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I ba raddau mae’r llu wedi rhoi trefniadau ar waith i 
sicrhau bod ei weithlu’n gweithredu gydag 
uniondeb? 

Mae gan swyddogion heddlu a staff Heddlu Gogledd Cymru ymwybyddiaeth 

dda o’r hyn a ddisgwylir ganddynt o ran uniondeb, er y gallai tîm y prif 

swyddogion wneud mwy i hyrwyddo hynny ymhlith y gweithlu. Mae angen 

cynnal adolygiad o gapasiti a galluogrwydd y llu i adnabod ac ymateb i 

fygythiadau a risgiau. Gwnaeth y llu beth cynnydd da ar argymhellion a 

gynhwyswyd yn arolygiad 2012 yr HMIC. 

Crynodeb 

Mae’r prif gwnstabl yn arwain ar hyrwyddo ymddygiad moesegol, gan gynnwys y 

Cod Moeseg, i’w swyddogion a staff. Mae’r prif gwnstabl yn cynnal sioeau ffordd i 

gyfathrebu gyda staff, gan roi pwyslais ar wella diwylliant, safonau ac 

arweinyddiaeth. Byddai staff yn croesawu ymweliadau personol i orsafoedd gan dîm 

y prif swyddogion er mwyn gwella eu dealltwriaeth o’r meysydd hyn. Mae gan y llu 

gynlluniau i gyfathrebu a gwreiddio’r Cod Moeseg newydd i’r llu. Darperir 

hyfforddiant i staff ar ymddygiad moesegol a phroffesiynol ond ni chaiff ei ddarparu’n 

gyson i’r holl staff. Gall staff wneud adroddiadau cyfrinachol am gamweithredu gan 

eu cydweithwyr trwy gwmni allanol cyfrinachol gan ddefnyddio ‘Safecall’. Mae gan y 

llu bolisi pendant i arwain staff sydd eisiau rhoi gwybod am gamweithredu; roedd gan 

y rhan fwyaf o staff a holwyd gan yr HMIC fel rhan o’r arolygiad yr hyder i roi gwybod 

yn uniongyrchol i’r adran safonau proffesiynol (PSD). 

Mae cudd-wybodaeth yn cael ei hadolygu, ond nid yw’r llu yn mynd ati’n rhagweithiol 

i chwilio am gudd-wybodaeth y gellid gweithredu arni nac yn adnabod staff neu 

grwpiau bregus. Mae’r llu’n defnyddio meddalwedd 3Ami i fonitro systemau TG ac 

mae ganddo agwedd gadarn at gyfryngau cymdeithasol. Mae’r llu’n defnyddio 

profion uniondeb yn seiliedig ar gudd-wybodaeth ond nid yw’n cynnal hap brofion 

cyffuriau er y nodwyd mai camddefnyddio sylweddau yw’r mesur rheoli gwannaf yn y 

sefydliad. Prin yw’r capasiti i wneud gwaith rhagweithiol i adnabod a lleihau 

bygythiadau llygredd. 

Mae staff yn y PSD a’r uned wrthlygredd (ACU) yn cael peth hyfforddiant ar eu rolau 

ond ni fuont ar gwrs gwrthlygredd efydd y Coleg Plismona. 

Cynhelir gwrandawiadau camymddygiad mewn ffordd sy’n hyrwyddo tryloywder, 

effeithiolrwydd a chyfreithlondeb. 
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Pa gynnydd 

wnaeth y llu ar 

reoli perthnasoedd 

proffesiynol a 

phersonol gydag 

uniondeb a 

thryloywder ers 

adroddiad Rhagfyr 

2012 yr HMIC? 

Pa gynnydd wnaeth 

y llu o ran 

cyfathrebu a 

gwreiddio 

ymddygiad 

moesegol a 

phroffesiynol i’r 

holl staff, gan 

gynnwys y Cod 

Moeseg newydd? 

Pa mor dda mae’r 

llu’n mynd ati’n 

rhagweithiol i 

chwilio am, herio’n 

effeithiol ac 

ymchwilio 

camymddygiad ac 

ymddygiad 

amhroffesiynol? 

Pa mor dda mae’r 

llu yn atal, adnabod 

ac ymchwilio 

llygredd? 

Amlygwyd dau faes 

gwelliant yn 

adroddiad 2012. 

Y cyntaf oedd yr 

angen am bolisi 

cyfryngau 

cynhwysfawr y gellid 

gweld ei fod yn 

gweithio’n dda. 

Gwnaed cynnydd da 

yn hynny o beth. 

Roedd yr ail yn 

ymwneud â’r angen 

am gofrestr ganolog 

ar gyfer rhoddion a 

lletygarwch. Mae’r 

gofrestr yn ei lle 

erbyn hyn, ond nid 

yw polisi’r llu’n cael 

ei ddilyn na’i 

archwilio. 

Mae staff yn gwybod 

beth a ddisgwylir 

ganddynt. 

Mae angen i’r llu 

ddarparu hyfforddiant 

penodol i staff ar yr 

angen am 

ymddygiad moesegol 

a phroffesiynol. Mae 

angen hefyd i’r llu 

ddatblygu 

swyddogaeth 

archwilio ar gyfer 

buddiannau busnes 

staff. 

 

Mae gan y llu 

strwythurau 

llywodraethu i fonitro 

materion uniondeb. 

Fodd bynnag, nid 

yw’r llu yn ymchwilio 

materion 

camymddygiad 

mewn ffordd 

amserol. 

Mae angen mwy o 

gapasiti ar y PSD i 

ymchwilio a monitro 

meysydd risg o fewn 

y llu, gan gynnwys 

buddiannau busnes 

a chysylltiadau 

hysbysadwy. 

 

Mae gan y llu 

strwythur tasg a 

chydlynu ar gyfer 

mynd i’r afael â 

materion llygredd, 

ynghyd â strategaeth 

reoli i reoli risgiau. 

Nid yw’r llu yn 

adnabod grwpiau 

bregus. 

Mae angen mwy o 

gapasiti ar yr ACU i 

fynd ati’n rhagweithiol 

i adnabod a lleihau 

risgiau i’r llu. 
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Pa gynnydd 

wnaeth y llu ar 

reoli perthnasoedd 

proffesiynol a 

phersonol gydag 

uniondeb a 

thryloywder ers 

adroddiad Rhagfyr 

2012 yr HMIC? 

Pa gynnydd wnaeth 

y llu yn cyfathrebu 

a gwreiddio 

ymddygiad 

moesegol a 

phroffesiynol i’r 

holl staff, gan 

gynnwys y Cod 

Moeseg newydd? 

Pa mor dda mae’r 

llu’n mynd ati’n 

rhagweithiol i 

chwilio am, herio’n 

effeithiol ac 

ymchwilio 

camymddygiad ac 

ymddygiad 

amhroffesiynol? 

