gwell dealltwriaeth o’r amgylchiadau a’r rheswm dros chwilio. 

Anogodd y Panel yr Heddlu i bwysleisio’n gyson wrth swyddogion 

rheng flaen bod angen troi’r camerâu corff ymlaen cyn cynnal 

                                       
1 https://www.app.college.police.uk/app-content/stop-and-search/ 

https://www.app.college.police.uk/app-content/stop-and-search/


 9 

 

chwiliad lle bynnag y mae’n bosibl, i gipio’r holl ryngweithio er mwyn 

diogelu’r swyddog a chaniatáu’r Panel i roi’r sicrwydd gorau posibl. 

 Roedd y Panel yn fodlon gydag un chwiliad penodol a oedd yn 

cynnwys ffilm camera corff. Er bod y chwiliad wedi’i gynnal ar ôl 

arestio rhywun yn hytrach na stopio a chwilio rhywun, nododd y Panel 

ei fod wedi'i gynnal yn dda - esboniwyd yr arést yn glir, roedd y 

swyddog yn gwrtais, a meddyliodd ar ei draed. Fodd bynnag, gan fod 

yr achos hwn yn gysylltiedig â chwiliad blaenorol, holodd y Panel pam 

nad oedd ffilm camera corff ar gyfer yr achos hwnnw gan fod y 

chwiliad hwn yn ddibynnol ar y chwiliad blaenorol. Cydnabu’r Panel y 

gallai fod oedi rhwng y ddau chwiliad. 

4.2 Meysydd Dysgu 
Tynnodd yr Aelodau Panel sylw at rai meysydd dysgu: 

 Roedd gan ddau achos â ffilmiau camera corff a adolygwyd sail 

aneglur gan fod y rheswm dros chwilio heb ei nodi ar gyfer yr un o’r 

ffilmiau. Fodd bynnag, cydnabu’r Panel y gallai hyn ymwneud â 

phroblem recordio, oherwydd ni chipiwyd cychwyn trafodaeth a 

chwiliad ar y fideo.   

 Roedd un chwiliad penodol yn dangos yn glir bod tri swyddog yn 

bresennol ar y ffilm camera corff, fodd bynnag, sylwodd y Panel bod 

y cofnod Stopio a Chwilio’n dweud mai dim ond un swyddog oedd yn 

gysylltiedig â’r achos. Mae’n rhaid i gofnodion Stopio a Chwilio gael 

eu cwblhau’n llawn er mwyn rhoi cyfrif cywir o’r digwyddiad.  

 Roedd yr Aelodau Panel yn teimlo bod sail annigonol neu aneglur dros 

chwilio mewn 13 achos. Fodd bynnag, roedd y Panel yn deall y dylai 

Goruchwylydd adolygu cofnodion Stopio a Chwilio a rhoi adborth i’r 

swyddog. Mae yna gyfyngiadau TG, fodd bynnag, cyflwynwyd 

sylwadau ar lafar ar gyfer hyn – dim ond 5 o’r 26 oedd yn dangos 

unrhyw gymeradwyaeth gan oruchwylydd, ac roedd pob un o’r rhain 

yn gadarnhaol.   
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 Dywedodd y Panel bod diffyg sail resymol dros gyfiawnhau chwilio 

mewn 4 achos, gan fod y canllawiau’n nodi’n glir nad yw arogli 

sylwedd anghyfreithlon yn ddigonol ar ben ei hun.  

 Mewn dau achos, canfu bod y bobl a gafodd eu chwilio yn rhan o 

grŵp, ond ni nodwyd sawl un oedd yn y grŵp hwn. Roedd diffyg 

cyfiawnhad yn y cofnodion ar gyfer y rheswm dros chwilio’r bobl hyn, 

a pha un ai a oedd rhai aelodau o’r grŵp wedi’u chwilio am fod 

sylweddau a reolir wedi’u canfod ym meddiant un person. 

 Nododd y Panel bod y swyddog yn chwilio am gyffuriau a reolir mewn 

tri achos, ac wedi dod o hyd iddynt, ond roedd canlyniad y chwiliad 

yn dweud “heb ganfod unrhyw beth/dim gweithredu pellach”. Roedd 

y Panel yn teimlo bod y wybodaeth hon yn anghyson a bod angen 

esboniad pellach.   

