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1. Cyflwyniad 
 
1.1 Cafodd yr adroddiad hwn  ei gomisiynu gan Gyfarwyddwr Cyffredinol  
y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) (Diogeledd a Diogelwch), Robert Rooks, a oedd wedi 
gofyn am arolygiad o swyddogaeth ymchwilio’r Gangen Ymchwilio Arbennig (SIB) yn 
yr Heddlu Milwrol Brenhinol (RMP). 
 
1.2 Derbyniwyd y comisiwn ar y ddealltwriaeth na fyddai’r arolygiad yn arolygu 
gweithrediadau nac achosion unigol, ond yn hytrach yn canolbwyntio ar asesiad o 
brosesau a gweithdrefnau ymchwiliadau uchel lefel.1 
 
1.3 Anrhydedd i mi yw cael fy ngwahodd i gynnal yr arolygiad hwn, ac yr wyf yn 
hyderus y bydd yn arwydd o’r ffordd y gall Arolygiaeth Heddluoedd Ei Mawrhydi efallai 
gefnogi’r Weinyddiaeth Amddiffyn yng nghyd-destun ehangach plismona’r lluoedd arfog 
yn y dyfodol.     
 
1.4 Cymerwyd y cylch gwaith o ohebiaeth a chyfathrebu uniongyrchol â Swyddfa’r 
Cyfarwyddwr Cyffredinol (Diogeledd a Diogelwch) (DG(S&S)) a Swyddfa’r Profost 
Milwrol (Y Fyddin) (PM(A)). Dyma’r cylch gwaith: 
 
* Arolygu swyddogaethau plismona arbenigol SIB wrth ymchwilio i droseddau mawr a 
difrifol, gan gynnwys ymchwiliadau ar weithrediadau, a nodi unrhyw feysydd i’w gwella 
(yng nghyd-destun arfer da cyfredol, lle mae hynny’n gymwys). 
 
* Nodi unrhyw arfer da arall y gellir ei drosglwyddo ac sy’n deillio o’r arolygiad. 
 
* Tynnu sylw’r Dirprwy Brofost Milwrol (Ymchwiliadau) at unrhyw faterion a all 
effeithio ar gynnal ymchwiliad byw. 
 
* Cyflwyno adroddiad drafft i PM(A) ei ystyried ar ran y Dirprwy Gadfridog ac i 
DG(S&S) ar yr un pryd. 
 
* Cyflwyno adroddiad terfynol ar gyfer PM(A) a DG(S&S). 
 
Methodoleg 
 
1.5 Gellir rhannu’r fethodoleg sy’n sail i’r adroddiad hwn yn dri maes penodol: 
 
* dadansoddi dogfennau ysgrifenedig a ddarperir; 
 
* cyfweliadau â swyddogion a phersonél RMP ; a 
 
 
 
1.  Mae ymchwiliadau lefel 3 yn delio â throseddau neu ddigwyddiadau y rhoir gwybod i RMP amdanynt 
neu sy’n cael eu datrys ganddynt ac sydd, oherwydd eu difrifoldeb neu eu cymhlethdod fel rheol yn gofyn 
am ymchwiliad gan ymchwilwyr wedi eu hyfforddi gan SIB.  
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* cyfweliadau â’r rheiny sy’n ymwneud ag SIB neu sy’n effeithio arno yn ystod 
ymchwiliadau. 
 
1.6 Trefnwyd y camau hyn gan y tîm arolygu gan ddefnyddio ymarferwyr presennol 
sy’n arbenigwyr yn eu disgyblaethau perthnasol eu hunain a’r arfer gorau sy’n gymwys. 
 
1.7 Cyn yr arolygiad, rhoes SIB ddetholiad defnyddiol o ddogfennau i HMIC, gan 
gynnwys hunanasesiad o ymchwiliadau SIB i droseddau mawr a difrifol.  Ychwanegwyd 
at y rheiny gan ddogfennau ychwanegol wrth i’r arolygiad fynd yn ei flaen. 
 
1.8 Trefnwyd y cyfnod cyfweld SIB yn ystod mis Mai 2006, gan ddefnyddio tîm o 
swyddogion gyda gwybodaeth arbenigol.  Yn eu plith yr oedd aelodau o Gymdeithas y 
Prif Swyddogion Heddlu (ACPO), y Gweithgor ar Ddynladdiad (Dr Peter Stelfox), y 
Pennaeth Arfer Ymchwiliol, Canolfan Genedlaethol Rhagoriaeth Plismona (NCPE) a dau 
aelod o Arolygiaeth yr Heddlu a Safonau Troseddau (Simon Iveson, Pennaeth Rheoli 
Perfformiad, a Bob Green, Pennaeth yr Uned Gwyddoniaeth Fforensig). 
 
1.9 Cynhaliwyd cyfweliad â phobl eraill o fis Ebrill tan fis Gorffennaf 2006.  Yr wyf 
yn cydnabod y gall cyfweliadau darfu ar waith, ac yr wyf yn ddiolchgar i bawb dan sylw 
am roi o’u hamser i weld y swyddogion arolygu. 
 
Cydnabyddiaethau 
 
1.10 Hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad cynnes am y cymorth a gafwyd gan 
Swyddfa’r Profost Milwrol, ac yn arbennig am wasanaethau’r Swyddog Gwarantedig 
Dosbarth 1 Michael Harrison, y cyswllt.  Yr oedd swyddogion a phersonel y gangen yn 
dangos syniad cryf iawn o ddyletswydd, proffesiynoldeb a gwasanaeth i’r cyhoedd, yn 
ogystal ag ymrwymiad i sicrhau newid cadarnhaol er lles y cyhoedd.  Bwriedir i’r 
adroddiad hwn gyfrannu at broses a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad mwy fyth i’r 
Weinyddiaeth Amddiffyn a’r cymunedau y maent yn eu hamddiffyn. 
 
1.11 Wrth gyflwyno’r darganfyddiadau hyn, mae’n briodol cydnabod cefnogaeth 
werthfawr yr Arolygydd Heddlu Cynorthwyol Huw Jones a’i dîm arolygu craidd, yn 
ogystal â’r rhai a enwyd uchod.  Dyma oedd y tîm: 
 
Yr Arolygydd Heddlu Cynorthwyol Everett Henry 
Yr Uwcharolygydd David Harris 
Y Ditectif Uwcharolygydd Kim Hunter 
Y Ditectif Uwcharolygydd Mark Lewindon 
Yr Uwcharolygydd John MacDonald 
Y Ditectif Uwcharolygydd Tim Stevens (Arweinydd Swyddog Staff) 
Rheolwraig Cefnogaeth yr Arolygiad Louise Ledger 
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2.  Cefndir a chyd-destun 
 
2.1 Er mai arolygiad yw hwn o fedrusrwydd a gallu'r Gangen Ymchwilio Arbennig  
(SIB) i fynd ati i ymchwilio i droseddau mawr a difrifol, ac i grynhoi gwybodaeth yn 
weithgar i atal troseddau felly rhag digwydd, nid arolwg neu ailymchwiliad ydyw i 
unrhyw ymholiad unigol gan SIB.  Mae'r Fyddin ar hyn o bryd yn ymateb i faterion a 
godwyd gan yr adroddiad ar Deep Cut.  Nid arolwg o'r adroddiad hwnnw yw'r arolygiad 
hwn.  Wrth gynnal yr arolygiad, cydnabyddir nad yw'r Heddlu Milwrol Brenhinol (RNP) 
yn un o heddluoedd y Swyddfa Gartref (HO), ac fel y cyfryw nid yw'n agored i arolygiad 
statudol gan Arolygiaeth Heddluoedd Ei Mawrhydi.  Ni ellir cymhwyso'n gyffredinol i’r 
arolygiad hwn y meini prawf arolygu y bydd heddluoedd HO yn seilio'u hasesiad 
cychwynnol arnynt.  Mae'r Arolygiaeth yn cydnabod bod SIB yn gwasanaethu'r 
Weinyddiaeth Amddiffyn o fewn cyd-destun unigryw a heriol.  Mae'r Arolygiad hwn yn 
cydnabod y gwasanaethau plismona a ddarperir gan SIB a'r angen i'r rheiny fod yn destun 
arolygiad rheolaidd gan awdurdod cymwys. 
 
2.2 Deilliodd y cais am yr arolygiad penodol hwn o arolwg gan y Weinyddiaeth  
Amddiffyn o blismona gwasanaethau.  Peth prin yw cael cais gwirfoddol am archwilio ar 
y lefel hon gan gorff allanol. 
 