Pa mor dda mae’r 

llu yn atal, adnabod 

ac ymchwilio 

llygredd? 

 

 Mae swyddogion a 

staff yn ymwybodol o 

ffiniau ymddygiad 

amhroffesiynol ac 

maent yn deall sut 

mae hynny’n 

effeithio’r cyhoedd 

a’u cydweithwyr. 

Mae’r llu’n gofalu fod 

yr holl staff, waeth 

beth yw eu rheng 

neu rôl, yn cael eu 

trin yn deg a 

chyfartal o ran y 

ffordd y caiff 

ymchwiliadau eu 

hasesu, eu cofnodi 

a’u hymchwilio a sut 

gaiff cosbau eu 

gweithredu. 
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Yr llu mewn rhifau 

Cwynion 

Cyfanswm cwynion gan y cyhoedd yn erbyn 

swyddogion a staff, 

12 mis hyd at fis Mawrth 2014 

321 

Cyfanswm cwynion gan y cyhoedd yn erbyn 

swyddogion a staff, 

12 mis hyd at fis Mawrth 2014, fesul pob 100 o’r 

gweithlu 

12.4 

Cyfanswm cwynion gan y cyhoedd yn erbyn 

swyddogion a staff, 

fesul pob 100 o’r gweithlu – Cymru a Lloegr 

15.7 

Ymddygiad 

Cyfanswm yr achosion ymddygiad yn erbyn swyddogion 

a staff, 

12 mis hyd at fis Mawrth 2014 

64 

Cyfanswm yr achosion ymddygiad yn erbyn swyddogion 

a staff, 

12 mis hyd at fis Mawrth 2014, fesul pob 100 o’r 

gweithlu 

2.5 

Cyfanswm yr achosion ymddygiad yn erbyn swyddogion 

a staff, 

fesul pob 100 o’r gweithlu – Cymru a Lloegr 

2.6 
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Buddiannau busnes 

Ceisiadau yn y 12 mis hyd at fis Mawrth 2014 91 

Cymeradwyaethau yn y 12 mis hyd at fis Mawrth 2014 90 

Adnoddau 

Canran y gweithlu yn y PSD/ACU 1.1% 

Canran y gweithlu yn y PSD/ACU 

― Cymru a Lloegr 

1.0% 

Cymerwyd y wybodaeth uchod o gasgliadau data a ddychwelwyd gan luoedd, ac o’r herwydd 

efallai nad ydynt yn gwbl gyson â chasgliadau arolygiadau fel y’u nodir yng nghorff yr 

adroddiad. 
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Canran y gweithlu cyfan yn y PSD/ACU (gan gynnwys cyfreitha sifil/cyfreithiol, fetio a 

diogelwch gwybodaeth) fel ar 31 Mawrth 2014 

 

Nid yw’r siart uchod ond yn dangos canran gweithlu’r llu oedd yn gweithio mewn 

swyddi safonau proffesiynol neu wrthlygredd ar 31 Mawrth 2014. Mae’r ganran yn 

cynnwys cyfreitha sifil/cyfreithiol, fetio a diogelwch gwybodaeth. Mae rhai lluoedd yn 

rhannu’r rolau hyn, trwy i staff gael eu cyflogi mewn un llu i wneud gwaith llu arall. Ar 

gyfer y lluoedd hynny gall roi’r argraff fod canran uchel yn y llu yn gwneud y gwaith a 

chanran fechan yn y llu y gwneir y gwaith ar eu rhan. 



 

9 

Cyflwyniad 

Yn ystod adolygiad yr HMIC o berthnasoedd heddlu, a gyhoeddwyd yn 2011, 

Without fear or favour1, ni welsom dystiolaeth i gefnogi pryderon blaenorol fod 

perthnasoedd heddlu amhriodol yn adlewyrchu methiannau endemig o ran uniondeb 

yr heddlu. Fodd bynnag, ni roddodd yr HMIC gymeradwyaeth ddiamod i’r 

gwasanaeth heddlu. Gwelsom mai prin oedd y lluoedd oedd o ddifrif yn ymwybodol o 

faterion uniondeb heddlu nac yn rheoli’r materion hynny. Gwelsom amrywiaeth mawr 

ar draws y gwasanaeth o ran lefelau deall ffiniau perthnasoedd yr heddlu ag eraill, 

gan gynnwys y cyfryngau. Yn yr un modd, gwelsom amrywiaeth mawr ar draws y 

gwasanaeth yn y defnydd o fecanweithiau gwirio, a llywodraethu a goruchwylio 

perthnasoedd heddlu. 

Yn ystod adroddiad cynnydd yr HMIC yn 2012, Revisiting police relationships2 

gwelsom, er bod lluoedd wedi gwneud peth cynnydd, yn enwedig felly o ran 

gweithredu prosesau a pholisïau i reoli bygythiad i uniondeb, bod angen gwneud 

mwy. Hefyd, roedd angen cyflymu’r newid, yn un peth er mwyn dangos i’r cyhoedd 

fod y gwasanaeth heddlu o ddifrif am reoli materion uniondeb. 

Mae’r arolygiad hwn yn edrych ar y trefniadau sydd ar waith i sicrhau bod y sawl sy’n 

gweithio mewn heddluoedd yn gweithredu gydag uniondeb. Yn benodol, 

edrychasom ar bedwar prif faes: 

(1) Pa gynnydd a wnaed ar reoli perthnasoedd proffesiynol a phersonol ers ein hail 

ymweliad yn 2012? 

(2) Pa gynnydd wnaeth y llu yn cyfathrebu a gwreiddio ymddygiad moesegol a 

phroffesiynol i’r holl staff? 

(3) Pa mor dda mae’r llu’n mynd ati’n rhagweithiol i chwilio am a herio’n effeithiol ac 

ymchwilio camymddygiad ac ymddygiad amhroffesiynol? 

(4) Pa mor dda mae’r llu yn atal, adnabod ac ymchwilio llygredd? 

Ym mis Mai 2014, cyhoeddodd y Coleg Plismona God Moeseg ar gyfer y 

gwasanaeth heddlu.3 Gan y cychwynnodd ein harolygiadau mewn lluoedd ar 

ddechrau Mehefin 2014, mae’n afrealistig disgwyl, adeg yr arolygiad, y byddai 

                                            
1
 Without fear or favour: A review of police relationships, HMIC, 13 Rhagfyr 2011. Ar gael yn 

www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/media/a-review-of-police-relationships-20111213.pdf 

2
 Revisiting police relationships: A progress report HMIC, cyhoeddwyd ar 18 Rhagfyr 2012. Ar gael yn 

www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/media/revisiting-police-relationships.pdf 

3
 Code of Ethics - A Code of Practice for the Principles and Standards of Professional Behaviour for 

the Policing Profession of England and Wales, Coleg Plismona. Gorffennaf 2014. Ar gael yn 

www.college.police.uk 
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lluoedd wedi datblygu cynllun llawn a chynhwysfawr i wreiddio’r cod mewn polisïau a 

gweithdrefnau. Rydym yn cydnabod fod hwn yn waith sy’n cael ei ddatblygu gan y 

lluoedd ac archwiliodd ein harolygiad a oeddent wedi dechrau datblygu’r cynlluniau 

hynny ai peidio. 

