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

Ceir arweinyddiaeth glir gan y prif gwnstabl ar bwysigrwydd gwerthoedd, 

moeseg ac ymddygiad personol, ac enghreifftiau da o unigolion yn herio a rhoi 

gwybod am ymddygiad anfoesegol ac amhroffesiynol gan gydweithwyr. Mae 

gan y llu adran safonau proffesiynol (PSD) ers tro byd, gan gynnwys uned 

wrthlygredd (ACU). Fodd bynnag, nid oes ganddynt yr adnoddau 

angenrheidiol, ac o’r herwydd ni all y llu ymchwilio camymddygiad a llygredd 

yn brydlon. Gwnaeth y llu gynnydd cyfyngedig ers archwiliad diwethaf yr 

HMIC. 

Crynodeb 

Ceir arweinyddiaeth glir gan y prif gwnstabl ar bwysigrwydd gwerthoedd, moeseg ac 

ymddygiad personol, ac enghreifftiau da o unigolion yn herio a rhoi gwybod am 

ymddygiad anfoesegol ac amhroffesiynol gan gydweithwyr. Mae gan y llu adran 

safonau proffesiynol (PSD) ers tro byd, gan gynnwys uned wrthlygredd (ACU). Fodd 

bynnag, nid oes ganddynt yr adnoddau angenrheidiol, ac o’r herwydd ni all y llu 

ymchwilio camymddygiad a llygredd yn brydlon. Gwnaeth y llu gynnydd cyfyngedig 

ers archwiliad diwethaf yr HMIC. 

Mae’r prif gwnstabl a’r dirprwy brif gwnstabl yn darparu arweinyddiaeth gref ac wedi 

esbonio pwysigrwydd newid diwylliannol i’r heddlu. Mae ‘Gwneud y peth iawn’ nawr 

yn fantra sydd wedi ei fabwysiadu gan y sefydliad cyfan. Dylai’r heddlu wneud mwy i 

sicrhau bod gan staff a swyddogion well dealltwriaeth o sut gallant herio a rheoli 

camymddwyn yn ymarferol. Mae’r heddlu yn derbyn pwysigrwydd y Cod Moeseg 

newydd ac mae uwch reolwyr yn frwdfrydig eu barn fod y Cod Moeseg newydd yn 

cynnig cyfle arwyddocaol i’r heddlu atgyfnerthu’r cynnydd mae eisoes wedi ei sicrhau 

ar y safonau. 

Nid oes gan y PSD ddigon o adnoddau i allu chwilio am ymddygiad amhroffesiynol 

mewn ffordd ragweithiol ac nid yw’n cynnal ymchwiliadau amserol. Hefyd, nid oes 

gan yr uned wrthlygredd adnoddau digonol. Gwnaeth drefniadau cyfyngedig i atal 

ymgyrchoedd pwysig rhag cael eu heffeithio’n andwyol gan y perygl o lygredd ac nid 

oes ganddi ddadansoddydd ac ymchwilydd pwrpasol ac wedi’u hyfforddi, sydd yn ei 

dro yn amharu ar y gwaith o ddatblygu cudd-wybodaeth y gellid gweithredu arni. 
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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? 

Nodwyd pedwar 

maes gwelliant yn 

arolygiad yr HMIC 

yn 2012. 

1. Roedd angen i’r 

llu wneud staff yn 

fwy ymwybodol o 

bolisïau 

perthnasol. 

Gwnaed cynnydd da 

yn y maes hwn; 

mae gan staff well 

dealltwriaeth o 

bolisïau perthnasol. 

2. Nid oedd 

unrhyw system 

fonitro ar waith i 

groesgyfeirio 

cofrestrau 

contractau a 

chaffael gyda’r 

gofrestr rhoddion 

a lletygarwch. 

Cafwyd cynnydd 

cyfyngedig yn y 

maes hwn; mae 

angen mwy o 

groesgyfeirio o hyd. 

Ceir arweinyddiaeth 

glir gan y prif 

gwnstabl gyda 

chefnogaeth gan 

uwch swyddogion 

eraill. 

Roedd ethos y llu o 

‘wneud y peth iawn’ 

yn dangos agwedd 

gadarnhaol ac mae’n 

cael ei weld yn 

gryfder y gall y llu 

adeiladu arno. 

Mae unigolion yn 

deall eu cyfrifoldebau 

wrth i’r llu symud o 

ddiwylliant targedau i 

ddarparu 

gwasanaeth ag 

uniondeb. 

Cafodd polisïau eu 

cryfhau ac maent yn 

adlewyrchu dynesiad 

cyson at ddelio â 

throseddu sy’n cael 

ei ddeall gan staff. 

 

Yn ddiweddar, 

comisiynodd y 

dirprwy brif gwnstabl 

adolygiad allanol o’r 

PSD. 

Mae cynllun 

gweithredu adferol 

ar waith sy’n cynnig 

newidiadau i staff 

allweddol yn y PSD 

a darparu rhagor o 

adnoddau. 

Nid oes digon o staff 

i gefnogi’r arferion 

gwaith presennol ac 

mae tagfa o 

achosion y mae 

angen eu hymchwilio 

a’u cwblhau. 

Mae trefniadau 

llywodraethu a rheoli 

perfformiad y llu ar 

gyfer ei achosion 

camymddygiad yn 

wael. 

 

Mae’r PSD yn 

defnyddio asesiadau 

bygythiad 

gwrthlygredd yr 

asiantaeth troseddu 

cenedlaethol (NCA) 

er mwyn adnabod 

bygythiadau a risgiau 

allai fod yn berthnasol 

i’r llu. 

Pan mae’r llu yn 

cynnal ymchwiliadau, 

caiff achosion eu 

rheoli’n gywir. 

Caiff achosion eu 

cyfeirio’n briodol at yr 

IPCC. 

Bydd yr ACU yn 

adweithio i unrhyw 

gudd-wybodaeth ond 

nid oes ganddo 

ddigon o adnoddau i 

fynd ati’n rhagweithiol 

ei hun i adnabod a 

datblygu cudd-

wybodaeth am 

lygredd. 
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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? 