Pencadlys y Profost Milwrol (y Fyddin) 
 
2.3 Mae'r Profost Milwrol (y Fyddin) (PM)(A) yn gyfrifol i Bennaeth y Staff  
Gyffredinol a Bwrdd y Fyddin drwy'r Dirprwy Gadfridog am ddarparu polisau effeithlon 
ac effeithiol ar gyfer darparu a gweithredu cefnogaeth Profost i'r Fyddin.  O fewn y 
ddarpariaeth hon mae'n ofynnol i PM(A) gynnal a chyfarwyddo'r holl ymchwiliadau  
PM (dan Ddeddf y Fyddin 1995 a Rheoliadau'r Frenhines ar gyfer y Fyddin), sy'n cael eu 
harchwilio'n annibynnol ar y gadwyn awdurdod.  Cennad y Profost yw darparu'r heddlu 
milwrol a'r gwasanaeth cadw a gwarchod angenrheidiol i'r Fyddin er mwyn sicrhau 
effeithiolrwydd milwrol. 
 
2.4 Er mwyn cyflawni'r swyddogaeth heddlu hon yn effeithiol, mae RNP yn 
gwasanaethu mewn unedau o Ddyletwyddau Heddlu Cyffredinol ac SIB.  Mae SIB yn 
bodoli er mwyn cynnal ymchwiliadau i droseddau criminal difrifol sy'n cael eu cyflawni 
gan neu yn erbyn personnel gwasanethau Prydain neu bobl eraill sy'n dod dan Ddeddfau 
Disgyblaeth y Gwasanaethau. 
 
2.5 Bydd y System Cyfiawnder Troseddol Milwrol (MCJS) yn disgyblu am 
droseddau criminal difrifol drwy'r system Llysoedd Marsial, sy'n cydymffurfio â 
Chonfensiwn Ewrop ar Hawliau Dynol. 
 
2.6 Yn Swydd Wiltshire mae pencadlys RNP.  Mae RNP yn gweithredu canolfan 
gudd-wybodaeth a medrusrwydd arbenigol mewn troseddau ynghyd â'r ddau Lu Arfog 
arall.  Mae'r rhain wedi eu lleoli ar wahân i'r pencadlys, yr un fath CHoleg yr Heddlu 
Amddiffyn (DPC), sy'n darparu hyfforddiant ymchwiliol.   
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2.7 Mae profiad o heddluoedd HO yn y Deyrnas Gyfunol ar gael i SIB drwy gyswllt 
uniongyrchol â heddluoedd felly a'i gysylltiadau â'r Heddlu MoD, NCPE, Sefydliad 
Technoleg Gwybodaeth yr Heddlu a Gweithgor ACPO ar Ddynladdiad.  Bydd SIB hefyd 
yn anfon cynrychiolwyr i nifer o gynadleddau cenedlaethol ACPO ym maes troseddau 
mawr a difrifol. 
 
2.8 Caiff SIB ei drefnu'n ddwy uned sy'n gweithredu o ganolfannau yn y Deyrnas 
Gyfunol a'r Amlaen, gydag isorsafoedd yng Nghanada, Cyprus, Ynysoedd Falkland a 
Gibraltar.  Mae unedau SIB wedi eu gwahanu'n rhanbarthau a'u hisrannu'n ddidoliadau ac 
unedau arbenigol.  Caiff niferoedd y swyddogion a'r staff eu gosod yn ganolog o fewn 
cyfyngiadau cyllideb. 
 
2.9 Mae SIB (y Deyrnas Gyfunol) yn darparu gwasanaethau ymchwilio i'r holl 
ardaloedd gweithredol y tu allan i Ewrop, mewn canolfannau sefydlog ac allan ar 
ymarferiadau.   
 
Y Gangen Ymchwilio Arbennig (yr Almaen) 
 
2.10 Mae'r uned yn yr Almaen yn gweithredu yn ôl Cytundeb NATO ar Statws 
Lluoedd Arfog.  Mae'r cytundeb yn gosod cyfrifoldeb ar RNP i ymchwilio i bob trosedd 
sy'n ymwneud â'r gymuned filwrol lle mae awdurdodau'r Almaen yn ildio'u hawl i 
awdurdodaeth.  Mae'r gymuned filwrol, yn lluoedd arfog ac yn sifil, y rheiny sy'n 
gwasanaethu a'r rhai sy'n ddibynnol arnynt, a chan gynnwys ymwelwyr, yn dod o fewn 
awdurdodaeth filwrol.   
 
2.11 Mae'r uwch swyddog ymchwilio (SIO) a'r tîm ymchwilio yn agored i bob mathau 
o droseddau, hyd at a chan gynnwys llofruddio.  Mae SIB wedi creu Tîm Ymateb ar y 
Cyd (JRT) o swyddogion heddlu a gweithwyr cymdeithasol i fodloni anghenion 
diogelwch cyhoeddus y garsiwn a'i chymuned.  
 
Amgylcheddau gweithredol 
 
2.12 Mae SIB (y Deyrnas Gyfunol) ac SIB (yr Almaen) yn darparu gwasanaethau i  
garsiynau sy'n gweithredu, gan gynnwys y theatrau cyfredol yn Irac ac Affganistan.  Mae 
ymchwilio i droseddau tramor, yn enwedig mewn amgylcheddau gweithredol, yn achosi 
heriau na fydd heddluoedd y Swyddfa Gartref yn cael profiad ohonynt yn aml: 
 
• Mae SIB yn trefnu ochr yn ochr â'r llu ymladd mewn lleoliadau lle mae lefelau 

rhyfela’n golygu bod ymchwilwyr dan fygythiad marwol. 
• Mae cynnal a chadw diogelwch lleoliadau troseddau yn gofyn am ymarfer logisteg 

helaeth os yw archwilwyr i gael hyd yn oed ychydig gyfle i chwilio.  Bydd yn 
amhosibl cyrraedd rhai lleoliadau am ddiwrnodau, a hynny'n golygu bod tystiolaeth 
yn mynd ar goll neu'nd dirywio. 

• Mae agweddau diwylliannol ar ofalu am y meirw yn rhoi rhwymedigaeth ar SIB i 
ddeall materion iaith, ffydd a defod.  
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• Rhaid ystyried goblygiadau gwleidyddol cymryd camau ar gyfer ardaloedd lle mae 
gwrthdaro.  Mae gweithgarwch SIB yn agored i'w ddehongli gan y cyfryngau'n lleol a 
gartref yn y Deyrnas Gyfunol. 

• Yn ogystal â'r Rheolau Ymladd sydd wedi eu gosod ar gyfer theatr benodol, mae 
personnel lluoedd arfog yn agored i gyfraith Cymru a Lloegr ble bynnag y byddant yn 
gwasanaethu, yn rhinwedd Deddf y Fyddin 1955. 

 
2.13 Gwelwyd yr amodau gweithredu yn Irac yn uniongyrchol gan aelod o'r tîm 
ymchwilio. 
 
3. Ymchwilio i droseddau mawr 
 
3.1 Mae'r adran hon yn delio ag ymateb SIB i ddigwyddiadau enbyd a throseddau 
mawr.  Mae ACPO yn diffinio digwyddiad enbyd fel un: 
 
• lle mae effeithiolrwydd yr ymateb gan yr heddlu’n debygol o gael effaith sylweddol 

ar hyder y sawl sy'n dioddef, ei deulu ef neu hi a/neu'r gymuned; 
• sydd y tu hwnt i allu uned gomand sylfaenol; ac 
• sydd â'r potensial i achosi pryder cyhoeddus difrifol ar lefel leol, rhanbarthol, 

cenedlaethol neu ryngwladol. 
 
3.2 Mae troseddau mawr yn cynnwys llofruddiaethau a throseddau difrifol eraill sydd 
fel rheol yn golygu bod angen defnyddio SIO, ystafell ddigwyddiadau fawr (MIR) ac 
asedion arbenigol eraill. 
 
3.3 Wrth gwblhau'r asesiad, cydnabyddai’r tîm ymchwilio y gall yr ymateb cyntaf i 
ddigwyddiadau sy'n enbyd neu'n debygol o ddatblygu'n rhai enbyd gael ei ddarparu gan 
filwyr nad ydynt yn swyddogion heddlu wedi eu hyfforddi.  Mae hyn yn ei gwneud yn 
anos cymharu gallu SIB i reoli troseddau mawr â gallu heddluoedd HO. 
 