Bydd adroddiad cenedlaethol ar uniondeb a llygredd heddlu ar gael yn 

www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/ yn gynnar yn 2015. 

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/
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Pa gynnydd wnaeth y llu ar reoli perthnasoedd 
proffesiynol a phersonol gydag uniondeb a 
thryloywder ers adroddiad Rhagfyr 2012 yr HMIC? 

Canfu’r HMIC y gwnaeth y llu gynnydd da yn gyffredinol er 2012. Amlygwyd dau faes 

gwelliant yn adroddiad 2012, sef: 

1. Yr angen am bolisi cyfryngau cynhwysfawr; 

2. Yr angen am gofrestr rhoddion a lletygarwch ganolog. 

Gwnaed cynnydd da; cyflwynwyd polisi cyfryngau cynhwysfawr ac mae’n 

ymddangos ei fod yn gweithio’n dda. Ers ei gyflwyno ni ddaethpwyd ar draws unrhyw 

ddatgeliadau amhriodol i’r cyfryngau. Mae gan y llu reolaeth lem ar fynediad 

swyddogol at gyfryngau cymdeithasol, ac mae ganddo brosesau a meddalwedd 

monitro er mwyn asesu sut mae’r cyfryw gyfryngau’n cael eu defnyddio gan aelodau 

staff. Yn ddiweddar, trwy sefydlu grŵp defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol, 

cynhyrchwyd cylchlythyr sy’n amlygu risgiau a wynebir gan ddefnyddwyr cyfryngau 

cymdeithasol, ac effaith bosib hynny arnynt fel aelodau o’r llu. 

Yn yr ail faes, canfu’r HMIC y gwnaeth y llu gynnydd da ond mae ychydig bach o 

waith i’w wneud eto. Cyflwynodd y llu gofrestr ganolog a gefnogir gan bolisi a 

chanllawiau gweithdrefnol, a’r rhagdybiaeth gan staff oedd na ddylid derbyn rhoddion 

a childyrnau. Fodd bynnag, wedi cynnal arolygiad o’r gofrestr a gyhoeddwyd ar 

fewnrwyd y llu, canfu’r HMIC fod y polisi’n cael ei weithredu’n anghyson. Mae’r 

polisi’n datgan na ddylid derbyn alcohol, ond roedd rhai staff a holwyd gan yr HMIC 

yn ansicr ynghylch hynny. Roedd cofnodion ar y gofrestr yn cynnwys derbyn chwisgi 

ar un achlysur a gwin ar un arall. Hefyd, prin oedd y dystiolaeth o gofnodi 

gwrthodiadau a dim i ddangos fod aelodau tîm y prif swyddogion (ac eithrio’r prif 

gwnstabl) neu unrhyw staff arall wedi cael cynnig, ac yna wedi derbyn (neu yn wir 

wedi gwrthod) unrhyw roddion neu letygarwch. Hefyd, nid oes unrhyw broses ffurfiol 

neu reolaidd o archwilio cynnwys y gofrestr. 
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Pa gynnydd wnaeth y llu ar gyfathrebu a gwreiddio 
ymddygiad moesegol a phroffesiynol i’r holl staff, 
gan gynnwys y Cod Moeseg newydd? 

Arweinyddiaeth a llywodraethu 

Mae’r prif gwnstabl yn cynnal sioeau ffordd i gyfathrebu gyda staff, a chynhelir 

cyfarfodydd gyda grwpiau cynrychioli staff. Defnyddiodd y prif gwnstabl y cylchgrawn 

staff o’r enw ‘Cyfathrebu’ i roi arweiniad ar ‘mae beth a wnewch, beth a ddywedwch 

a sut yr edrychwch yn cyfrif’; a chefnogir hynny gan ymgyrch bosteri. Rhoddodd y 

prif gwnstabl bwyslais ar wella diwylliant, safonau ac arweinyddiaeth, a byddai staff 

yn croesawu ymweliadau personol i orsafoedd gan dîm y prif swyddogion er mwyn 

gwella eu dealltwriaeth. 

Mae swyddogion a staff yn ymwybodol o ffiniau ymddygiad amhroffesiynol ac maent 

yn deall sut mae ymddygiad gwael yn effeithio’r cyhoedd a’u cydweithwyr. Mae 

‘Syniadau da Dydd Mawrth’ a’r Angen i wybod’ yn gynhyrchion cyfathrebu a 

frandiwyd gan y llu sy’n cyrraedd staff yn effeithiol ac a ddefnyddir yn rheolaidd i 

feithrin ymwybyddiaeth o faterion pwysig, er enghraifft, roedd neges ddiweddar yn 

ymwneud â’r polisi rhoddion a childyrnau. 

Mae’r llu wedi cynhyrchu pecyn gwybodaeth gwrthlygredd ar-lein, a baratowyd gan 

yr ACU, ac a ddefnyddiwyd 2,000 o weithiau ers ei lansio. Mae angen i’r llu godi 

ymwybyddiaeth o gyfrifoldeb personol swyddogion i roi gwybod am a herio 

camymddygiad ac ymddygiad amhroffesiynol. Efallai y byddai hynny’n rhoi hyder 

iddynt roi gwybod am fwy o ddigwyddiadau. 

Mae gan y llu swyddog adolygu polisi a chasgliad cynhwysfawr o bolisïau yn 

‘Sharepoint,’ pecyn TG masnachol, a chaiff y rhain eu hadolygu o fewn rhaglen 

strwythuredig. Mae angen cryfhau polisïau trwy ymgorffori safonau moesegol ddylai 

fod wedi cael eu mabwysiadu wrth baratoi i adolygu pob polisi. Wrth gyflwyno’r Cod 

Moeseg gellid ystyried hyn yn rhan o adolygiad thematig gan y llu, a chynhelir 

asesiad risg ar gyfer pob polisi ac fe’u blaenoriaethir ar gyfer eu diweddaru. 

Nid oedd pob rheolwr yn arddangos eu hymrwymiad personol i ymddygiad 

moesegol. Nid oeddent bob tro’n gwirio a oedd staff yn deall yr hyn a ddisgwylid 

ganddynt yn eu bywydau proffesiynol a phreifat. Darganfu’r HMIC enghreifftiau ble y 

cafodd ymddygiad ei herio, a arweiniodd at ddiswyddiadau o’r llu neu at gyflwyno 

cynlluniau gweithredu. 