 

3. Roedd angen i’r 

llu wella ei 

rheolaeth o’r 

broses 

buddiannau 

busnes eilaidd. 

Gwnaed cynnydd 

cyfyngedig yn y 

maes hwn; ni chaiff 

achosion a wrthodir 

eu cofnodi a’u 

hadolygu. 

4. Roedd angen i’r 

llu wella ei 

hyfforddiant i staff 

ar faterion 

uniondeb a 

sicrhau bod 

negeseuon yn cael 

eu deall. 

Gwnaed cynnydd 

cyfyngedig yn y 

maes hwn; nid yw’r 

llu’n gwirio pwy 

gafodd hyfforddiant 

neu a gafodd ei 

ddeall. 

Nid yw’r llu’n cynnal 

digon o 

ddadansoddiadau i 

ddeall materion 

uniondeb a sut ddylai 

ymateb. 

Nid yw swyddogion 

a staff yn gwbl 

ymwybodol o ffiniau 

ymddygiad ac nid 

oes gan arweinwyr 

rheng flaen yr holl 

sgiliau angenrheidiol 

a’r hyder i reoli 

camymddygiad 

mewn ffordd 

ragweithiol. 

Mae proses bendant 

ar waith er mwyn 

dysgu gwersi o 

ddigwyddiadau 

camymddygiad. 

 

Nid oes gan yr ACU 

ddadansoddydd 

pwrpasol, wedi’i 

hyfforddi nac 

ymchwilydd cudd-

wybodaeth. 

Mae trefniadau 

cyfyngedig i adnabod 

arferion llygredig yn 

gysylltiedig â 

throseddau difrifol 

neu wedi’u trefnu neu 

i ddiogelu 

ymgyrchoedd i’r 

dyfodol rhag risgiau 

llygredd. 

Mae trefniadau fetio’r 

llu yn cydymffurfio â’r 

polisi fetio 

cenedlaethol. Caiff 

mater fetio ei 

ailystyried adeg 

dyrchafiadau i uwch 

swyddi ac wrth 

benodi swyddogion i 

rolau sensitif. 

 



6 

Yr heddlu mewn rhifau 

Cwynion 

Cyfanswm cwynion gan y cyhoedd yn erbyn 

swyddogion a staff, 

12 mis hyd at fis Mawrth 2014 

319 

Cyfanswm cwynion gan y cyhoedd yn erbyn 

swyddogion a staff, 

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

gweithlu 

17.5 

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 

35 

Cyfanswm yr achosion ymddygiad yn erbyn swyddogion 

a staff, 

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

gweithlu 

1.9 

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 35 

Cymeradwyaethau yn y 12 mis hyd at fis Mawrth 2014 1.9 

Adnoddau 

Canran y gweithlu yn y PSD/ACU 0.8% 

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. 
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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? 

Amlygodd yr HMIC bedwar maes gwelliant yn ei adroddiad Arolygu yn 2012: 

Defnyddiodd y llu’r Rhestr Wirio Hunanasesu yn adroddiad 2011 yr HMIC (Without 

Fear or Favour) i gynnal archwiliad iechyd uniondeb o’i bolisïau yn ymwneud â 

pherthnasoedd gyda’r cyfryngau, derbyn rhoddion a lletygarwch, defnyddio’r 

cyfryngau cymdeithasol a chyflogaeth eilaidd swyddogion heddlu. Fodd bynnag, mae 

angen i’r llu sicrhau bod ei staff yn fwy ymwybodol o’r gwaith hwn. 

Gwnaed cynnydd da yn y maes hwn a cheir eglurder ac arweiniad ym mholisïau a 

gweithdrefnau’r llu ynghylch rheoli rhoddion, lletygarwch, cyflogaeth eilaidd, 

perthnasoedd â’r cyfryngau a chysylltiadau personol. Mae manylion yr holl geisiadau 

perthnasol yn cael eu cofnodi’n ganolog ar y fewnrwyd ac mae protocol ar gyfer 

cymeradwyo ac adolygu. Bydd y system yn dangos ymhle y gwrthodir cynigion 

rhoddion a lletygarwch. Canfu’r tîm arolygu dystiolaeth yn cadarnhau tryloywder, 

ymwybyddiaeth staff, cydymffurfiaeth a goruchwyliaeth gan y prif swyddog. Hefyd, 

mae dyddiaduron a chofrestr rhoddion tîm y prif swyddogion yn  

cael eu monitro a’u plismona’n bersonol gan y prif gwnstabl. Mae’r comisiynydd 

heddlu a throseddu (PCC) yn gyfrifol am fonitro’r prif gwnstabl. Mae’r llu’n trefnu fod 

y gofrestr ar gael i’r cyhoedd, ond gwelwyd mai cyfyngedig yw’r manylion sydd ynddi. 

Mae swyddogion a staff yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol er mwyn ymgysylltu’n 

uniongyrchol â’u cymunedau. Mae’r llu wedi adnabod y risgiau sydd ynghlwm wrth 

gyfathrebu ar-lein o’r fath, gan eu cydbwyso gyda’i fanteision sefydliadol a 

chyhoeddus. Mae unigolion yn deall eu cyfrifoldebau personol, cânt eu hyfforddi , eu 

cefnogi a’u dwyn i gyfrif am sut maen nhw’n defnyddio rhwydweithio cymdeithasol at 

ddibenion plismona. 

Nid oedd unrhyw system fonitro ar waith i groesgyfeirio cofrestrau contractau a 

chaffael gyda’r gofrestr rhoddion a lletygarwch i sicrhau uniondeb y broses. 

Gwelodd yr HMIC y cafwyd cynnydd cyfyngedig. Nid yw’r rheolwr caffael ond yn 

archwilio’r gofrestr rhoddion a lletygarwch yn achlysurol i weld a yw unrhyw un o’r 

contractwyr presennol wedi cynnig unrhyw letygarwch. Nid oes unrhyw dystiolaeth o 

groesgyfeirio’r gofrestr rhoddion a lletygarwch adeg y cam tendro am gontractau. 