 Hefyd, dywedodd y Panel nad oedd rhan olaf y rhan fwyaf o ffurflenni 

(canlyniad, tynnu dillad a rhyw’r swyddogion a oedd yn bresennol) 

wedi’i chwblhau’n gywir, neu’n cynnwys diffyg gwybodaeth. Hefyd, 

mewn rhai achosion, ni chwblhawyd gwybodaeth am y cerbyd pan 

oedd cerbydau’n gysylltiedig â’r chwiliad.  

 Mewn un achos, teimlai’r Panel y gallai’r pŵer chwilio anghywir fod 

wedi’i gofnodi. Stopiwyd y cerbyd am drosedd yfed a gyrru, ond 

Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 a gofnodwyd. Achosodd y 

diffyg gwybodaeth a gofnodwyd ychydig o ddryswch ymysg y Panel. 

Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

Mae’r Panel Sicrhau Ansawdd wedi nodi bod 11 o 26 achos wedi’u 

cofnodi’n dda, a darparodd y panel enghreifftiau o’r rhain. Mewn dau 

achos a gafodd eu hadolygu, adroddwyd nad oedd y camerâu corff yn 

dangos sail glir. Atgoffwyd swyddogion i sicrhau eu bod nhw’n defnyddio 

eu camerâu corff cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi sefyllfaoedd o’r 

fath. Mae pob swyddog yn lleoliad unrhyw ddigwyddiad neu broses chwilio 

wedi’i hyfforddi i droi ei gamera corff ymlaen yn syth; bydd hyn yn 

sicrhau y dangosir mwy o’r digwyddiad/sefyllfa.  

Mater arall y tynnwyd sylw ato yw’r ffaith bod tri swyddog yn bresennol 

yn ystod un proses chwilio, ond dim ond un swyddog a nodwyd ar y 
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ffurflen stopio a chwilio. Tynnwyd sylw swyddogion at hyn, ac fe’u 

cynghorwyd i gynnwys pawb sy’n bresennol adeg y chwiliad. Rwy’n 

ymwybodol bod swyddogion yn medru cofnodi’r ffaith eu bod wedi 

defnyddio’r camerâu corff yn dilyn diweddariad diweddar i’r ffurflen stopio 

a chwilio. Bydd hyn yn cynorthwyo’r Panel Sicrhau Ansawdd wrth gynnal 

adolygiadau, ac yn caniatáu’r archwiliadau i gael darlun clir o sawl 

swyddog sy’n defnyddio’r camerâu corff wrth gynnal gwiriadau stopio a 

chwilio. Cefnogir hyn gan neges glir gan yr heddlu bod swyddogion yn 

cael eu cyfarwyddo i ddefnyddio’u camerâu corff bob amser wrth stopio a 

chwilio pobl.  

Roedd 13 achos a adolygwyd yn aneglur mewn perthynas â sail 

annigonol. Dylai goruchwylydd y swyddog adolygu pob cofnod a gyflwynir, 

fodd bynnag, nid yw hynny bob amser yn digwydd. Adroddodd y Panel 

Sicrhau Ansawdd mai dim ond 5 cofnod o 26 oedd yn cynnwys sylwadau 

gan oruchwylydd, er i sail annigonol gael ei nodi mewn 13 achos. Dywed 

y Panel Sicrhau Ansawdd eu bod yn fodlon â’r sylwadau goruchwylydd a 

gofnodwyd. Ni chofnodwyd bod unrhyw sylwadau gan y goruchwylydd yn 

siomedig. Eto, rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd goruchwyliaeth er mwyn 

sicrhau unplygrwydd a chyfreithlondeb y chwiliadau a gynhelir ar draws yr 

heddlu, ac mae hyn hefyd yn cael ei gyfathrebu i’n staff a’i drin adeg 

hyfforddiant diogelwch yr heddlu er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd.   