3 Byddai asesiad HMIC arferol yn ystyried y lefelau dynladdiad, ceisio lladd, 
herwgipio, blacmel, cipio a threisio sydd wedi eu hymchwilio a faint o'r troseddau hynny 
sydd wedi eu datrys fel ffordd i fesur niferoedd.  Fodd bynnag, nid yw'n briodol cymharu 
niferoedd bach y troseddau a ymchwilir gan SIB â'r rheiny a ymchwilir gan heddlu HO, o 
gofio'r amgylcheddau gweithredu gwahanol.  Mae cyfradd troi ymchwiliadau'n 
euogfarnau yn ystadegyn a all helpu pwyso a mesur llwyddiant wrth ymchwilio, ond nid 
oedd y ffigur hwn ar gael i'r tîm ymchwilio gan nad yw'n cael ei gasglu yn ystod busnes 
arferol.  Rhaid i unrhyw ddadansoddiad o'r troseddau yr ymchwilir iddynt gymryd i 
ystyriaeth y ffaith fod gan SIB, drwy gytundeb, flaenoriaeth lawn dros gyfarwyddo 
ymchwiliadau yn yr Almaen2, ac i raddau llai yn Irac ac Afghanistan. 
 
3.5 Mewn mannau eraill, mae SIB yn rhoi cefnogaeth i'r gwasanaeth heddlu lleol sy'n 
amrywio o gyswllt ag ymchwilwyr a'u harwain drwy weithdrefnau milwrol i gyf-weld 
tystion a chrynhoi tystiolaeth arall. 

                                                           
2 Gweler "Y Gangen Ymchwilio Arbennig (yr Almaen)" ar dudalen 8. 
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3.6 Mae'r siart sy'n dilyn yn dangos bod SIB yn 2005 wedi arwain ymchwiliadau i 
honiadau o ddynladdiad 11 o bobl, 9 ymgais at ddynladdiad, 12 bygythiad i ladd ac 18 
achos o dreisio.  Mewn 15 o'r ymchwiliadau hyn, cafodd yr achos naill ai ei dynnu'n ôl 
neu ni sefydlwyd bod trosedd wedi ei chyflawni.  Cefnogodd SIB 114 o ymchwiliadau 
ychwanegol i droseddau mawr lle'r oedd y flaenoriaeth gan heddluoedd eraill. 
 
 

Llwyth gwaith SIB mewn troseddau mawr, 2005 
 
Offence = Trosedd 
Offender detected = Dod o hyd i'r troseddwr 
Offender undetected = Heb ddod o hyd i'r troseddwr 
No crime established = Dim trosedd wedi ei sefydlu 
Cases under investigation = Achosion yr ymchwilir iddynt 
Total SIB cases investigated = Cyfanswm achosion SIB yr ymchwiliwyd iddynt 
Cases investigated for/by agencies = Achosion yr ymchwiliwyd iddynt dros/gan 
asiantaethau 
UK = Y Deyrnas Gyfunol 
G = Yr Almaen 
O = Y tu allan i'r ardal 
 
Subtotal = Isgyfanswm 
Homicide = Dynladdiad 
Attempted homicide = Ymgais at ddynladdiad 
Threats to kill = Bygythiadau i ladd 
Kidnap/Abduction = Cipio/herwgipio 
Rape = Treisio 
 
*yn cynnwys troseddau'n deillio o ymosodiadau â bomiau ar ymyl y ffordd. 
 
3.7 Yn ogystal, cyfeirir at SIB yn dilyn digwyddiadau o saethu yn y theatr er mwyn 
sicrhau, lle mae Rheolau Ymladd wedi eu torri, fod ymchwilio'n digwydd i'r troseddau 
hyn.  At hynny, mae Crwner Ei Mawrhydi'n gosod dyletswydd ar SIB i weithredu fel ei 
swyddog yn y theatr ynglŷn ag unrhyw farwolaethau ymhlith personnel y gwasanaethau.  
Mae'r ddyletswydd hon yn cynnwys parhau i nodi, ymchwilio i achos y farwolaeth, a 
darparu tystiolaeth mewn cwest. 
 
3.8 Gwelodd y tîm arolygu fod ymholiadau SIB i droseddau mawr yn cael eu harwain 
gan SIOau o safle swyddog gwarantedig dosbarth 1 ac uwch, wedi eu hyfforddi hyd at 
safonau heddluoedd HO.  Bydd ymchwilwyr SIB yn cael hyfforddiant ar gyfer eu 
swyddogaeth3 - mae cyrsiau'n cynnwys ymchwilio sylfaenol i droseddau, hil ac 
amrywiaeth, ymchwilio i leoliadau troseddau a chyswllt â theuluoedd.  Mae hyn yn 
golygu bod rhai ymchwilwyr yn gweithredu fel ymchwiliwr, archwiliwr lleoliadau 
troseddau a swyddog cyswllt â theuluoedd (SLO), lle byddai'r swyddogaethau hyn yn 
                                                           
3 Gweler Adran 9: Hyfforddiant a Datblygiad. 
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cael eu cyflawni gan swyddogion ar wahân mewn heddluoedd HO.  Mae hyn yn ei 
gwneud yn bwysicach fyth i oruchwylwyr fonitro llwythi gwaith staff unigol. 
 
Profiad ymarferol 
 
3.9 Er bod sail gadarn mewn ymchwilio i droseddau wedi dod i'r amlwg yn yr 
Almaen ac yn y Deyrnas Gyfunol, gwelodd y tîm arolygu fod profiad y bydd SIOau a'u 
timau ymchwilio yn ei gael wrth eu lleoli yn y theatr wedi caniatáu iddynt ddatblygu ac 
arddangos amrywiaeth helaethach o sgiliau wrth ymchwilio i droseddau mawr.  
 
3.10 Bydd ymchwilwyr SIB yn aml yn gweithio ar wahân i adnoddau SIB eraill.  Er eu 
bod yn cysylltu ar y teleffon â goruchwylwyr, maent yn hunan-ddibynnol o ran dilyn 
gweithdrefnau ymchwilio. 
 
3.11 Mae'r troseddau mawr a difrifol y bydd heddluoedd HO yn ymchwilio iddynt yn 
fwy amrywiol na'r rheiny y bydd SIB yn ymchwilio iddynt ar hyn o bryd, ac mae 
heddluoedd HO yn caniatáu i SIOau dibrofiad ddysgu drwy ddarparu cyfleoedd i ddilyn 
swyddogion profiadol wrth eu gwaith.  Ni ellir gorbwysleisio buddiannau'r traws-
ffrwythloni hwn.  Cred HMIC, pe bai SIOau yn SIB yn cael y cyfle i ddilyn SIOau mwy 
profiadol mewn heddluoedd HO, y byddent yn gwella'u sgiliau ymchwilio gan rannu eu 
profiad eu hunain gyda'r rheiny y maent yn eu dilyn wrth eu gwaith. 
 
Argymhelliad 1: 
 
Mae HMIC yn argymell cyswllt rhwng SIB a’r Gweithgor ACPO ar Ddynladdiad, gyda 
golwg ar nodi cyfleoedd i gyfnewid.   
 
Cefnogaeth ymchwilio 
 
3.12 Yn ystod yr arolygiad, soniodd staff am anhawster wrth drefnu rhesi adnabod  
gyda heddluoedd HO; credid mai'r rheswm oedd fod rhesi adnabod eraill yn cael 
blaenoriaeth.  Mae SIB wedi ymateb drwy gyflwyno Viper (y system gyfrifiadurol i 
gofnodi rhesi adnabod fideo yn electronig).  Mae wedi prynu dwy system, sydd yn y 
broses o gael eu gosod.  Mae hwn yn gam cadarnhaol a fydd yn cyflymu ymchwiliadau. 
 
3.13 Mae SIB hefyd wedi buddsoddi mewn uned deledu a delweddu sy'n galluogi  
ymchwilwyr i weld lluniau CCTV, ac mae hon yn elfen hanfodol yn ei strategaeth 
ymchwilio.  Bydd pennaeth yr uned yn delio'n bersonol ag ymchwilwyr, weithiau yn 
lleoliadau'r troseddau, ac felly mae'r cyswllt yn dueddol o gael ei arwain gan yr achos. 
 
3.14 Darperir arbenigedd olion bysedd drwy Swyddfa Olion Bysedd y Gwasanaeth 
Heddlu Metropolitan.  Caiff olion inc pobl a ddrwgdybir ac olion i'w dileu4 a ffotograffau 
o farciau lleoliad eu hanfon i New Scotland Yard i'w prosesu.  
 
4    

                                                           
4 Mae olion bysedd mewn inc yn dynodi prosesau olion bysedd â llaw yn hytrach na rhai electronig. 
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3.15 Yr oedd y tîm arolygu yn falch gweld bod yr ystod lawn o gefnogaeth fforensig, 
gan gynnwys cynghorwyr arbenigol, ar gael oddi wrth y Gwasanaeth Gwyddorau 
Fforensig a'r Cynghrair Fforensig.  Bydd SIB yn defnyddio patholegwyr y Swyddfa 
Gartref ar gyfer archwiliadau post-mortem lle honnir dynladdiad. 
 