Fodd bynnag, mae gan y llu bolisi caffael trwyadl ac mae’n gwahodd tendrau trwy 

systemau a gydnabyddir gan Lywodraeth Cymru a chan heddluoedd yn 

genedlaethol, sy’n golygu y cafodd y cyflenwyr eu gwirio’n barod ar gyfer uniondeb a 

sefydlogrwydd ariannol, ac mae’r contractau a ddyfernir yn cael eu rhestru’n 
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gyhoeddus. Archwilir y broses hon gan Swyddfa Archwilio Cymru ac archwilwyr 

annibynnol. 

Roedd polisi’r llu ar gyfer cyflogaeth eilaidd a buddiannau busnes mewn cyfnod 

trosiannol, ac roedd pob cais gan staff heddlu yn cael eu danfon trwy’r PSD yn 

hytrach na’r adran Adnoddau Dynol. Nodwyd hefyd y cafwyd, ers mis Medi 2011, 57 

cais ar gyfer ail swyddi ac y cymeradwywyd pob un ohonynt. 

 Gwnaeth y llu gynnydd cyfyngedig yn y maes hwn. Mae polisi pendant ar waith sydd 

ar gael yn hwylus i staff ac yn cael ei ddeall ganddynt, ac mae’n esbonio’n glir y 

weithdrefn a’r gofynion ar gyfer ceisiadau i gymeradwyo buddiant busnes neu 

gyflogaeth eilaidd. Derbynnir y ceisiadau gan reolwr llinell yr ymgeisydd yn y lle 

cyntaf ar gyfer gwneud argymhelliad, cyn cael eu danfon at y pennaeth adran i’w 

cymeradwyo ac yna eu danfon at bennaeth y PSD i wneud penderfyniad terfynol, 

gan roi ystyriaeth i ffactorau fel lefelau presenoldeb yn y gwaith. Fodd bynnag, o ran 

y maes gwelliant hwn, canfu’r HMIC nad yw’r llu’n cofnodi ceisiadau ar gyfer 

buddiannau busnes a wrthodwyd. Mae methu cofnodi’r gwrthodiadau yn atal 

dadansoddiad llawn neu ddeall pa mor effeithiol y gweithredir y broses ac yn atal yr 

ACU rhag canfod a yw swyddogion neu staff yn parhau i weithio yn yr ail swydd 

arfaethedig heb ganiatâd. Parodd natur rhai o’r buddiannau busnes a 

gymeradwywyd bryder i’r tîm arolygu nad yw’r broses gwneud penderfyniadau 

efallai’n ddigon cadarn i ddiogelu uniondeb. 

Bu peth hyfforddiant ar faterion uniondeb ers yr arolygiad blaenorol yn 2011 ond 

cyfathrebwyd newidiadau polisi i’r staff trwy ddefnyddio systemau e-bost a 

mewnrwyd ac nid oedd unrhyw ddull o wirio y cafodd y cyfryw negeseuon eu darllen 

a’u deall. 

Cafwyd cynnydd cyfyngedig yn y maes hwn. Rhoddodd tîm y prif swyddogion 

arweinyddiaeth glir ar uniondeb mewn cyfres o seminarau a digwyddiadau a 

drefnwyd gan y llu fel rhan o’r rhaglen o newid diwylliant. Atgyfnerthir y neges trwy i 

aelodau’r PSD a’r ACU gyfrannu i gyrsiau a fynychir gan staff, a thrwy ddefnyddio’r 

fewnrwyd i godi ymwybyddiaeth staff. Fodd bynnag, canfu’r HMIC, er bod aelodau’r 

llu yn arddangos lefel uchel o falchder o ran darparu eu gwasanaeth gydag 

uniondeb, eu bod hefyd yn mynegi awydd i gael mwy o wybodaeth a hyfforddiant i’w 

galluogi i gydymffurfio â pholisïau’r llu a gallu ‘gwneud y peth iawn’ wrth wneud 

penderfyniadau anodd. Nid oes o hyd unrhyw ddulliau o wirio y cafodd negeseuon 

eu darllen a’u deall. Nid yw’r hyfforddiant ar-lein ar uniondeb gan y Coleg Plismona 

(NCALT) yn cael ei archwilio i sicrhau y cafodd ei gwblhau. 
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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 

Ceir arweinyddiaeth glir gan y prif gwnstabl ar bwysigrwydd gwerthoedd, moeseg ac 

ymddygiad personol. Arweiniodd newid sefydliadol mewn llu y’i gyrrwyd gan 

dargedau perfformiad i lu a chanddo weledigaeth glir o werthoedd ac ymddygiad 

moesegol. Cefnogir y newid hwnnw’n gyson gan y prif swyddogion ac fe’i 

hatgyfnerthir mewn seminarau arweinyddiaeth, digwyddiadau’r llu a thrwy gyfathrebu 

uniongyrchol trwy fewnrwyd y llu. 

Mae swyddogion a staff yn credu fod y prif swyddogion yn hygyrch, barn sy’n cael ei 

rhannu’n bendant gan y cymdeithasau staff. Canfu’r HMIC fod unigolion yn gwbl 

gefnogol i’r newid pwyslais tuag at ofalu am ddioddefwyr a darparu gwasanaeth 

gydag uniondeb. Ceir barn gref fod uniondeb yn gyfrifoldeb pob unigolyn a bod 

ffiniau ymddygiad priodol wedi cael eu diffinio’n bendant. Roedd ethos y llu o ‘wneud 

y peth iawn’ yn dangos agwedd gadarnhaol ac mae’n cael ei ystyried yn gryfder y 

gall Heddlu Dyfed-Powys adeiladu arno. 

Canfu’r HMIC dystiolaeth trwy gyfweliadau a thrafodaethau, er bod gan swyddogion 

a staff ymwybyddiaeth o’r ffiniau rhwng ymddygiad amhroffesiynol a phroffesiynol, 

fod bylchau o hyd yn eu gwybodaeth ymarferol am beth yw goblygiadau hynny i’w 

gweithgareddau beunyddiol. 

Canfu’r HMIC dystiolaeth dda o achosion yn dangos fod unigolion yn fodlon herio a 

rhoi gwybod am ymddygiad anfoesegol ac amhroffesiynol gan gydweithwyr. 