Roedd y rhan fwyaf o staff a holwyd gennym yn rhan o’r arolygiad yn ymwybodol o’u 

cyfrifoldeb i herio a rhoi gwybod am gamymddygiad ac ymddygiad amhroffesiynol, 

ac roeddent yn teimlo y cawsant gefnogaeth pan wnaethant hynny, waeth beth oedd 

eu rheng, rôl neu brofiad. Darganfu’r HMIC wahaniaethau o ran dealltwriaeth o’r 
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broses y dylid ei dilyn. Ni fyddai rhai staff yn herio na rhoi gwybod oni bai fod y mater 

yn un difrifol, ond roedd staff eraill yn credu y dylid fod wedi rhoi gwybod am 

ymchwiliadau blaenorol i ddigwyddiadau lefel is trwy eu rheolwyr lleol yn hytrach na 

rhoi gwybod yn uniongyrchol i’r PSD. Nid oedd yr HMIC wedi gallu dod o hyd i 

dystiolaeth y cynhaliodd y llu unrhyw archwiliadau ar heriau a wnaed i asesu a oedd 

unrhyw beth arall y dylai ei wneud, neu i ddod o hyd i unrhyw fylchau yn ei ddull 

gweithredu. Defnyddiodd rhai staff ‘torri rheolau gweithredu’ yn sail ar gyfer rhai 

heriau. Etifeddwyd y term hwn oddi wrth y prif gwnstabl blaenorol oedd wedi’i 

ddefnyddio i hyrwyddo ymddygiad moesegol, ond mae ei ddylanwad yn parhau 

ymhlith rhai aelodau o’r llu. 

Mae gan y llu uned gwella perfformiad (PIU) i gefnogi goruchwylwyr sy’n herio 

swyddogion ar faterion perfformiad. Cynhwysodd y llu gwestiynau am herio 

ymddygiad anfoesegol ac amhroffesiynol mewn byrddau dyrchafu i ringylliaid. 

Mae gan y llu gynlluniau i gyfathrebu a gwreiddio’r cod moeseg newydd. Cymerodd y 

prif gwnstabl gyfrifoldeb personol am hyn, ac mae’n cadeirio’r bwrdd llywodraethu 

fydd yn goruchwylio gweithredu’r cod. Mae’r bwrdd yn cynnwys cynrychiolaeth dda o 

adrannau ar draws y llu. Cwblhawyd cylch a chynllun gorchwyl y bwrdd ym mis 

Gorffennaf 2014. Mae’r cynllun yn rhestru nifer o gamau gweithredu ac amserlenni. 

Mae gan y llu bolisi clir sy’n amlinellu’r cyfrifoldeb i roi gwybod am unrhyw newid yn 

amgylchiadau yng nghysylltiadau a pherthnasoedd personol swyddog neu aelod 

staff, ac mae swyddogion ac aelodau staff yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau yn y 

cyswllt hwn. Mae gan yr ACU gofnod o bob cysylltiad a ddatganwyd, ac fe’u hasesir 

a’u graddio yn ôl meini prawf pendant, er mwyn dangos a yw’r cysylltiad yn un nad 

oes ond rhaid i’r llu fod yn ymwybodol ohono, neu a oes amodau y mae’n rhaid eu 

bodloni er mwyn gallu caniatáu’r cysylltiad. Os yw’r cysylltiad yn amhriodol, caiff y 

cam gweithredu er mwyn mynd i’r afael â hyn ei amlygu. 

Defnyddir y Model Penderfynu Cenedlaethol (NDM) ar bob lefel yn y llu, a chafodd 

swyddogion a staff eu hyfforddi er mwyn deall sut i’w ddefnyddio. Cafodd staff y 

ganolfan reoli raglen pedwar diwrnod ar y model oedd yn cynnwys sylw i genhadaeth 

a gwerthoedd sy’n greiddiol i’r NDM. Canfu’r HMIC fod tystiolaeth dda fod yr NDM yn 

cael ei ddefnyddio gan yr ACU, ac y cofnodir y rhesymwaith am benderfyniadau a 

wneir ar adegau allweddol yn ystod ymchwiliad. 

Darperir hyfforddiant i staff ar ymddygiad moesegol a phroffesiynol, ond ni chaiff ei 

ddarparu’n gyson ar draws y llu. Er hynny, rhoddir ffocws cryf iawn ar hyfforddiant 

moesegol i staff newydd a cheir dynesiad strwythuredig ar gyfer goruchwylwyr. Mae’r 

cynllun gweithredu ar gyfer cyflwyno’r Cod Moeseg yn cynnwys amcan i’r llu adolygu 

ei raglenni hyfforddiant a chynnwys penblethau moesegol. Dywedodd rhai 

goruchwylwyr y defnyddiwyd sefyllfa a ddatblygwyd gan y Coleg Plismona i gefnogi’r 

gwaith o gyflwyno’r Cod Moeseg. Bwriedir cynnal cynllun hyfforddi peilot yn ardal 

blismona leol Wrecsam allai fod yn gyfle defnyddiol i hyfforddi staff ar y materion hyn 
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yn rhan o hyfforddiant wyneb i wyneb fyddai’n ymgorffori penblethau moesegol a 

materion sy’n berthnasol i ragfarn ddiarwybod. Mae NCALT, teclyn e-ddysgu, ar gael 

i’w ddefnyddio gan staff ond nid yw hynny’n orfodol. Mae gan y llu raglen gynefino ar 

gyfer staff heddlu newydd sy’n cynnwys yr angen i reolwr llinell y gweithiwr newydd 

lenwi ‘rhestr wirio cynefino’. Nid oedd y rhestr wirio a archwiliwyd gan yr HMIC wedi’i 

dyddio, ac nid oedd yn rhoi unrhyw gyfrifoldeb i reolwr yn llenwi’r ffurflen esbonio 

ffiniau ymddygiad derbyniol, nac i atgyfnerthu polisïau uniondeb pwysig. 

Mae prif swyddogion yn darparu gwybodaeth i’r comisiynydd heddlu a throseddu 

(PCC) at ddibenion llywodraethu ac atebolrwydd ar faterion uniondeb, gan gynnwys 

camymddygiad ac ymddygiad amhroffesiynol. Mae’r dirprwy brif gwnstabl (DCC) yn 

cyfarfod y dirprwy PCC bob pythefnos ac mae’r llu’n adrodd i fwrdd gweithredol 

strategol y PCC bob chwarter ar faterion PSD. Nid yw’r wybodaeth yn yr 

adroddiadau hyn yn cynnwys yr holl ddata uniondeb, gan gynnwys amseroldeb wrth 

ddelio â chamymddygiad neu gwynion gan y cyhoedd, neu ynghylch cyhuddiadau 

mewnol o ran tegwch yn y gweithle. Mae hyn yn bwysig wrth ystyried unrhyw 

gysylltiadau posib gyda materion camymddygiad y rhoddir gwybod amdanynt. Nid 

yw’r data yn yr adroddiadau hyn yn cael ei ddehongli mewn unrhyw ffordd. Er 

enghraifft, cofnododd adroddiad Mehefin 2014 ostyngiad o 20 y cant yn nifer yr 

adroddiadau gwrthlygredd rhwng 2012/13 a 2013/14, ond nid oedd unrhyw 

ddadansoddiadau yn rhoi rhesymau am hyn, nac o ganlyniad y cyhuddiadau a 

wnaed. 