3.16 Cafodd yr arolygwyr dystiolaeth o'r gofynion cynllunio a'r gofynion adnoddau 
helaeth sy'n angenrheidiol i ganiatáu archwilio lleoliadau yn ystod gweithrediadau.  
Darparwyd enghraifft o ddatgladdu yn Irac.  Yr oedd anfon ymchwilwyr, patholegydd, 
radiolegydd, arbenigwr balisteg a swyddog gwarantedig fforensig (FWO) gyda 
hofrennydd a chefnogaeth ddiogelu sylweddol yn arwydd o'r anawsterau.  Er mwyn 
gwella cynhyrchu archwiliadau o leoliadau, mae SIB wedi prynu dwy system Laika 3D i 
archwilio lleoliadau.  Mae hyn yn dangos dull arloesol o ddatrys problemau gan y tîm 
arwain. 
 
3.17 Darparwyd tystiolaeth am ddefnyddio Uned Cefnogaeth Weithrediadol NCPE (y 
Cyfleustra Cenedlaethol Troseddau a Gweithrediadau gynt).  Yr oedd hyn yn cynnwys 
adroddiadau gan yr Adran Dadansoddi Troseddau Difrifol (SCAS) am gysylltu priodol, 
hysbysu'n gyflym a chyflwyno dogfennau o safon uchel.  Archwiliodd HMIC gofnodion i 
gefnogi hynny.  Mae Cod Ymarfer yn ei gwneud yn ofynnol cyflwyno papurau wedi eu 
cwblhau i SCAS cyn pen 28 diwrnod ar ôl rhoi gwybod i SCAS am drosedd.  Er mai 
bach oedd y nifer, yr oedd y cyflwyniadau i gyd o fewn y terfynau amser a gytunwyd ar 
gyfer eu darparu, ac y mae SIB i'w llongyfarch am hynny.  Bydd angen i'r prosesau 
monitro ar gyfer cyflwyno achosion y rhoddwyd gwybod amdanynt fod yn gadarn 
oherwydd bydd y terfyn amser ar gyfer cyflwyno yn gostwng i'r hanner ym mis Ionawr 
2007.  
 
3.18 Gwelodd y tîm archwilio nad yw SIB yn defnyddio tîm diogelu tystion i reoli 
bygythiadau i dystion.  Yn hytrach, soniodd SIB a phrif swyddogion garsiynau fod SIB 
yn rheoli materion yn ymwneud â gofal tystion drwy drefnu anfon i leoliadau milwrol 
naill ai'r rheiny sy'n achosi'r bygythiad neu, lle mae hynny'n briodol, dystion a'u 
teuluoedd.  Dylid nodi nad yw RMP yn dod dan y trefniadau tystion cenedlaethol ar gyfer 
heddluoedd HO o fewn Deddf Troseddau Cyfundrefnol Difrifol a'r Heddlu 2005. 
 
Arferion ymchwilio 
 
3.19 Mae SIB yn darparu gwasanaeth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.  Mae'r 
cyfnodau dyletswydd ar gyfer swyddogion ar ddyletswydd weithiau'n faith - 14 diwrnod 
mewn un enghraifft y soniwyd amdani.  Rhoir gwybod yn y lle cyntaf am y rhan fwyaf o 
ddigwyddiadau y tu allan i'r theatr i swyddogion dyletswyddau heddlu cyffredinol RMP, 
sydd wedyn yn gofyn am y swyddog SIB sydd ar ddyletswydd.  Bydd y swyddog sydd ar 
ddyletswydd yn gwneud asesiad o'r digwyddiad ac yn gofyn am ragor o adnoddau yn ôl 
yr angen.  Yr oedd yr ymchwilwyr ar ddyletswydd a gafodd gyfweliad yn dangos 
dealltwriaeth dda o'r materion sy'n dylanwadu ar ddod ag ymchwiliadau i ben yn 
llwyddiannus.  Os digwydd y bydd adnoddau'n gyfyngedig, cadarnhaodd yr arolygwyr y 
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gellid galw ar adrannau eraill o SIB am gymorth.  Disgrifiwyd y system ar y cyfan fel un 
effeithiol gan brif swyddogion sydd ag angen gwasanaethau SIB arnynt. 
 
3.20 Yr oedd y rheiny sydd â phrofiad yn Irac yn disgrifio gweithdrefn wahanol: mae 
uned SIB ar ddyletswydd, ac yn hytrach nag un unigolyn, gellir defnyddio tîm o 4 
ymchwiliwr SIB.  Yr oedd yn amlwg i'r arolygwyr fod natur y defnydd yn cael ei reoli 
gan y sefyllfa ddiogelwch.  Mewn llawer achos, ychydig amser yn unig sydd ar gyfer 
asesu lleoliad ac adfer tystiolaeth yn sylfaenol. 
 
3.21 Mae cyfeirio troseddau difrifol at SIB yn debygol o barhau.  Mae Mesur y 
Lluoedd Arfog 2006 yn cynnwys cynnig clir i'w gwneud yn ofynnol, yn ôl y statud, i brif 
swyddogion drosglwyddo achosion felly i wasanaeth yr heddlu i ymchwilio iddynt. 
 
3.22 Mae SIB wedi bod yn trafod defnyddio cyfleusterau MRI sy’n cael eu gweithredu 
gan Heddlu'r Weinyddiaeth Amddiffyn ar ôl ystyried arolwg o gyngor ynglŷn â gofynion 
staff HOLMES MIR.  Fodd bynnag, ychydig dystiolaeth sydd fod y cyfleustra hwn yn 
cael ei ddefnyddio na'i brofi gan SIB.  Mae yna enghreifftiau o gynnal ymchwiliadau i 
achosion o ddynladdiad a thrais o systemau'n seiliedig ar bapur neu 'ddyddiadur ffeil 
achos'.  Er nad yw hynny o reidrwydd yn amhriodol, rhaid i’r SIO asesu pob achos ar 
gyfer priodoldeb MIR, a chofnodi'r penderfyniad polisi sy'n deillio o hynny.  Mae profiad 
heddluoedd HO yn dangos bod y system HOLMES yn lleihau peryglon colli cysylltiadau 
neu gyfleoedd i ymchwilio.  Byddai defnyddio'r MIR yn gynnar yn yr achos priodol nesaf 
yn dod â buddiannau os nad yw ymchwilio'n seiliedig ar bapur i ddod yn sefyllfa arferol. 
 
Argymhelliad 2: Mae HMIC yn argymell defnyddio HOLMES MIR yn gynnar yn 
yr ymchwiliad priodol nesaf i drosedd mawr. 
 
3.23 Mae arweiniad ACPO ar weithdrefnau gweinyddol safonol MIR (MIR SAP) yn 
rhoi cyngor am swyddogaethau a chyfrifoldebau personnel o fewn MIR.  Cafodd yr 
arweiniad hwn ei ddiweddaru yn 2005, a disgwylir i heddluoedd HO gydymffurfio â 
hynny hyd yn oed mewn ymholiadau'n seiliedig ar bapur.  Mae'r argraffiad diweddaraf 
hwn yn caniatáu ar gyfer llai o staff, ac unigolion yn cyflawni nifer o swyddogaethau lle 
nad yw ymchwiliadau'n gofyn am ddefnyddio MIR yn llawn.  Gall fod cyfleoedd i staff 
yn Swyddfa Troseddau'r Gwasanaeth Heddlu (SPCB), sydd newydd ei ffurfio, gael 
hyfforddiant mewn sgiliau MIR.5 
 
3.24 Gwelodd y tîm arolygu fod ystafell ar gael ar gyfer digwyddiadau mawr, nid i  
weithredu system gyfrifiadurol yn seiliedig ar HOLMES, fel y byddai'r enw'n ei 
awgrymu, ond i gwblhau ymholiadau sydd heb eu cwblhau ar ddiwedd cyfnod o 
ddyletswydd gan adran mewn gwlad dramor. 
 
3.25 Yr oedd yn dda gweld tystiolaeth fod safonau hyfforddiant ymchwilio i 
ddynladdiad yn cael eu datblygu'n briodol, a bod y cyntaf o nifer o SIOau yn cael eu 
hachredu’n ffurfiol.  Mae hwn yn gam hanfodol yn natblygiad pob SIO. 
 