Atgyfnerthodd hynny farn yr HMIC fod dealltwriaeth bersonol dda o werthoedd y llu 

a’r angen i gymryd cyfrifoldeb personol i herio camymddygiad. 

Mae’r llu’n bwriadu datblygu dealltwriaeth staff o’r Cod Moeseg newydd a’u gallu i 

gydymffurfio ag ef trwy gryfhau ei raglen bresennol ar wella diwylliant a gwerthoedd. 

Mynychodd aelodau’r llu lansiad cenedlaethol y Cod Moeseg ac roeddent hefyd yn 

rhan o’r DVD a gynhyrchwyd i’w farchnata. Caiff y DVD hon ei marchnata’n fewnol er 

mwyn ceisio codi ymwybyddiaeth. Un agwedd gadarnhaol o ddynesiad y llu yw barn 

frwd uwch swyddogion fod y Cod Moeseg newydd yn cynnig cyfle o bwys i’r llu 

atgyfnerthu’r cynnydd a wnaeth eisoes o safbwynt safonau. 

Mae polisi clir i staff ar amlinellu eu cyfrifoldeb i ddatgan unrhyw newid yn 

amgylchiadau cysylltiad neu berthynas bersonol. Ceir ymwybyddiaeth gyffredinol o 

hyn ymhlith aelodau’r llu ond maent yn deall hefyd fod hwn yn fater cymhleth, a 

chyfyngedig yw eu dealltwriaeth ymarferol ohono. Byddai rhagor o hyfforddiant yn 

helpu gwella eu dealltwriaeth ond mae’n rhaid iddo gael ei gefnogi gan broses i wirio 
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y bu’r hyfforddiant yn effeithiol. Ni chafodd y sefyllfa ei helpu gan anghysondeb wrth 

ddehongli a chymhwyso’r polisi. 

Cafwyd peth hyfforddiant ar y Model Penderfynu Cenedlaethol (NDM), a ddefnyddir 

mewn nifer o ddisgyblaethau a meysydd gweithredol gwahanol. Canfu’r HMIC rai 

enghreifftiau da o sut roedd staff yn deall y gellid ei ddefnyddio’n effeithiol a sut y 

gellid ei gysylltu â’r Cod Moeseg newydd. Fodd bynnag, nid oes dealltwriaeth 

gyffredinol o sut i’w ddefnyddio yn y llu ar bob lefel ar hyn o bryd. 

Darperir hyfforddiant ar ymddygiad moesegol a phroffesiynol, ond nid i’r holl staff yn 

rheolaidd, ac ni chynhelir gwiriadau i sicrhau y bu’r hyfforddiant yn effeithiol. Canfu’r 

HMIC nad oedd digon o hyfforddiant ar lefel ymarferol i sicrhau uniondeb ar y rheng 

flaen drwyddi draw. Fel yn 2012, nid oedd o hyd unrhyw fodd o wirio a gafodd 

negeseuon eu darllen a’u deall. Roedd hyn yn cynnwys gwirio faint o staff oedd wedi 

cwblhau’r hyfforddiant ar-lein ar uniondeb gan y Coleg Plismona (NCALT). Golyga 

hynny fod mwy fyth o angen i’r llu roi sylw i’r meysydd gwelliant a nodwyd yn 

arolygiad 2012. 

Mae prif swyddogion yn monitro materion uniondeb mewn cyfarfodydd llywodraethu 

a chânt adroddiadau gan bennaeth y PSD. Cafodd gwendidau blaenorol yn y maes 

hwn eu hadnabod gan y llu ac mae gan y dirprwy brif gwnstabl newydd 

ddealltwriaeth glir o sut y dylid gwella trefniadau llywodraethu er mwyn rheoli’r PSD 

a’r ACU yn effeithiol.. 

Hefyd, ers ei benodi, darparodd y dirprwy brif gwnstabl reolaeth ymwthiol o’r 

weithdrefn ar gamymddygiad. Mae hefyd wedi comisiynu adolygiad allanol o’r PSD 

ac wedi cyflwyno camau adferol trwy newid personél a darparu rhagor o adnoddau. 

Deall uniondeb 

Er nad yw’r llu’n cynnal arolygon mewnol er mwyn casglu barn ar uniondeb, mae 

proses glir a pharhaus o newid diwylliannol o fewn y sefydliad. Mae’r llu’n cydnabod 

fod angen iddo ad-drefnu’r PSD. Yn ystod cyfweliadau a grwpiau ffocws, daeth yn 

amlwg fod perfformiad hanesyddol gwael yr adran yn rheoli’r broses camymddygiad 

yn golygu nad oedd gan rai staff unrhyw ffydd yn y PSD. 

Cofnodir manylion pob achlysur pan gynigir rhoddion a lletygarwch i swyddogion a 

staff yn llawn ar gronfa ddata a gedwir yn ganolog, gan gynnwys yr adegau hynny 

pan wrthodir y cais. Caiff y gronfa ddata hon ei harchwilio ac mae cofnodion 

amhriodol yn cael eu herio neu eu hymchwilio. Gwnaeth y llu beth cynnydd ond mae 

angen iddo wella ymhellach y broses gaffael a chynnal archwiliadau er mwyn 

croesgyfeirio cofrestrau. Mae’r dirprwy brif gwnstabl wedi cynnig system lle y bydd 

pob rhodd a lletygarwch yn cael eu cofnodi ar-lein, a bydd hynny’n helpu staff, y mae 

rhai ohonynt yn dweud eu bod yn ansicr am y polisi. Dylai’r llu ddefnyddio’r cyfle hwn 

i loywi ac atgyfnerthu ei bolisïau a sicrhau bod staff yn gwybod fod rhaid iddynt 

wneud cofnod o roddion a lletygarwch a wrthodant.  
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Gan nad yw ceisiadau buddiannau busnes a wrthodir yn cael eu cofnodi, fel y nodir 

uchod, ni ellir wedyn eu harchwilio ar gyfer materion uniondeb na phenderfynu a yw’r 

ymgeisydd aflwyddiannus wedi cydymffurfio â phenderfyniad y llu. Er mai’r methiant i 

gofnodi ceisiadau buddiannau busnes a wrthodir sy’n gyfrifol am y gyfradd 

cymeradwyo o 100 y cant a nodir, erys pryderon am rai o’r cymeradwyaethau a 

wnaeth y llu ac am gadernid y broses gwneud penderfyniadau. Mae’n werth nodi fod 

nifer y ceisiadau buddiannau busnes a gymeradwyir wedi bron â dyblu ers y llynedd, 

ond nid oes unrhyw dystiolaeth fod rheolwyr llinell neu’r PSD yn eu hymchwilio 

ymhellach i sicrhau y cydymffurfir ag amodau. 