Caiff materion uniondeb (gan gynnwys camymddygiad ac ymddygiad 

amhroffesiynol) eu monitro o ddifrif gan y DCC, sef y person sy’n gyfrifol am unrhyw 

fater camymddygiad o fewn y llu, mewn cyfarfodydd llywodraethu bob pythefnos 

gyda phennaeth y PSD. Mae hefyd yn derbyn adroddiadau chwarterol sy’n galluogi 

iddo ddeall yn llawn unrhyw faterion y mae’r llu yn eu hwynebu ac amlygu unrhyw 

gamau y dylid eu cymryd. Amlygodd asesiad cudd-wybodaeth strategol y llu ar gyfer 

y PSD nifer o feysydd oedd yn peri pryder, rhai ohonynt yn strwythurol neu’n 

weithdrefnol, ac y gallent effeithio ar allu’r llu i gyfyngu ar risg. Roedd hyn yn 

cynnwys diffyg ‘proses orfodol ar draws y llu i arfarnu ac adolygu perfformiad’. 

Deall uniondeb 

Mae gan y llu gofrestr ganolog ar gyfer buddiannau busnes. Fodd bynnag, nid oes 

gan y llu unrhyw weithdrefn adolygu ffurfiol ac nid yw hyd yn oed yn croesgyfeirio 

swyddogion a chanddynt fuddiannau busnes gyda’u cofnod presenoldeb neu 

berfformiad i weld a oes unrhyw gyfatebiaeth allai deilyngu ymchwilio ymhellach a 

yw eu buddiant busnes yn effeithio eu rôl o fewn y llu. Dywedwyd wrth yr HMIC fod y 

llu yn gweithredu ‘trwy ymddiriedaeth’ a bod gan reolwyr llinell cyntaf ac ail 

wybodaeth gyfyngedig am unrhyw fuddiant busnes neu ‘gysylltiad hysbysadwy’ a 

gymeradwywyd yn ymwneud â swyddogion neu staff y maent yn gyfrifol amdanynt. 

Mae angen i’r llu ddatblygu a gweithredu prosesau yn y cyswllt hwn. 
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Argymhelliad 

O fewn chwe mis, dylai’r llu ofalu ei fod yn cynnal archwiliadau rheolaidd o 

gofrestrau sy’n gysylltiedig ag uniondeb, gan gynnwys rhoddion a 

lletygarwch, buddiannau busnes, cysylltiadau hysbysadwy, ceisiadau treuliau, 

gweithgarwch caffael a chofnodion eraill er mwyn darganfod gweithgarwch 

allai fod yn llygredig. 

Roedd asesiad cudd-wybodaeth strategol Mawrth 2014 ar gyfer y PSD yn cynnwys 

lefel dda o ddadansoddi. Ymgorfforir yr argymhellion o’r dadansoddiad hwn yn 

strategaeth reoli’r PSD. 
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Pa mor dda mae’r llu’n mynd ati’n rhagweithiol i 
chwilio am, herio’n effeithiol ac ymchwilio i 
gamymddygiad ac ymddygiad amhroffesiynol? 

Camymddygiad ac ymddygiad amhroffesiynol 

Roedd yr HMIC yn fodlon fod camymddygiad ac ymddygiad amhroffesiynol yn cael 

eu hystyried wrth wneud penderfyniadau am drosglwyddo swyddogion a staff i rolau 

arbenigol ac ar gyfer dyrchafiadau. Mae hyn yn cynnwys ceisiadau ar gyfer cyrsiau 

fel y cwrs rheoli strategol a’r cynllun datblygu llwybr carlam. 

Mae’r llu’n ceisio sicrhau bod yr holl staff, waeth beth yw eu rheng neu rôl, yn cael eu 

trin yn deg a chyfartal o ran sut gaiff ymchwiliadau eu hasesu, eu cofnodi a’u cynnal, 

a sut gaiff cosbau eu gweithredu. Canfu’r HMIC dystiolaeth fod ymchwiliadau’n cael 

ei hadolygu ar wahanol lefelau o fewn y PSD, gan gynnwys gan y ditectif brif 

arolygydd ac uwch-arolygydd. Mae gan y PSD gyfarfodydd chwarterol gyda’r IPCC i 

adolygu penderfyniadau camymddygiad, ynghyd ag unrhyw dueddiadau yn y data a 

gyflwynwyd i’r IPCC ac unrhyw faterion perthnasol eraill. Dirprwyir y rôl hon i 

bennaeth y PSD, er bod y DCC yn samplo penderfyniadau ar hap i sicrhau cysondeb 

a thegwch yn y broses gwneud penderfyniadau. Ni chodwyd unrhyw faterion gan y 

cymdeithasau staff am degwch y prosesau a ddefnyddiwyd. 

Mae’r llu’n defnyddio ‘Safecall’ (cwmni allanol annibynnol) i alluogi staff i roi gwybod 

am gamweithredu yn gyfrinachol. Fodd bynnag, clywodd yr HMIC hanesion y byddai 

staff yn fwy tebyg o gysylltu â’r PSD yn uniongyrchol ac o beidio rhoi eu manylion 

cyswllt os oeddent eisiau rhoi gwybod am gamweithredu. Mae’r llinell rhoi 

gwybodaeth yn gyfrinachol yn fwy tebyg o gael ei defnyddio pan mae’r her yn 

ymwneud â swyddog neu aelod staff sy’n uwch i fyny na’r person sy’n rhoi gwybod. 

Dros y cyfnod y mae Asesiad Strategol 2014 ar gyfer y PSD yn adrodd arno, nid 

oedd atgyfeiriadau Safecall ond yn cynrychioli naw y cant o’r adroddiadau cudd-

wybodaeth a dderbyniodd yr ACU. 

Mae’r llu’n ymateb i wybodaeth am gamweithredu gan staff mewn ffordd sy’n 

effeithiol ond nid yn amserol. Canfu’r HMIC dystiolaeth, er y dilynwyd canllawiau 

priodol ar reoli adroddiadau, fod amseroldeb yn broblem i’r llu gan fod llwythi gwaith 

yn y PSD yn drwm. 