                                                           
5 Gweler Adran 9: Hyfforddiant a Datblygiad. 
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3.26 Gwelodd HMIC dystiolaeth fod SIB yn ymwybodol o droseddu perygl uchel a'r 
potensial i hynny droi'n droseddu mawr.  Ym mis Ebrill 2002, creodd SIB ei JRT yn yr 
Almaen, gyda sefydliad o 3 ymchwiliwr SIB a 3 gweithiwr cymdeithasol o fewn un tîm.  
Mae gan JRT swyddogaeth o ran diogelu plant, ac er mai'r adran SIB unigol sy'n gyfrifol 
am ymchwilio i droseddau yn erbyn plant, mae JRT yn darparu cefnogaeth ymarferol 
fedrus iawn.  Gwelodd y tîm archwilio fod JRT: 
 
• yn trefnu archwiliadau meddygol fforensig; 
• yn cynnal cyfweliadau tystion ar fideo; 
• yn gwneud asesiadau perygl; ac 
• yn mynychu cyfarfodydd strategaeth rhwng nifer o asiantaethau, gan gynnwys 

cyfarfodydd y Pwyllgor Lleol Amddiffyn. 
 
3.27 Gellir archwilio gweithgareddau JRT yn llawn drwy gyfrwng Cynllun Plant a 
Phobl Ifanc, cofrestru'r holl achosion gwasanaeth cymdeithasol a chofnodion o 
drafodaethau strategol.  Caiff yr olaf eu dogfennu ar ffurflen wedi ei llunio: a) i ysgogi 
ystyried meysydd allweddol; a (b) i gydnabod camau a gymerwyd ac amserlenni. 
 
3.28 Mae cydleoli asiantaethau yn JRT wedi darparu cyfathrebu cyflym ac effeithlon 
rhwng yr asiantaethau hynny a mwy o barodrwydd i gydweithredu, sydd, yn ôl y 
gweithwyr cymdeithasol, yn fwy effeithiol na'r hyn a geir mewn amgylcheddau 
awdurdod lleol.  
 
3.29 Mae HMIC yn cydnabod yr arfer da yn yr uned hon sydd wedi ei chydleoli. 
 
3.30 Fodd bynnag, er bod JRT yn monitro logiau o ddigwyddiadau ar gyfer 
ymchwiliadau sy'n ymwneud â phlant, gan gynnwys adroddiadau am blant sydd ar goll 
o'u cartref a thrais yn y cartref, ni all ddilyn cynnydd achosion ar gyfer y materion hyn 
oni fydd hynny'n rhan o'i dasg yn yr ymchwiliad 
 
3.31 Gall PM(A) ystyried ehangu cylch gwaith JRT i sicrhau bod yr hyn sy'n digwydd 
cyn troseddau mawr, fel trais yn y cartref, yn cael yr un faint o sylw gan JRT p'un a oes 
plant dan sylw ai beidio. 
 
3.32 Er bod y Fyddin yn rhoi gwybodaeth i deuluoedd pobl sydd wedi dioddef drwy 
swyddogion hysbysu am golledion a swyddogion ymweld am golledion, mae SIB hefyd 
yn hyfforddi rhai o'i ymchwilwyr fel SLOau sy'n adrodd yn ôl i’r SIO.  Dywedwyd ei bod 
yn well gan SIB adalw ei SLOau cyn gynted ag y bydd y ffeil wedi ei chyflwyno i'r prif 
swyddog, ac mae hyn yn ategu'r polisi o ddefnyddio'n sensitif bartneriaid gofal 
dioddefwyr a thystion eraill gan heddluoedd HO. 
 
3.33 Tîm ymchwilio canolog SIB (CIT) sy'n rheoli pob ymchwiliad maith i droseddau 
difrifol yn y Deyrnas Gyfunol a gweddill y byd y tu allan i'r Almaen a thir mawr Ewrop.  
Mae'n dibynnu ar eraill, yn ardal y digwyddiad, i ymateb yn y lle cyntaf.  Er bod timau 
ymchwilio achosion SIB yn cael blaenoriaeth wrth fynd i leoliadau, bydd oedi weithiau 
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cyn iddynt gyrraedd oherwydd peryglon yn y theatr neu am fod rhai lleoliadau'n 
anghysbell - hyd yn oed os bydd lleoliad yn dal mewn bodolaeth. 
 
3.34 Caiff achosion eu rheoli drwy system gyfrifiadurol effeithiol o gyfeirio a 
gweithredu a elwir REDCAPS.  Bydd swyddogion gwarantedig yn cael cyfarfodydd 
goruchwylio wythnosol gydag ymchwilwyr i sicrhau bod camau gweithredu'n symud 
ymlaen. 
 
Arolygon o achosion 
 
3.35 Mae HMIC yn ymwybodol fod barnwr adfocad, yn ystod treial yn ddiweddar, 
wedi gwneud sylwadau andwyol am ymchwiliadau SIB.  Yr oedd y sylwadau hynny'n 
ymwneud â strategaeth ymchwilio, gweithdrefnau fforensig ac ansawdd datganiadau. 
 
3.36 Gwelodd yr archwiliad fod arolygon o gyfoedion wedi eu gwneud.  Fodd bynnag, 
mae'r penderfyniad i wneud y rhain wedi ei wneud yn hanesyddol i gynorthwyo SIOau 
mewn achosion penodol, yn hytrach na bod hynny'n fater o bolisi ar gyfer pob 
ymchwiliad.  Nid oedd yn hawdd dod o hyd i'r dogfennau arolygu, ac mae camau ar 
waith erbyn hyn i greu archif cyflawn o'r gwersi a ddysgwyd.  Ar lefel dactegol, yr oedd 
yr arolygon yn ganmoliaethus am yr ymchwiliadau eu hunain ac yn rhoi arweiniad 
ymarferol pellach am y cynnydd mewn ymholiadau. 
 
3.37 Archwiliodd HMIC y dogfennau hyn ynghyd ag arolygon gwasanaeth eraill, a 
nodwyd materion strategol yn ymwneud â chael digon o staff, systemau rheoli a pholisi 
arolygu. 
 
3.38 Bydd MIRSAP yn arwain SIOau drwy'r camau wrth reoli digwyddiad, o'r 
cychwyn cyntaf i'r asesiad terfynol.  Byddai HMIC yn annog polisi o arolygon gan SIOau 
ar y cyd â'u rheolwyr llinell i sicrhau adnoddau priodol, ac yna i gael arolwg achos 
annibynnol os na fydd y mater wedi ei ddatrys ymhen 28 diwrnod.  Bydd hyn yn gofyn 
am swyddogion profiadol wedi eu hyfforddi'n briodol i gynnal yr arolygon yn gymwys. 
 
Argymhelliad 3: mae HMIC yn argymell creu polisi i arolygu achosion o droseddau 
mawr. 
 
3.39 Sylwir bod is-grŵp o'r Gweithgor ACPO ar Ddynladdiad yn ystyried 
gweithdrefnau arolygu yn genedlaethol.  Gan fod SIB nawr yn cael ei gynrychioli ar y 
gweithgor, mae'n gyfle delfrydol i elwa o'r datblygiadau diweddaraf. 
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4. Troseddau difrifol a throseddoldeb cyfundrefnol 
 
4.1 Mae Adran 5: Rheoli cudd-wybodaeth droseddol yn trafod dymuniad clir 
RMP/SIB i fabwysiadu egwyddorion y Model Cudd-wybodaeth Cenedlaethol (NIM). Un 
o nodweddion allweddol NIM yw'r asesiad strategol holl-gynhwysol o droseddu ac 
anhrefn y gellir eu cyflawni gan bersonnel milwrol neu a all gael effaith ar y sefydliad.  
Adeg yr ymchwiliad, nid oedd asesiad strategol wedi ei baratoi.  Felly, mae'n amhosibl 
asesu'n glir ac yn wyddonol natur a chwmpas y troseddu, gan gynnwys troseddau difrifol 
a chyfundrefnol, a all fod yn digwydd.  Byddai asesiad strategol yn caniatáu nodi 
blaenoriaethau fel strategaeth reoli6.  Yn yr un modd, yr oedd yn anneglur sut y lluniwyd 
y blaenoriaethau a nodwyd, neu sut y byddai amrywiaeth o ddewisiadau tactegol yn 
effeithio ar y blaenoriaethau hynny. 
 
4.2 Mae yna gyfleoedd i SIB wella ei allu i gasglu, crynhoi a dadansoddi gwybodaeth 
a chudd-wybodaeth am droseddu ac anhrefn.  Ond bydd angen strwythur priodol ar gyfer 
hyn, a hynny'n cael ei reoli'n strategol gydag adnoddau priodol.  Os yw SPCB a'r 
Swyddfeydd Cudd-wybodaeth Rhanbarthol (RIO) i allu datblygu a thyfu, ac felly 
ymgysylltu'n effeithiol i ddod yn rhwydwaith mewnol o gudd-wybodaeth, a chael eu 
cefnogi gan system TG sy'n gweithio'n llawn, yna dylai dealltwriaeth gliriach ddechrau 
ymddangos.  Bydd buddiannau'r ymrwymiad hwn gan y tri gwasanaeth yn dod i'r amlwg 
wrth i gudd-wybodaeth ac arbenigedd gael eu rhannu.  Bydd unrhyw oedi cyn cwblhau'r 
fenter hon yn cynyddu'r peryglon i'r sefydliad ac i hyder y cyhoedd yn ei alluoedd.  
 