Ni chanfu’r arolygiad unrhyw dystiolaeth y cynhelir dadansoddiadau i ddarganfod 

unrhyw dueddiadau amlwg o ran materion uniondeb, gan gynnwys camymddygiad 

ac ymddygiad amhroffesiynol. Mae hyn yn rhwystro’r llu rhag mabwysiadu dynesiad 

datrys problemau er mwyn atal problemau o’r cychwyn cyntaf. Gallai hyn fod 

oherwydd diffyg gallu dadansoddol o fewn y PSD. 

Argymhelliad 

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

gofrestri 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. 
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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 

Mae swyddogion a staff yn cydnabod fod y dirprwy brif gwnstabl yn gwneud argraff 

bersonol gref o ran gwella ansawdd penderfyniadau ar faterion camymddygiad. 

Rhodda’r llu ystyriaeth ofalus i gofnod ymddygiad moesegol cyflawn unigolyn yn 

ystod prosesau dewis ar gyfer trosglwyddo swyddogion a staff i rolau arbenigol ac ar 

gyfer dyrchafiadau. 

Mae’r llu’n defnyddio llinell staff o’r enw Safe Call i alluogi staff i roi gwybodaeth am 

gamymddygiad a materion uniondeb yn gyfrinachol. Cefnogir hynny gan bolisi sy’n 

ceisio sicrhau bod unigolion yn teimlo’n ddigon hyderus i roi gwybod am 

gamymddygiad ac ymddygiad amhroffesiynol a’u bod yn cael cefnogaeth wrth 

wneud. Mae lefelau defnydd o Safe Call yn isel iawn ac mae’n amlwg nad yw 

swyddogion a staff yn hyderus fod y system yn ddigon cyfrinachol. Mae’r llu yn 

ymwybodol o hyn ac o’r herwydd mae’n prynu system newydd, Bad Apple. Bydd y 

llu’n cael cyfle arall i ail bwysleisio fod gan swyddogion a staff gyfrifoldeb unigol i roi 

gwybod am gamymddygiad, a’i ymrwymiad i ddiogelu’r sawl sy’n gwneud hynny, 

wrth iddo roi gwybod i’r llu am Bad Apple. Dangosodd y dirprwy brif gwnstabl 

arweinyddiaeth bersonol yn ddiweddar trwy ymddiheuro i aelod o staff a gafodd ei 

drin yn wael ar ôl rhoi gwybod am gamymddygiad. 

Ymatebodd y llu i adroddiadau am gamymddygiad gan staff mewn ffordd effeithiol 

ond heb fod yn amserol. Canfu’r HMIC fod cryn dipyn o achosion heb eu datrys, yn 

enwedig felly gwynion cyhoeddus, oedd yn addas i’w datrys ar lefel leol. Canfu’r 

HMIC enghreifftiau hefyd o ymchwiliadau i gwynion cyhoeddus yn cymryd llawer 

hirach i’w cwblhau nac y dylent. Yn ystod profion realiti, cyfweliadau a grwpiau 

ffocws canfuwyd enghreifftiau eraill o amseroldeb gwael, gan gynnwys achosion yn 

dal ar agor ar ôl dwy, tair a hyd yn oed bedair blynedd. Mae’r llu’n cydnabod hyn ac 

mae’n faes gwelliant. 

Canfu’r HMIC fod y llu’n gyffredinol yn ymchwilio adroddiadau o gamymddygiad gan 

staff mewn ffordd effeithiol. Gwneir atgyfeiriadau i Wasanaeth Erlyn y Goron a’r 

IPCC, hyd yn oed pan nad yw hynny’n ofynnol gan y canllawiau statudol. Canfu’r 

profion realiti a gynhaliwyd gan yr HMIC hefyd fod deilliannau o’r ymchwiliadau a 

archwiliwyd gennym yn ymddangos yn gymesur a chyson. 
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Argymhelliad 

O fewn chwe mis, dylai’r llu sicrhau bod ganddo ddigon o allu a chapasiti i 

sicrhau y gellir cofnodi a chynnal ymchwiliadau amserol a chymesur i gwynion 

gan y cyhoedd. 

Gellid datrys yr anawsterau yn rhannol pe na bai’r PSD yn gyfrifol am yr holl 

ymchwiliadau camymddygiad, gan gynnwys rhai ar lefel is o ddifrifoldeb, a phe bai 

rheolwyr lleol ac Adnoddau Dynol yn chwarae mwy o ran. 

Byddai hyn yn galluogi staff y PSD i ganolbwyntio ar y materion mwy difrifol ynghyd 

â pharhau i oruchwylio gweithdrefnau camymddygiad yn gyffredinol. Cefnogir y 

cynnig hwn gan y pennaeth Adnoddau Dynol sydd wedi tanlinellu’n glir y manteision 

y byddai’n eu cynnig o ran amseroldeb a chymesuredd. Mae cyfle hefyd i ddarparu 

mwy o hyfforddiant i arolygwyr a rhingylliaid lleol i’w galluogi i gynnal ymchwiliadau 

camymddygiad lefel is yn fwy effeithiol. Byddai hyn yn ysgafnhau baich y PSD yn 

ogystal ag atgyfnerthu rôl rheolwyr lleol i gyflawni eu cyfrifoldebau i reoli eu staff eu 

hunain. 