Canfu’r HMIC fod cofrestr rhoddion a lletygarwch y llu, cofrestr treuliau’r prif 

swyddogion a’r gofrestr buddiannau busnes ar gael i’r cyhoedd. Mae’n hawdd i’r 

cyhoedd ddod o hyd i’r cofrestrau hyn ar wefan y llu. 

Mae gan y PSD un pwynt cyswllt ar gyfer materion y dylid eu cyfeirio at gomisiwn 

cwynion annibynnol yr heddlu (IPCC), ac mae penderfyniadau’n cael eu samplo ar 

hap gan y DCC i sicrhau eu bod yn gyson a phriodol. Trwy’r profion realiti a 
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gynhaliwyd, cafodd tair ffeil eu gwirio a ddylai fod wedi cael eu hatgyfeirio’n orfodol. 

Er bod y sampl hwn yn fychan ac nad oedd yn ystadegol arwyddocaol, mewn dau 

achos cafodd yr atgyfeiriad ei wneud, ac yn y trydydd achos diswyddwyd y swyddog 

ac ni fu unrhyw atgyfeiriad. 

Mae’r llu’n rhannu dysgu trwy ddosbarthu bwletin ‘Learning the Lessons’ yr IPCC 

trwy fewnrwyd y llu. Fodd bynnag, canfu’r HMIC nad oedd yr holl staff yn gwybod am 

y cyhoeddiad. Roedd llawer mwy o ymwybyddiaeth am y bwletin ‘Angen Gwybod’, er 

nad yw hwnnw’n ymwneud â materion PSD yn unig. 

Hyfforddiant ac adnoddau ar safonau proffesiynol 

Mae staff yn y PSD a’r ACU yn cael peth hyfforddiant ar gyfer eu rolau, ond nid yn 

rheolaidd. Daw’r rhan fwyaf ohonynt yn gymwysedig trwy’r rhaglen proffesiynoli 

ymchwiliadau (PIP) ar lefel 2. Mae uwch swyddog ymchwilio wedi’i hyfforddi’n briodol 

yn y PSD; ond mae’r swyddog hwnnw hefyd ar rota dyletswydd y CID, sy’n creu peth 

risg i’r llu gan na fydd y swyddog yn bresennol o reidrwydd yn y PSD pan mae ei 

angen. Nid yw’r un o staff y PSD na’r ACU wedi bod ar y cwrs ‘efydd’ gwrthlygredd a 

achredwyd gan y Coleg Plismona, er bod ystyriaeth yn cael ei rhoi ar hyn o bryd i 

ddanfon un swyddog ar y cwrs. 

Nid oes unrhyw gynllunio olyniaeth i sicrhau cysondeb ac er mwyn cadw sgiliau o 

fewn y PSD a’r ACU. Ar y cyfan, mae pobl yn datblygu eu gyrfaoedd yn yr ACU trwy 

i staff gael eu recriwtio o’r PSD. I uned fechan, mae hynny’n cyfyngu’r posibilrwydd o 

recriwtio staff addas eraill o rannau eraill o’r llu. 

Cynhelir gwrandawiadau camymddygiad mewn ffordd sy’n hyrwyddo tryloywder, 

effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb. Mae hyn yn cynnwys defnyddio 

swyddog llywyddol cymwysedig a gafodd hyfforddiant priodol ar gyfer y rôl (ac yr 

oedd disgwyl iddo gael mwy o hyfforddiant ym mis Medi 2014). Mae gan y llu 

brosesau i sicrhau bod y swyddog llywyddol yn annibynnol ar unrhyw berson sy’n 

ymddangos gerbron gwrandawiad camymddygiad. Clywodd yr HMIC dystiolaeth fod 

y llu’n gweithio’n agos â chymdeithasau staff i sicrhau bod y broses yn dryloyw, a 

bod gwrandawiadau yn cynnwys aelodau annibynnol i gefnogi’r swyddog llywyddol. 

Fodd bynnag, ni cheir unrhyw adrodd yn ôl wedi’r gwrandawiadau ar hyn o bryd i 

asesu unrhyw beth a ddysgwyd o’r broses. Mae’r llu hefyd yn defnyddio proses 

diswyddo llwybr carlam lle’n briodol. 

Sicrhau ansawdd 

Mae’r llu’n archwilio penderfyniadau mewn gwrandawiadau a chyfarfodydd yn deillio 

o honiadau o gamymddygiad neu ymddygiad amhroffesiynol yn erbyn swyddogion a 

staff, ond ni wneir hynny’n ddigon rheolaidd. Cynhelir archwiliadau o ymchwiliadau 

camymddygiad difrifol a reolir gan y PSD sy’n cynnwys sicrhau yr ymdrinnir ag 

ymchwiliadau ar y lefel gywir, ac a gânt eu dwysáu neu eu hisraddio yn ôl y galw. 
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Canfu’r HMIC fod y DCC yn cyflawni gwaith goruchwylio ac adolygu rheolaidd. Mewn 

un achos cafwyd goruchwylio annibynnol hefyd gan y grŵp cynghori annibynnol 

(IAG) er mwyn helpu sicrhau tryloywder trwy gydol y broses. Yn fwy diweddar, 

cyflwynwyd dogfennaeth pro-forma i sicrhau bod mwy o ddogfennaeth ysgrifenedig 

ar gael yn ystod unrhyw ymchwiliad sy’n ymwneud ag asesiadau difrifoldeb, 

adolygiadau interim a phenderfyniadau terfynol. Roedd bwriad i’r hyfforddiant a 

drefnwyd ar gyfer mis Medi 2014 gynnwys cadeiryddion y cyfarfodydd 

camymddygiad, a gall hynny helpu sicrhau cysondeb o ran canlyniadau. 

Mae’r PSD yn ymchwilio pob mater camymddygiad a chamymddygiad difrifol yn 

ymwneud â swyddogion heddlu a staff heddlu. Ymdrinnir â materion yn ymwneud ag 

unrhyw faterion perfformiad ynghylch unigolyn gan yr adran berthnasol, gyda 

chefnogaeth gan adnoddau dynol (HR).  

Mae’r PSD wrthi ar hyn o bryd yn gweithio gyda chymdeithasau staff i sicrhau, pan 

gyhoeddir canlyniadau gwrandawiadau camymddygiad, bod mwy o wybodaeth am 

amgylchiadau’r achos yn cael ei darparu er mwyn codi ymwybyddiaeth a chynnig 

ataliad ychwanegol i staff sy’n cyflawni camymddygiad. 

Gwneir penderfyniadau clir a chyson ar waharddiadau, ymddiswyddiadau ac 

ymddeoliadau yn ystod ymchwiliadau. Mae’r llu’n gwerthfawrogi ei staff, a rhoddir 

pwyslais, ble bynnag y bo modd, ar geisio cadw unigolion y cynhelir achos 

camymddygiad yn eu herbyn yn gyflogedig yn hytrach na’u gwahardd o’u gwaith. 