Byddwn yn cytuno â datganiad y panel bod amrywiad sylweddol yn 

ansawdd y cofnodion a adolygwyd ganddynt a thrwy ein prosesau adolygu 

mewnol. Mae angen i bob cofnod gael ei gwblhau’n gywir, ac mae angen 

sicrhau bod swyddogion yn cofnodi sail digonol dros chwilio, gan wneud 

yn siŵr bod ffilmiau camera corff ar gael er mwyn uchafu’r cofnod 

ysgrifenedig. Fel Heddlu, rydyn ni’n croesawu gwerth adborth, sydd ond 

yn medru cynorthwyo â gwelliannau, a fydd, yn eu tro, yn sicrhau’r 

gwasanaeth gorau posibl ar gyfer y cyhoedd. Mae’r Panel Sicrhau 

Ansawdd yn ein galluogi i ystyried safbwyntiau pobl o amrediad eang o 

gefndiroedd, ac ychwanegu gwerth i’n harchwiliadau a’r ffordd rydyn ni’n 

cyflwyno gwasanaethau, gan greu amgylchedd lle mae gwaith 

partneriaeth yn ffynnu ac yn cyflwyno manteision sylweddol i bawb.  

4.3 Ymholiadau a Godwyd 
Cododd yr Aelodau Panel nifer o faterion yr oedd angen eu hegluro 

ymhellach yn ystod y sesiwn: 
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 Holodd yr Aelodau pam bod 30 eiliad o dawelwch ar ddecrhau pob 

ffilm camera corff.  

Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

Y cyfnod byffer cyn i’r camera corff gael ei weithredu gan y swyddog yw 

hyn. Oedi byr yw’r tawelwch 30 eiliad wrth i’r camera corff gyfrif ac 

ymgychwyn cyn recordio wrth i’r swyddog weithredu’r camera. Mae 

swyddogion yn cael eu hatgoffa i droi’r camerâu corff ymlaen cyn gynted â 

phosibl.  

 

 Holodd yr Aelodau pa un ai a oes dewis i gofnodi ar y ffurflen Stopio 

a Chwilio pan mae copi o’r cofnod chwilio’n cael ei gynnig yn ystod 

proses chwilio ond yn cael ei wrthod gan yr unigolyn sy’n cael ei 

chwilio. 

  

Sylwadau Arweinydd yr Adran 

Pan ofynnir am gopi o’r chwiliad, mae dewis ar gyfer cofnodi hyn, a medraf 

gadarnhau mai canlyniad yr holl arolygiadau a gynhaliwyd yw “ni ofynnwyd 

am gopi”.   

 

 Holodd yr Aelodau pa un ai a ddylai dau swyddog fod yn bresennol 

adeg Noeth Chwiliad, gan mai dim ond un swyddog a gofnodwyd yn 

yr achos a adolygwyd gan y Panel. Holodd yr Aelodau hefyd pa un ai 

a oedd yn gymesur cynnal noeth chwiliad y tro hwn oherwydd y sail 

a roddwyd oedd bod yr unigolyn yn cario meddyginiaeth.  

 

Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

Dylai o leiaf dau swyddog gynnal noeth chwiliadau. Dylid cofnodi’r ddau 

swyddog ar y ffurflen chwilio. Byddwn yn awgrymu bod sail ychwanegol o 

oedd, o bosibl, heb ei gofnodi’n llawn, a adolygwyd gan y Panel. 

 

 Holodd yr Aelodau pa un ai a yw gweithredu yn ôl cyfrif aelod o’r 

cyhoedd yn gyfiawnhad dros chwilio, a pha un ai a oedd y sail a 
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gofnodwyd ar gyfer pedwar achos cysylltiedig yn seiliedig ar farn y 

swyddog a ymatebodd i bryderon yr aelod o’r cyhoedd. 

Sylwadau Arweinydd yr Adran: 

Byddwn yn awgrymu y byddai cyfrif yr aelod o’r cyhoedd ond wedi ffurfio 

rhan o gyfiawnhad y swyddog dros chwilio, ac nad hynny yw’r darlun 

cyfan. Byddai angen cael sail ychwanegol i gefnogi hyn er mwyn osgoi 

erledigaeth.  

 

Yn gyffredinol, teimlai’r Panel bod amrywiad sylweddol yn ansawdd y 

cofnodion a adolygwyd. Arweiniodd hynny at y Panel yn dod i’r casgliad 

bod angen gwneud mwy i sicrhau bod yr holl brosesau Stopio a Chwilio 

a gynhelir yn cael eu cofnodi’n briodol. Mae hyn yn cynnwys esboniadau 

manylach dros sail y chwiliad a sicrhau bod y ffilmiau camera corff 

cyfatebol ar gael er mwyn gwella’r cofnod ysgrifenedig.  

 