Mae staff y PSD a’r ACU yn rhoi cyflwyniadau i nifer o gyrsiau, gan gynnwys rhai ar 

gyfer staff sydd newydd eu penodi neu eu dyrchafu. Mae cyrsiau o’r fath yn 

gynhwysfawr ac maent yn cynnwys nifer o astudiaethau achos i ychwanegu cyd-

destun. Nid oes unrhyw hyfforddiant penodol i alluogi goruchwylwyr i reoli materion 

camymddygiad neu i alluogi staff i adnabod ac ymateb i heriau moesegol. Er bod 

swyddogion a staff yn arddangos awydd i wneud y peth iawn, nid yw’n dilyn fod 

ganddynt ddigon o wybodaeth a dealltwriaeth ymarferol i droi’r awydd hwn yn well 

ymddygiad. Un o gryfderau’r llu yw bod ei swyddogion a’i staff yn ymrwymedig i 

gymryd cyfrifoldeb personol a bod yn fodlon herio ymddygiad anfoesegol. 

Canfu’r HMIC dystiolaeth glir o’r llu’n gwneud atgyfeiriadau priodol i’r IPCC ac yn 

dilyn canllawiau ganddynt yn ystod eu hadolygiadau ffeil a phrofion realiti. 

Defnyddir bwletin yr IPCC hefyd i rannu dysgu ac mae gan y llu weithdrefn Dysgu o 

Wersi effeithlon ac effeithiol ar waith. Cafodd yr HMIC enghreifftiau o’r weithdrefn 

hon ac o’r gwersi a ddeilliodd ohoni’n cael eu deall gan unigolion a oedd, o’r 

herwydd, yn gallu gwella’r gwasanaethau a gynigir ganddynt. 

Hyfforddiant ac adnoddau ar safonau proffesiynol 

Mae’r holl staff yn y PSD a’r ACU wedi cael hyfforddiant sy’n benodol i’w rôl. Mae’r 

holl swyddogion a staff mewn rolau ymchwiliol naill ai’n swyddogion heddlu 

cyflogedig neu’n swyddogion wedi ymddeol, a chanddynt gefndir ymchwiliol sy’n 

briodol i’r rôl a’r swyddogaeth. Mae staff ymchwilio’r PSD wedi mynychu’r cyrsiau 

sgiliau ymchwilio cenedlaethol ac mae’r pennaeth adran hefyd wedi bod ar y cwrs ar 

ymchwilio marwolaethau yn dilyn cysylltiad â’r heddlu. Mae staff yr ACU wedi 

mynychu seminarau Grŵp Ymgynghorol Gwrthlygredd yr ACPO sy’n cynnwys 
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astudiaethau achos diweddar. Mae pennaeth yr ACU wedi mynychu cwrs arian 

cenedlaethol yr ACU ac mae’r pennaeth cynorthwyol wedi bod ar y cwrs efydd. 

Erbyn hyn caiff cynllunio olyniaeth ei reoli’n bersonol gan y Dirprwy Brif Gwnstabl a 

phenodwyd y pennaeth adran newydd oherwydd ei sgiliau proffesiynol a phersonol, 

ac oherwydd bod ganddo ddealltwriaeth drylwyr o’r newidiadau adrannol y mae’r 

Dirprwy Brif Gwnstabl yn dymuno’u gweld. 

Nid oes gan y PSD a’r ACU ddigon o adnoddau eto i gyflawni eu prif swyddogaethau 

allweddol o allu chwilio’n rhagweithiol am gamymddygiad ac ymddygiad 

amhroffesiynol a’u herio a’u hymchwilio’n effeithiol. Mae’r HMIC yn cydnabod fod y 

Dirprwy Brif Gwnstabl wedi adnabod y gwendid adrannol a’i fod, ar ôl comisiynu 

adolygiad allanol, wedi cyflwyno rhaglen i wella galluogrwydd a pherfformiad. 

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. 

Sicrhau ansawdd 

Derbynnir y cynhelir gwrandawiadau camymddygiad yn anfynych a chan fod y llu yn 

fach, ceir yn aml ymwybyddiaeth fanwl o amgylchiadau gwrandawiadau o’r fath ar 

draws y llu. Canfu’r HMIC fod y llu wedi defnyddio prif gwnstabliaid cynorthwyol o 

luoedd eraill i gadeirio gwrandawiadau camymddygiad difrifol i sicrhau annibyniaeth, 

tryloywder ac i ddysgu gwersi o’u hadborth ar ansawdd y broses gwneud 

penderfyniadau a’r ymchwiliadau. 

Dylai’r llu ddefnyddio ei PSD i oruchwylio pob cam o bob ymchwiliad lle y gofynnir i 

reolwyr o luoedd eraill gynorthwyo. Mae angen i’r llu allu archwilio a sicrhau 

ansawdd deilliannau ymchwiliadau a gweithredoedd rheolwyr, fel bod 

penderfyniadau cymharol, deilliannau a gwaredu achosion yn gyson ar draws pob 

rheng. 

Mae gan y llu bolisi pendant ar atal swyddogion heddlu a staff heddlu o’u gwaith. 

Cymerodd y Dirprwy Brif Gwnstabl gyfrifoldeb personol am bob penderfyniad ar atal 

pobl o’u gwaith ac mae’n cyflawni’r swyddogaeth hon mewn ffordd gytbwys a 

chymesur. Canfu’r HMIC broses gwneud penderfyniadau ofalus a chofnodedig, lle y 

mae pob achos yn cael ei asesu yn ôl ei haeddiant a dewisiadau eraill yn cael eu 

hystyried yn lle atal rhywun o’i waith. Gwelwyd y cafodd swyddogion heddlu a staff 

eu trin mewn ffordd gyson. Roedd penderfyniadau’n cael eu hadolygu’n rheolaidd i 

asesu unrhyw newid amgylchiadau. Mae'r cymdeithasau staff yn gefnogol i’r broses 

hon a’r cyfle y mae’r Dirprwy Brif Gwnstabl yn ei roi iddynt wneud sylwadau. 