4.3 Yn ystod cyfweliadau â phersonnel SIB, yn enwedig y rheiny mewn unedau cudd, 
cafwyd ychydig dystiolaeth am droseddoldeb difrifol a chyfundrefnol naill ai'n cynnwys 
personnel milwrol neu'n effeithio ar drefniannau milwrol. 
 
4.4 Mae union natur trefniannau milwrol, yn enwedig ond nid yn unig fel lleoliadau 
tramor, yn gallu eu gwneud yn feysydd recriwtio delfrydol i fentrau troseddol difrifol a 
gweithdrefnol.  Bydd personnel milwrol yn aml yn teithio rhwng gwledydd, yn gallu 
defnyddio cludiant swyddogol, ac i bob golwg yn cael llai o'u harchwilio mewn mannau 
rheoli ffiniau nag a fyddai'n digwydd hwyrach pe na bae ganddynt y dogfennau adnabod 
yn ymwneud â'u safle. 
 
4.5 Nodwedd arall sy'n denu recriwtio posibl gan asiantaethau troseddol yw'r 
hyfforddiant milwrol sy'n golygu bod milwyr yn gyfarwydd ag arfau tanio, ordnans a 
ffrwydron, ac yn meddu ar y cymhwyster angenrheidiol i'w trin.  Ychwanegwch at hynny 
eu hanfon i rannau o'r byd lle mae cyffuriau, gynnau a masnachu mewn pobl yn fwy 
cyffredin, ac y maent yn darged mwy deniadol fyth ar gyfer recriwtio.  Mae'r mwyafrif 
helaeth o bersonnel sy'n gwasanaethu a'u teuluoedd yn dilyn gyrfa gyfreithlon a buddiol, 

                                                           
6 Cynnyrch y cyfarfod gosod tasgau a chydlynu strategol yw'r strategaeth reoli.  Ei diben yw gosod 
blaenoriaethau gweithrediadol er mwyn i weithgarwch plismona drwy'r heddlu neu'r uned gomand 
ganolbwyntio ar ddarparu'r targedau a'r amcanion sy'n cael eu gosod gan yr heddlu neu'r uned honno.  Nid 
yw'n ceisio disgrifio'r holl weithgarwch, ond mae'r diffinio'r blaenoriaethau uniongyrchol ar gyfer 
gweithgarwch plismona, ac yn benodol, y gweithrediadau tactegol sy'n cael eu harwain gan gudd-
wybodaeth o dan gategorïau cudd-wybodaeth, atal a gorfodi. 
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ond tra bydd natur a chwmpas llawn y troseddu difrifol a gweithdrefnol yn dal yn 
aneglur, mae union niferoedd y troseddau'n dal yn anhysbys.  
 
4.6 Pe bai unrhyw weithgarwch troseddol ar raddfa fawr, gallai wneud niwed difrifol 
i'r Deyrnas Gyfunol a chymunedau eraill, a niweidio enw da'r gwasanaethau milwrol. 
 
Argymhelliad 4: mae HMIC yn argymell mabwysiadu NIM yn ffurfiol a chreu ar 
unwaith asesiad strategol cynhwysfawr i ddeall yn llawn natur a chwmpas troseddu 
difrifol a chyfundrefnol. 
 
4.7 Mae'r strwythurau cychwynnol a'r strwythurau datblygu sydd wedi eu creu o fewn 
SIB, gan gynnwys SPCB, RIOau, unedau ffynonellau penodedig (DSUau) a thimau twyll 
yn darparu gallu cyfyngedig ond effeithiol iawn i ddelio â throseddu difrifol a 
gweithdrefnol.  Byddai hynny'n gwella pe bae gwell dealltwriaeth o union natur, cwmpas 
a chanlyniadau y troseddoldeb, oherwydd byddai'n haws ymyrryd yn gynharach, cyn i 
fater fynd yn fygythiad i'r sefydliad.  Er enghraifft, bydd yr RIO yn yr Almaen yn cael tua 
1200 o adroddiadau cudd-wybodaeth y flwyddyn, ac o'r rheiny caiff 60% eu cyflwyno 
gan DSUau, sydd â thimau bach ac sy'n cynrychioli cyfran fechan iawn o'r gallu 
cyffredinol i grynhoi cudd-wybodaeth.  Byddai bywiogi meddwl sy'n cael ei arwain gan 
gudd-wybodaeth drwy'r holl ystad RMP a thu hwnt yn cynyddu'r cynnyrch hwn yn 
sylweddol, ac yn helpu'r symud tuag at ddealltwriaeth fwy cynhwysfawr o'r troseddau 
sy'n digwydd. 
 
4.8 Mae'r tîm gweithrediadau cudd (COT) yn amcangyfrif ei fod yn treulio tua hanner 
ei amser ar weithrediadau prynu er mwyn profi, a'r hanner arall ar gadw llygad.  Er ei fod 
yn seiliedig yn yr Almaen, mae'n ofynnol i'r tîm hwn hefyd wasanaethu'r Deyrnas 
Gyfunol, a byddai mwy fyth o bwysau arno pe bae'r darlun cudd-wybodaeth yn dangos 
bod angen llawer iawn mwy o leoliadau nag sy'n cael eu gwasanaethu ar hyn o bryd. 
 
4.9 Mae'r ychydig wybodaeth sydd ar gael o rai adroddiadau cudd-wybodaeth, gan 
asiantaethau fel Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ac o fanylion am bobl wedi eu restio, yn 
awgrymu bod yna gysylltiadau drwy'r ystad filwrol â throseddoldeb difrifol a 
gweithdrefnol.  Er nad yw strategaeth reoli SIB ei hun o reidrwydd yn manteisio ar 
asesiad strategol cynhwysfawr, mae'r blaenoriaethau, fel y gellid disgwyl, yn ymwneud â 
chyffuriau, arfau tanio a masnachu mewn pobl.  Mae hefyd yn cynnwys smyglo nwyddau 
eraill, gan gynnwys sigarennau ac alcohol, yn ogystal â thwyll a dwyn cyfundrefnol.  
 
4.10 Nid oes gan SIB fantais system gudd-wybodaeth effeithiol i alluogi dadansoddi 
tueddiadau a mannau amlwg ar gyfer troseddu difrifol a gweithdrefnol.  Yn ogystal, mae'r 
graddau y mae'n cael gwybodaeth yn briodol gan asiantaethau eraill a rhai heddluoedd yn 
amheus.  Er enghraifft, penderfynodd un heddlu HO a oedd wedi restio milwr am drosedd 
rywiol ddifrifol ei bod yn amhriodol rhoi gwybod i'r Fyddin oherwydd pryderon am 
ddiogelu data, er bod y milwr i gael ei anfon i ganolfan deuluol mewn gwlad dramor. 
 
4.11 Bu'r tîm ymchwilio yn ymweld ag unedau twyll SIB (yr Almaen) ac SIB (y 
Deyrnas Gyfunol).  Mae'r unedau hyn yn delio â thwyll cyfrifon a lwfansau yn y Fyddin.  
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Maent yn ail-lunio cyfrifon cronfeydd gwasanaethau, yn darparu dadansoddiadau a 
phroffiliau ariannol, ac yna'n darparu pecynnau o dystiolaeth i'r timau ymchwilio.  
 
4.12 Nid yw SIB yn hyfforddi ei staff fel ymchwilwyr ariannol wedi eu hachredu, 
oherwydd mae'n well ganddo ddefnyddio gwasanaethau Heddlu'r Weinyddiaeth 
Amddiffyn a'r Asiantaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol.  Mae yna syniad fod y math 
hwn o droseddu’n cynyddu, ond mae angen dadansoddiad manylach i ddatgelu'r darlun 
cywir. 
 
4.13 Sylwir nad yw heddlu'r lluoedd arfog ar hyn o bryd yn gallu manteisio ar 
fuddiannau ymchwiliol Deddf Enillion o Droseddu 2002, er bod bwriad i fabwysiadu 
offeryn statudol i gywiro'r sefyllfa.  Er hynny, mae'r uned dwyll wedi cael llwyddiant 
sylweddol: rhoddwyd un enghraifft o euogfarnu personnel am gael dros £37,000 drwy 
dwyll gan gontractwyr lleol yn Basrah, Irac. 
 