Cynhelir adolygiadau gan y DCC bob 28 diwrnod a chofnodir rhesymwaith clir ar 

gyfer y penderfyniad yn y ffeil. Gwneir penderfyniadau y tu allan i oriau arferol ar 

waharddiadau gan y rheolwr ‘aur’ ar ddyletswydd, ac mae hyfforddiant ar y rôl hon 

yn rhan o becyn hyfforddiant sy’n cael ei ddatblygu ar gyfer rheolwyr aur ac arian. 
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Pa mor dda mae’r llu yn atal, nodi ac ymchwilio i 
lygredd? 

Ymchwilio llygredd 

Nid yw’r llu’n mynd ati’n rhagweithiol i adnabod bygythiadau, risgiau a niwed o 

lygredd fel rhan o strwythur llywodraethu. Mae’r llu’n ymateb i gudd-wybodaeth, gan 

gyflawni asesiad risg i benderfynu pa gamau y dylid eu cymryd a’i monitro trwy 

strwythurau’r Model Cudd-wybodaeth Cenedlaethol (NIM) o fewn y PSD. Mae’r llu’n 

adnabod aelodau bregus o staff – boed yn unigolion neu grwpiau – ond nid oes 

ganddo broses systematig i sicrhau ei bod yn cael ei monitro’n rheolaidd neu ei 

chynnal trwy wneud defnydd rheolaidd o asesiad bygythiadau gwrthlygredd yr 

Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA). Er bod peth ymwybyddiaeth o’r Cylch 

Uniondeb Tryloywder Rhyngwladol, nid yw’n cael ei ddefnyddio gan y llu. Caiff 

gwendid ei nodi a’i asesu’n bennaf trwy’r adroddiadau cudd-wybodaeth a gyflwynir i’r 

ACU, ac ar y cyfan nid yw’r llu’n mynd ati’n rhagweithiol i wneud y gwaith hwn. 

Nododd asesiad strategol 2014 y PSD ar galedi ariannol: 

“Er gwaethaf y gostyngiad yn yr achosion dyled mwy difrifol, mae’n bosib fod y 

lefel bresennol o galedi ariannol yn fwy nac a awgrymir gan y ffigyrau a 

gyflwynwyd yn wyneb y pwysau parhaus ar gyflogau ac amharodrwydd rhai 

staff i ddatgelu dyledion oherwydd stigma neu embaras.”, 

ond ni chynigiwyd unrhyw gamau pellach i’w cymryd. 

Argymhelliad 

O fewn chwe mis, dylai’r llu sicrhau bod ganddo’r gallu rhagweithiol i gasglu, 

gwybodaeth ac ymateb iddi a gweithredu arni’n effeithiol sy’n adnabod 

patrymau o ymddygiad amhroffesiynol a llygredd. 

Yn 2015 cynhyrchir cod fetio newydd gan y Coleg Plismona a bydd angen i’r llu 

sicrhau ei fod yn barod i gydymffurfio ag amodau’r cod hwnnw. Mae’r swyddogaeth 

fetio yn rhan o’r PSD a chaiff ei goruchwylio gan yr ACU. Er y cynhelir fetio ar gyfer 

staff newydd yng ngham olaf y broses benodi, ac ar gyfer contractwyr, mae’n 

ymddangos, unwaith y gwnaed penodiad, mai ar gyfer rhai rolau penodol yn unig y 

ceir rhagor o fetio – er enghraifft, swyddogion drylliau. Ni welodd yr HMIC unrhyw 

dystiolaeth y cafwyd fetio ar gyfer pob dyrchafiad neu, os digwyddodd hynny, y 

gwnaed y fetio wedi i’r ymgeisydd llwyddiannus gael ei benodi.  

Mae’r llu’n monitro ei systemau TG a’i wefannau rhwydweithio cymdeithasol yn ôl y 

galw. Mae gan y llu bolisi rhwydweithio cymdeithasol ac mae’n monitro gwefannau 

rhwydweithio. Mae’r llu’n defnyddio 3Ami (system fasnachol) i fonitro TG y llu. Fodd 

bynnag, oherwydd costau mae’r llu wedi lleihau ei swyddogaeth archwilio/monitro. 
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Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol y llu hefyd yn cael eu monitro’n 

rheolaidd ac roedd y llu’n defnyddio meddalwedd i drefnu hyn. Cafodd nifer o gyfrifon 

Twitter y llu eu cau’n ddiweddar oherwydd defnydd amhriodol ohonynt. Mae camau 

rheoli hefyd ar waith trwy’r adran cyfryngau i reoli sut a phryd y caiff gwybodaeth ei 

datgelu. Caiff mynediad at y rhyngrwyd trwy rwydwaith y llu ei reoli’n ofalus, er bod 

hynny’n anoddach ar gyfer cyfrifiaduron annibynnol. 

Mae’r llu’n defnyddio profion cyffuriau ‘am reswm’; ond ni chafodd y canlyniadau eu 

rhannu gyda’r gweithlu. Ni chynhelir profion cyffuriau ar hap, a hynny oherwydd y 

gost, er ei bod yn ymddangos y diystyrwyd unrhyw effaith ataliol mewn unrhyw 

resymwaith, er bod asesiad strategol 2014 y PSD wedi nodi mai camddefnyddio 

sylweddau oedd ‘y cam rheoli sefydliadol gwannaf o blith holl bolisïau’r PSD’ ac na 

ellid cynnal asesiad o hyd a lled y mater oherwydd diffyg profion ar hap ‘am reswm’. 

Argymhelliad 

O fewn chwe mis, dylai’r llu sicrhau bod ganddo bolisi ar gam-drin sylweddau 

a phrofion cyffuriau i adnabod ac atal cam-drin sylweddau. Dylai’r llu 

gyfathrebu hyn i bob aelod o’r holl staff. 

Mae’r llu’n ceisio sicrhau nad yw ymchwiliadau grwpiau troseddu wedi’u trefnu 

(OCG) yn dioddef, ond nid yw’n gwneud digon i sicrhau nad yw ymgyrchoedd 

arfaethedig yn mynd i gael eu handwyo. Nid yw staff sy’n gweithio yn yr ACU 

mwyach yn mynychu cyfarfodydd tasg y llu ar fynd i’r afael â throseddu wedi’i drefnu, 

er eu bod yn cael rhestr o’r sawl y cynhelir ymchwiliad adolygu arnynt. Gwneir 

ymdrechion i sicrhau nad yw staff yn gwneud y gwaith hwn yn wynebu risg o gael eu 

llygru, ac mae proses i leisio pryderon am gyfaddawd posib, ac fe roddir marcwyr ar 

systemau er mwyn cynnal monitro effeithiol. Mae pennaeth y PSD yn gweithredu’n 

swyddog awdurdodi ar gyfer gweithgarwch cudd a wneir gan yr ACU. 