Cynhaliodd yr HMIC adolygiad o nifer fechan o achosion y PSD. Roedd hynny’n 
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cynnwys adolygu hyd at ddeg achos a ddewiswyd ar hap yn cynnwys 

camymddygiad difrifol neu ymddygiad troseddol. Y nod oedd gwirio amseroldeb, 

goruchwyliaeth a phriodoldeb gwneud penderfyniadau. 
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Pa mor dda mae’r llu yn atal, nodi ac ymchwilio i 
lygredd? 

Ymchwilio llygredd 

Mae’r ACU yn defnyddio asesiad bygythiad gwrthlygredd yr asiantaeth troseddu 

cenedlaethol (NCA) sy’n adnabod bygythiadau a materion risg allai fod yn berthnasol 

i’r llu. Mae’r PSD yn cadw cofrestr risg a ymgorfforir yn nogfen rheoli risg 

gorfforaethol ehangach y llu. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw gyfeiriad uniongyrchol 

at uniondeb a llygredd, ac nid oedd y camau a nodwyd ar y gofrestr yn darparu 

tystiolaeth o ymdrech bendant i reoli’r bygythiad, y risg a’r niwed sy’n wynebu’r 

sefydliad oherwydd ymddygiad anfoesegol, na bodolaeth strwythur llywodraethu 

effeithiol i wneud hynny. Ar hyn o bryd, nid oes gan y PSD a’r ACU ddigon o 

adnoddau i gynnal ymarferiad rheoli risg cynhwysfawr sy’n cydymffurfio â 

chanllawiau’r NCA neu arfer proffesiynol awdurdodedig ar waith gwrthlygredd. 

Nid yw’r llu’n gwneud fawr iawn i adnabod staff bregus, boed yn unigolion neu 

grwpiau. Dywedwyd wrth yr HMIC fod y llu’n cynnal cyfweliadau moesegol gyda staff 

bregus ar broblemau dyledion neu gam-drin sylweddau. Fodd bynnag, nid yw’r gudd-

wybodaeth i gefnogi cyfweliadau o’r fath ac i adnabod unigolion bregus ond yn cael 

ei darparu trwy’r broses fetio neu pan dderbynnir gwybodaeth gan unigolion eraill, 

megis peidio talu hysbysiadau treth cyngor y cafodd adran gyllid y llu wybod 

amdanynt 

Mae trefniadau fetio’r llu yn gydnaws â’r polisi fetio cenedlaethol ac maent yn 

adnabod risgiau o lygredd yn y cam recriwtio ar gyfer swyddogion a staff. Ailadroddir 

fetio adeg dyrchafiadau i swyddi uwch ac ar gyfer penodi i rolau sensitif a bregus. 

Mae gan y llu rolau fetio cofnodedig sy’n amlinellu gweithdrefnau amrywiol, ac mae 

gofyn pendant i unigolion roi gwybod am newidiadau perthnasol i’w hamgylchiadau. 

Mae gan y PSD gyfrifoldeb cyffredinol am fetio ac mae cyfathrebu agos rhwng staff 

fetio, y PSD a’r ACU sy’n arwain at broses effeithiol o rannu gwybodaeth a datrys 

problemau. 

Mae’r llu’n gwneud monitro cyfyngedig o’r defnydd o rwydweithio cymdeithasol gan 

staff ond mae’n rhoi cyhoeddusrwydd i’r risgiau sydd ynghlwm wrth ei ddefnyddio’n 

amhriodol. Cafodd deg aelod o staff weithredu gan reolwyr ac mae un wedi 

ymddiswyddo ar ôl gwneud sylwadau ar-lein amhriodol am achos troseddol amlwg 

iawn. Mae’r llu wedi buddsoddi mewn system fonitro i sicrhau y gwneir defnydd 

priodol o’i systemau TG ac mae’n cynnal nifer o archwiliadau gwahanol o systemau 

a chronfeydd data’r llu sydd wedi lleihau nifer yr enghreifftiau o gamymddygiad a 

gafodd eu hadnabod. Ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2012 i 31 Mawrth 2013 cynhaliwyd 67 

ymchwiliad camymddygiad ynghylch datgelu gwybodaeth, o gymharu â 35 ar gyfer y 

llynedd. O’r 35 achos, ni chymerwyd unrhyw gamau pellach mewn 30 ohonynt, 

cafodd pedwar person weithredu gan reolwyr a chafodd un rhybudd ysgrifenedig. 
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Roedd gwybodaeth gyfyngedig i staff am i ba raddau y cynhaliodd y llu brofion cam-

drin sylweddau ar hap ac am reswm er mwyn adnabod ymddygiad anfoesegol. Mae 

gan y llu bolisi ar y mater ac mae’r ACU yn gwneud cyflwyniadau ar gam-drin 

sylweddau i staff sy’n mynd ar gyrsiau. Canfu’r HMIC na chynhaliwyd unrhyw brofion 

cam-drin sylweddau ar hap ac am reswm yn ystod y ddwy flynedd a ddiweddodd ar 

31 Mawrth 2014. Fodd bynnag, fe gynhelir profion cyffuriau gwirfoddol. Dylai’r llu 

gynnig eglurder i staff am ei agwedd at brofion sylweddau a chadarnhau pwy sy’n 

atebol am weithgarwch o’r fath. Dylai’r llu ystyried diweddaru polisi alcohol a cham-

drin 2009 a gofalu fod staff yn deall yn iawn beth a ddisgwylir ganddynt yn eu 

bywydau proffesiynol a chyhoeddus. 