4.14 Fel mewn heddluoedd HO, gwelodd y tîm arolygu fod gan SIB uned  
droseddu technoleg uchel sy'n cael ei defnyddio'n gynyddol ar gyfer cefnogi ymchwilio 
technegol, gan gynnwys archwilio fforensig o ddefnydd ar gyfrifiaduron, fel delweddau 
anweddus.  Mae'r maes gwaith hwn yn arbennig o anodd, nid yn unig oherwydd natur y 
delweddau sydd i'w gweld, ond hefyd oherwydd llwyth gwaith cynyddol y nifer 
cyfyngedig o staff sydd â’r sgiliau hynny.  
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5. Rheoli cudd-wybodaeth droseddol 
 
Y Model Cudd-wybodaeth Cenedlaethol 
 
5.1 Mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith ar hyd a lled y byd yn wynebu her delio â 
throseddoldeb difrifol a chyfundrefnol sy'n cynyddu ac yn mynd yn fwy soffistigedig, 
drwy ddefnyddio adnoddau presennol yn fwy effeithiol.  Mae yna dystiolaeth hefyd o 
groesi ffiniau rhwng pob lefel o droseddoldeb a therfysgaeth.  Mae hyn yn ei gwneud hyd 
yn oed yn fwy gorfodol i asiantaethau ddeall eu swyddogaethau a'u gwaith eu hunain 
mewn dull atodol a chydlynol. 
 
5.2 Gellir sicrhau bod gweithrediadau mor effeithiol â phosibl dim ond os caiff hynny 
ei gefnogi gan rwydwaith mewnol cadarn o gudd-wybodaeth, sy'n cynnwys systemau a 
gweithdrefnau effeithiol, yn cael eu rheoli gan ddigon o bersonnel medrus wedi eu 
hyfforddi sydd â'r adnoddau technegol priodol ac nad ydynt yn cael eu tynnu allan i 
gyflawni swyddogaethau eraill. 
 
5.3 Mae NIM, a gafodd ei greu gan ACPO a Centrex, yn batrwm ar gyfer rheoli 
gweithgarwch gorfodi'r gyfraith yn seiliedig ar wybodaeth gan nifer o asiantaethau.  Mae 
wedi ei fabwysiadu gan bob un o’r heddluoedd HO.  Bydd NIM yn nodi patrymau o 
droseddu er mwyn darparu dealltwriaeth gywir o droseddu a phroblemau digwyddiadau 
a'r dulliau i fynd i'r afael â hwy. 
 
5.4 Fel y dangoswyd yn flaenorol, un o 4 cynnyrch cudd-wybodaeth allweddol NIM 
yw'r asesiad strategol.  Mae'n rhoi trosolwg gywir o'r materion cyfredol a'r materion hir-
dymor sy'n effeithio ar blismona.  Mae'n gwneud argymhellion ar gyfer atal, cudd-
wybodaeth a blaenoriaethau gorfodi ar gyfer graddfa'r troseddu a'r problemau anhrefn y 
mae'n eu nodi.  Bydd grŵp tasgio a chydlynu strategol yn defnyddio'r asesiad i osod y 
strategaeth reoli a'r gofyniad o ran cudd-wybodaeth. 
 
Arweinyddiaeth 
 
5.5 Yn 2004 cyflwynwyd adroddiad i brif swyddog SIB yn gosod allan y buddiannau 
i RMP o fabwysiadu egwyddorion NIM.  Awgrymai'r adroddiad y byddai hynny'n 
atgyfnerthu cynnyrch ymchwiliol ac y gallai leihau oedi mewn rhai achosion.  Cytunwyd 
ar y syniad, a chafodd awdur yr adroddiad y dasg o weithredu'r newid, er bod hynny gan 
ddefnyddio'r staff presennol a heb unrhyw ariannu ychwanegol. 
 
5.6 Gyda'r buddsoddiad angenrheidiol, mae gan NIM y potensial i wella cynllunio  
busnes a chynyddu effeithiolrwydd wrth nodi a thargedu problemau sylfaenol cyn iddynt 
fynd yn berygl sylweddol i sefydliad.  Mae ei weithredu'n effeithiol yn gofyn am 
fuddsoddi sylweddol mewn rheolwyr a lefelau priodol o adnoddau. 
 
5.7 Dan arweinyddiaeth a chyfarwyddyd awdur yr adroddiad NIM, sefydlwyd DSU 
yn cynnwys pum person ynghyd ag RIO o dri pherson.  Mae yna hefyd COT, fel y 
nodwyd eisoes, sydd â'r adnoddau i ddarparu galluoedd cadw llygad.  
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5.8 Mae SPCB wedi ei sefydlu yn y Deyrnas Gyfunol i weithredu fel swyddfa gudd-
wybodaeth ganolog i'r tri gwasanaeth ac i gydlynu gwasanaethau cudd-wybodaeth RIO 
(yr Almaen) yn ogystal ag RIO (y Deyrnas Gyfunol), sydd i gael ei sefydlu yn ystod yr 
haf 2006.  Mae DSU yn y Deyrnas Gyfunol o dri pherson hefyd wedi ei sefydlu.   
 
5.9 Gwelodd y tîm arolygu fod offeryn statudol yn cael ei ddrafftio i osod datgelu ar 
yr un sail ag y mae'r Ddeddf Trefniadaeth Droseddol ac Ymchwiliadau 1996 yn gymwys 
i heddluoedd HO.  Yn ogystal, dangosodd yr archwiliad fod mecanweithiau pellach wedi 
eu creu i sicrhau datgelu a diogelu gwybodaeth yn briodol yn y cyfamser. 
 
Mabwysiadu egwyddorion y Model Cudd-wybodaeth Cenedlaethol 
 
5.10 Mae'n amlwg fod yna ddymuniad yn SIB i fabwysiadu NIM.  Fodd bynnag, mae'r 
dymuniad hwnnw'n gyfyngedig i nifer fach o bobl, gan gynnwys y rheiny sy'n gweithio 
mewn unedau arbenigol, ac sy'n agored i wahanol raddau i’r holl agweddau ar y model 
busnes hwn.  Ychydig dystiolaeth sydd o ymrwymiad brwd i weithredu NIM.  Mae hyn 
yn arbennig o amlwg o'r diffyg ariannu, strategaeth weithredu neu swyddogaethau 
penodedig er mwyn galluogi ei gyflwyno'n ffurfiol.  Ar wahân i nifer o arbenigwyr, 
ychydig ymwybyddiaeth na dealltwriaeth sydd ymhlith staff SIB o gysyniad NIM a'i 
fuddiannau posibl i RMP a heddlu'r lluoedd yn eu cyfanrwydd.   
 
5.11 I'r gwrthwyneb, mae’r heddluoedd HO wedi ymrwymo'n llwyr i weithredu 
safonau gofynnol.  Maent wedi penodi prif swyddogion arwain, sy'n cael eu cefnogi gan 
bersonnel penodedig, i oruchwylio polisi, strategaeth a gweithredu. 
 
5.12 Mae creu SPCB, a'r cynlluniau iddo gydlynu gweithgarwch RIOau, yn gam i'r 
cyfeiriad cywir ac mae'n galonogol.  Fodd bynnag, mae yna gryn waith i'w wneud - yn 
enwedig o ran darparu adnoddau, systemau a gweithdrefnau, ac eglurder swyddogaethau 
a chyfrifoldebau.  Os yw SPCB i lwyddo i ddarparu man canolog ar gyfer holl 
strwythurau cudd-wybodaeth heddlu'r lluoedd arfog, bydd angen iddo gael ymrwymiad 
holl gymuned heddlu'r lluoedd arfog. 
 
5.13 Mae staff unedau arbenigol fel DSUau, COT, RIOau a'r unedau troseddau twyll a 
thechnoleg uchel yn bobl ymroddedig iawn sy’n wybodus ac wedi eu hyfforddi'n dda ac 
sy'n rheolaidd yn canmol yr arweinyddiaeth unigol a roir gan eu timau comand.  Fodd 
bynnag, gallai mwy o gydnabyddiaeth o'u gwerth a mwy o ymrwymiad i egwyddor 
gweithrediadau sy'n cael eu harwain gan gudd-wybodaeth wella'n sylweddol y 
canlyniadau nodedig y mae'r unedau hyn eisoes yn eu cael. 
 