Mae’r llu’n sicrhau diogelwch effeithiol systemau ac arddangosion ac mae ganddo 

bolisi sy’n rhoi sylw i ofynion storio, cipio a gwaredu eiddo ac arddangosion. Roedd 

systemau rheoli eiddo llym ar waith ar draws y llu. Mae’r stordai eiddo mewn 

gorsafoedd lleol er y cedwir yr holl arddangosion yn ganolog. Caiff y rhan fwyaf o 

ddogfennau eu sganio’n electronig, ac mae ffeiliau copi papur yn cael eu harchifo ac 

mae’r PSD, gan gynnwys yr ACU, yn defnyddio Centurion (system TG bwrpasol) i 

gofnodi hynny. Mae’r llu hefyd yn gwneud gwaith monitro trafodion o system rheoli 

cofnodion Niche (RMS). Mae gan y llu bolisi ‘desg glir’ ac mae aelodau’r ACU yn 

cynnal archwiliadau ‘cerdded trwodd’ achlysurol i sicrhau cydymffurfiaeth; fodd 

bynnag, ni chynhaliwyd yr archwiliadau hyn yn ddiweddar oherwydd diffyg capasiti. 
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Cudd-wybodaeth 

Mae’r llu’n mynd ati’n rheolaidd, ond nid yn rhagweithiol, i gasglu cudd-wybodaeth ar 

lygredd y gellid gweithredu arni. Mae asesiad strategol 2014 y PSD yn esbonio 

mewn cryn fanylder ffynonellau cudd-wybodaeth y gellid gweithredu arni. Yn dilyn 

cynnydd mewn cudd-wybodaeth rhwng 2012 a 2013, cafwyd gostyngiad o tua 20 y 

cant yn y gudd-wybodaeth a dderbyniodd yr ACU yn y flwyddyn yn diweddu ym mis 

Mawrth 2014. Er y daeth peth o’r gudd-wybodaeth a dderbyniwyd gan yr ACU o 

ffynonellau cyfrinachol, ni chafodd staff yn gweithio yn y maes hwn eu hatgoffa am 

bwysigrwydd chwilio am gudd-wybodaeth am lygredd yn yr heddlu ac nid yw staff yr 

ACU wedi ystyried mynd ar gyrsiau ar dactegau (megis trin gwybodaeth) er mwyn 

cyflawni hyn. Nid yw’r llu wedi gwneud digon o waith casglu cudd-wybodaeth yn 

rhagweithiol o’r math o nodwyd yn yr arfer proffesiynol awdurdodedig ar atal llygredd 

gydag, er enghraifft, swyddogion cudd-wybodaeth carchardai, partneriaid diogelwch 

cymunedol, e.e. gwasanaethau plant neu grwpiau cefnogi ar drais yn y cartref. Caiff 

gallu’r llu i fynd ati’n rheolaidd i gasglu cudd-wybodaeth y gellid gweithredu arni ei 

gyfyngu gan faterion capasiti yn yr ACU. 

Mae gan y llu fecanwaith tasg a chydlynu ar gyfer ystyried a chofnodi materion 

llygredd ac adnabod ac adolygu camau gweithredu. Argymhellion adroddiad 2014 

oedd sylfaen y strategaeth reoli a bennodd y blaenoriaethau ar gyfer y PSD a’r ACU. 

Cynhelir cyfarfod tasg a chydlynu bob pythefnos ar gyfer ystyried yr holl gudd-

wybodaeth sy’n cael sylw ar y pryd. Mae’r DCC hefyd yn craffu arni. Caiff cudd-

wybodaeth a gesglir neu a dderbynnir ei dadansoddi a’i graddio yn unol â’r system 

genedlaethol ar gyfer asesu cudd-wybodaeth, a chaiff ei datblygu a’i hadolygu cyn 

cael ei chymeradwyo. 

Galluogrwydd 

Er mai cyfyngedig yw galluogrwydd y PSD a’r ACU, gallant fanteisio ar yr offer 

gwyliadwriaeth a thechnegol angenrheidiol, ynghyd â chefnogaeth gan y llu ond 

hefyd gan luoedd cyfagos. Mae cudd-wybodaeth a dderbyniwyd ond na ellir 

gweithredu arni yn cael ei storio ar gronfa ddata’r ACU, ond ni chaiff ei chroesgyfeirio 

gyda chudd-wybodaeth newydd, sydd efallai’n golygu fod cysylltiadau posib yn cael 

eu colli. Amlygodd asesiad strategol 2014 y PSD nifer o flaenoriaethau cudd-

wybodaeth a gorfodaeth. Os cânt eu mabwysiadu gan y llu, byddai hynny’n arwain at 

alw mwy rhagweithiol ac at gynnydd arwyddocaol yn llwyth gwaith staff sydd eisoes 

yn ysgwyddo llwythi gwaith trwm. 

Caiff casgliadau o ymchwiliadau llygredd eu hadolygu a, ble’n briodol, eu cyhoeddi 

ar fewnrwyd y llu. Cynhelir trafodaethau gyda’r PCC o ran eu gwneud ar gael i’r 

cyhoedd yn fwy cyffredinol. Darganfu’r HMIC dystiolaeth nad oedd yr holl 
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swyddogion yn ymwybodol o fygythiadau gwrthlygredd; er enghraifft, aelodau o 

grwpiau troseddu wedi’u trefnu yn targedu swyddogion. Amlygwyd fod swyddogion a 

staff a chanddynt broblemau ariannol yn un grŵp nad oes gan y llu ddigon o 

wybodaeth arnynt, a gellid gwneud mwy i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o’r 

gefnogaeth sydd ar gael i helpu lleihau’r risg hwn. 
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Argymhellion 

 O fewn chwe mis, dylai’r llu ofalu ei fod yn cynnal archwiliadau 

rheolaidd o gofrestrau sy’n gysylltiedig ag uniondeb, gan gynnwys 

rhoddion a lletygarwch, buddiannau busnes, cysylltiadau hysbysadwy, 

ceisiadau treuliau, gweithgarwch caffael a chofnodion eraill er mwyn 

darganfod gweithgarwch allai fod yn llygredig. 

 O fewn chwe mis, dylai’r llu sicrhau bod ganddo’r gallu rhagweithiol i 

gasglu, gwybodaeth ac ymateb iddi a gweithredu arni’n effeithiol sy’n 

adnabod patrymau o ymddygiad amhroffesiynol a llygredd. 

 O fewn chwe mis, dylai’r llu sicrhau bod ganddo bolisi ar gam-drin 

sylweddau a phrofion cyffuriau i adnabod ac atal cam-drin sylweddau. 

Dylai’r llu gyfathrebu hyn i bob aelod o’r holl staff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