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 adolygu ei brosesau i sicrhau nad yw ymchwiliadau troseddau wedi’u 

trefnu’n cael eu heffeithio’n andwyol a bod ganddynt y gallu i leddfu’r risgiau y gallai 

ymchwiliadau yn y dyfodol ddioddef oherwydd bygythiad o lygredd. Mae’r llu wedi 

penderfynu peidio penodi rheolwr diogelwch gweithredol i gydlynu diogelwch. O’r 

herwydd, mae’r llu’n dibynnu ar hyn o bryd fod manylion fod pobl a ddrwgdybir o 

droseddau wedi’u trefnu yn cael eu danfon gan ddadansoddydd y llu at yr ACU i’w 

hymchwilio er mwyn penderfynu a fu unrhyw un yn defnyddio ei systemau i gynnal 

chwiliadau ar yr unigolyn hwnnw. Yn yr achosion penodol hynny, defnyddiodd yr 

ACU feddalwedd 3AMI yn arf monitro. Dylai’r llu wella’r cyswllt ffurfiol rhwng y 

pennaeth troseddu a phennaeth yr ACU i drafod achosion cyfredol a sut ellir eu 

lliniaru rhag y bygythiad o lygredd. Mae angen i’r ACU allu troi’n hwylus at asedau 

arbenigol i gynorthwyo gyda’u hymchwiliadau rhagweithiol, boed hynny’n 

alluogrwydd gwyliadwriaeth neu asedau eraill a ddarperir gan y llu ar lefel ranbarthol 

neu genedlaethol. Byddai presenoldeb yr ACU yng nghyfarfodydd tasg neu gydlynu’r 

llu hefyd yn gymorth yn hyn o beth. 

Argymhelliad 

O fewn chwe mis, dylai’r llu sicrhau bod ganddo brosesau effeithiol i leihau’r 

perygl y caiff ymchwiliadau i droseddu difrifol ac wedi’i drefnu eu heffeithio’n 

andwyol. 

Mae gan y llu weithdrefn i helpu sicrhau diogelwch systemau, arddangosion a 

phapurau achosion. Mae gan y llu bolisi clir ar ddiogelwch gwybodaeth sy’n egluro 

beth sydd ei angen ac egwyddorion cyffredinol diogelwch gwybodaeth. Cafodd 

galluogrwydd y llu ei wella trwy fabwysiadu system rheoli eiddo electronig. 
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Cudd-wybodaeth 

Mae tystiolaeth fod y llu’n casglu a graddio’n briodol gudd-wybodaeth sy’n cael ei 

hasesu’n weithredadwy. Mae’r llu’n defnyddio’r system graddio cudd-wybodaeth 

genedlaethol ac yn cofnodi penderfyniadau ar system gudd-wybodaeth y PSD/ACU. 

Mae gan uned trin ffynonellau’r llu gynllun cudd-wybodaeth, sy’n galluogi’r llu i 

adnabod llygredd os yw ffynhonnell yn honni hynny. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw 

dystiolaeth y cynhelir dadansoddiadau systematig er mwyn datblygu cudd-

wybodaeth. Mae diffyg adnoddau yn atal proses effeithiol o gasglu cudd-wybodaeth 

ac mae absenoldeb y gallu i wneud ymchwil a chynnal dadansoddiadau yn bryder o 

bwys. Er enghraifft, byddai dadansoddydd cudd-wybodaeth pwrpasol yn yr ACU yn 

gallu edrych yn fanylach ar geisiadau buddiannau busnes a wrthodwyd, a defnyddio 

asesiad bygythiad yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA) i broffilio grwpiau 

bregus a risg uchel yn y gweithlu. 

Nid oes gan y llu strategaeth wrthlygredd effeithiol a phroses gysylltiol ar gyfer 

adnabod a rheoli risgiau i uniondeb y sefydliad. Er mwyn bod yn effeithiol, rhaid i 

strategaeth o’r fath gael ei chefnogi gan gynllun cudd-wybodaeth a phrosesau tasg, 

cydlynu a llywodraethu. 

Nid yw’n glir a yw’r llu’n effeithiol yn adnabod nifer o bobl a ddrwgdybir o droseddu 

ac un person a ddrwgdybir yn cyflawni sawl trosedd, gan nad oes gan y llu’r 

prosesau i sicrhau bod adnabyddiaeth o’r fath yn digwydd gan nad oes gan y llu 

alluogrwydd dadansoddol yn yr adran. 

Galluogrwydd 

Nid oes gan yr ACU ddigon o alluogrwydd a chapasiti i fod yn rhagweithiol. Mae’r 

llu’n cydnabod hyn ac mae’n gwybod fod hwn yn faes gwelliant. Mae hefyd yn 

cydnabod yr angen i gynyddu ei gapasiti i wneud gwaith dadansoddol. Gall y PSD a’r 

ACU wneud cais am gefnogaeth arbenigol gan arbenigwr neu asedau cudd fel 

gwyliadwriaeth sydd ym meddiant y llu neu gan rywun arall. 

Mae’r Dirprwy Brif Gwnstabl yn gefnogol iawn i’r prosesau camymddygiad a 

gwrthlygredd ac mae’n ymrwymedig i sicrhau eu bod yn dod yn effeithiol.. Mae gan 

benaethiaid yr ACU a’r PSD linell adrodd glir ac uniongyrchol i’r Dirprwy Brif 

Gwnstabl a gallant gysylltu ag ef yn uniongyrchol yn ôl y galw. 

Mae’r Dirprwy Brif Gwnstabl yn goruchwylio’r broses camymddygiad ac mae hefyd 

yn cadeirio’r fforwm Dysgu o Wersi, y mae gan y PSD gynrychiolydd arno. Mae hwn 

yn crynhoi’n effeithiol wybodaeth o bob ffynhonnell ac yn rhannu gwersi i’w dysgu o 

weithdrefnau camymddygiad ar draws y llu. Cyhoeddir gwybodaeth berthnasol trwy 
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fewnrwyd y llu. Mae hyn yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, fanylion a chasgliadau 

gwrandawiadau camymddygiad difrifol. 

Caiff achosion eu cyfeirio’n briodol at yr IPCC yn unol â’r canllawiau statudol ac fe 

sefydlwyd perthnasoedd adeiladol. Roedd adolygiadau ffeiliau a gwiriadau realiti yn 

cefnogi hyn. 
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Argymhellion 

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

rheolaidd o gofrestri 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 ddigon o allu a 

chapasiti i sicrhau y gellir cofnodi a chynnal ymchwiliadau amserol a 

chymesur i gwynion gan y cyhoedd. 

 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. 

 O fewn chwe mis, dylai’r llu sicrhau bod ganddo brosesau effeithiol i 

leihau’r perygl y caiff ymchwiliadau i droseddu difrifol ac wedi’i drefnu 

eu heffeithio’n andwyol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