5.14 Mae SIB i ddatblygu asesiad tactegol ymhellach, sef ail gynnyrch allweddol NIM 
a fydd yn ychwanegu at wneud penderfyniadau'n ymwneud â blaenoriaethu a thasgio a 
chydlynu adnoddau.  Heb yr asesiadau hyn, ni all y sefydliad asesu'n wyddonol y gudd-
wybodaeth am natur a graddfa troseddoldeb na'r peryglon y mae hynny'n eu creu, ac ni 
all fynd ymlaen i wneud penderfyniadau rhesymegol ynglŷn â dosbarthu adnoddau a 
datblygu tactegau priodol ar gyfer lleihau'r peryglon. 
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5.15 Mae SIB wedi sefydlu grŵp tasgio a chydlynu tactegol.  Adeg yr arolygiad, fodd 
bynnag, yr oedd cadeirydd y grŵp hwn hefyd yn brif swyddog ac yn swyddog awdurdodi 
ar gyfer ceisiadau gan y Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwiliol 2000, gyda'r 
posibilrwydd o wrthdaro rhwng swyddogaethau.  Yr oedd amseru cyfarfodydd yn 
afreolaidd, gydag ychydig lithro, yr oedd y mynychu yn ad hoc, ac yr oedd diffyg 
atebolrwydd cadarn am weithrediadau sy'n codi.  
 
Argymhelliad 5: Mae HMIC yn argymell y dylai Swyddfa'r Profost Milwrol 
ymrwymo i fabwysiadu NIM yn llwyr a buddsoddi ynddo, gan gynnwys sefydlu 
rhaglen weithredu wedi ei chynllunio'n llawn a chydag adnoddau llawn.  Mae 
NCPE wedi cytuno i gynghori Swyddfa'r Profost Milwrol yn y cyswllt hwn. 
 
Argymhelliad 6: Mae HMIC yn argymell y dylai Swyddfa'r Profost Milwrol 
ddatblygu strategaeth gyfathrebu fewnol i gynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth 
am NIM a'i fuddiannau. 
 
5.16 Yr oedd pryder cyffredin ynglŷn â diffyg cefnogaeth TG ar gyfer rhai 
gweithgareddau, gan gynnwys rheoli cudd-wybodaeth a ffynonellau.  Mae systemau 
electronig lawer yn fwy effeithiol ac effeithlon i ddelio â systemau a phrosesau nag yw 
systemau ar bapur.  Maent hefyd yn rhoi mwy o atebolrwydd i'r rheiny sydd â 
swyddogaethau comand. 
 
Argymhelliad 7: Mae HMIC yn argymell y dylai Swyddfa'r Profost Milwrol 
atgyfnerthu'r strategaeth TG er mwyn cefnogi gweithrediadau cudd-wybodaeth a 
gweithrediadau cudd.  
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6. Gwasanaethau fforensig 
 
6.1 Ar gyfer yr adran hon, cafodd yr arolygwyr gyfweliadau ag FWOau yn y Deyrnas 
Gyfunol a'r Almaen, ynghyd â'r Athro Peter Vanesiz, uwch ymarferydd fforensig 
ymgynghorol RMP.  Cwblhawyd y darlun gan gyfweliadau ag ymchwilydd SIB a 
dogfennau cadarnhau.  Seiliwyd y fframwaith ar ymholiad cyn yr arolygiad a gwblhawyd 
gan Gyfarwyddiaeth Safonau Heddlu a Throseddau y Swyddfa Gartref (PCSD). 
 
Gwyddoniaeth fforensig yn y gwasanaeth heddlu 
 
6.2 Yn y blynyddoedd diwethaf, mae gwyddoniaeth fforensig y Deyrnas Gyfunol 
wedi canolbwyntio ar wella perfformiad ar gyfer meysydd troseddau niferus fel 
bwrgleraeth, dwyn a throseddau cerbydau modur.  Mae wedi gwneud hynny drwy wneud 
y gorau o gyfleoedd drwy'r holl gadwyn ymchwilio fforensig.  Mae PCSD wedi cyflwyno 
system effeithiol o reoli perfformiad sy'n monitro perfformiad fforensig y lluoedd, gan 
ddechrau gyda lefelau mynychu lleoliadau a gweithio drwy'r cyfraddau datrys.  Mae'r 
fenter hon wedi ei chysylltu'n uniongyrchol â tharged cytundeb gwasanaeth cyhoeddus y 
Llywodraeth i leihau troseddu 15% yn gyffredinol.  Mae HMIC wedi canolbwyntio ei 
fframwaith asesu gwyddoniaeth fforensig ei hun ar y targed hwn. 
 
6.3 Yn ogystal, mae adnoddau plismona HO a'r Deyrnas Gyfunol wedi eu cyfeirio at 
arolygon o achosion sydd wedi mynd yn oer.  Mae hyn wedi arwain at lwyddiant 
sylweddol wrth erlyn mewn achosion o drais a dynladdiad.  Caiff perfformiadau fforensig 
yn y meysydd hyn eu hasesu drwy fframwaith troseddau mawr HMIC. 
 
Gwyddoniaeth fforensig yn y Gangen Ymchwilio Arbennig 
 
6.4 Yr oedd y tîm arolygu fforensig yn ymwybodol tu hwnt o amrywiaeth yr 
amgylcheddau lle mae'n rhaid i SIB ddarparu gwasanaethau fforensig.  Mae'r sylwadau 
a'r argymhellion yn yr adroddiad hwn yn cymryd i ystyriaeth lawn yr amrywiaeth honno. 
 
6.5 Mae gofynion gwyddoniaeth fforensig SIB yn cynnwys yr holl amrywiaeth o 
droseddau y bydd heddluoedd HO yn dod ar eu traws.  Fodd bynnag, mae darparu'r 
gwasanaethau hyn gan SIB yn amrywio'n helaeth llawer ffordd.  Yn fwyaf pwysig, nid 
yw sgiliau fforensig yn cael eu darparu gan arbenigwyr ar wahân, ond gan aelodau'r tîm 
ymchwilio.  O ganlyniad, bydd ymchwilwyr unigol yn gweld eu bod yn gorfod delio â 
materion fforensig dwyn o loceri mewn ystafell mewn barics un wythnos, ac ymchwiliad 
i nifer o achosion o ddynladdiad yn y theatr yr wythnos wedyn. 
 
Gallu gweithrediadol 
 
6.6 Mae'r sylwadau am anfon i leoliadau troseddau yn ymwneud yn benodol â'r 
Almaen, lle na fydd gan RMP bob amser hwyrach y gallu i ddelio â'r holl achosion o 
droseddau niferus.  Er mwyn i'r galw a'r cyflenwad gyfateb, nid yw sgrinio troseddau ac 
wedyn ddileu'r angen am gael swyddogion lleoliadau troseddau (SOCO) yn anghyffredin.  
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Er bod HMIC yn derbyn yn llawn y gwahaniaethau ar waith RMP, dylai'r gwasanaeth a 
gynigir i bobl sydd wedi dioddef troseddau fod yn flaenaf. 
 
6.7 At hynny, yn yr Almaen o leiaf, ni fydd yr holl olion bysedd a ddarganfyddir 
mewn lleoliadau troseddau yn cael eu cyflwyno i swyddfeydd olion bysedd.  Mae'n 
amlwg yn niweidiol i ymchwiliadau os na chaiff yr olion bysedd a ddarganfyddir 
mewn lleoliadau troseddau eu cyflwyno i'w harchwilio.  Dylid arolygu amlder ac 
effaith yr arfer hwn. 
 
6.8 Yn bwysicach na'r holl wahaniaethau hyn y mae'r ffaith fod y gwaith weithiau'n 
cael ei wneud mewn awyrgylch o frwydro arfog.  Yn yr amgylchiadau hyn, yn amlwg, yr 
hyn sy'n hollbwysig yn weithrediadol yw diogelwch.  Bydd adfer tystiolaeth fforensig yn 
mynd yn llai pwysig.  Fodd bynnag, gall weithiau fod yn hanfodol.  Nid ydym am wneud 
sylw am hyn, gan mai SIB yn amlwg sydd â’r arbenigedd yn y maes hwn. 
 
6.9 Mae SIB yn wahanol i fodel heddluoedd HO am ei fod yn hyfforddi ei 
ymchwilwyr mewn gwyddoniaeth fforensig.  Ar ôl ymuno ag SIB, bydd staff yn cymryd 
y cwrs safonol mewn lleoliadau troseddau.  Mae'r ffigurau'n dangos mai tua hanner 
milwyr SIB yn unig sydd wedi eu hyfforddi fel SOCOau.  Yr eithriad i'r dull hwn yw yn 
yr Almaen, lle mae yna staff bach, ymroddedig o 3 SOCO. 
 
6.10 Yr oedd dull SIB yn achosi pryderon ar y cychwyn am berygl traws-halogi, 
gwybodaeth arbenigol a gallu trefniadol.  Felly, rhoddodd yr arolygwyr y prosesau ar 
brawf drwy gael cyfweliadau dwys â staff llinell flaen a staff cymorth.  Yn ogystal, 
cymerwyd samplau ar hap o achosion a sicrhawyd eu hansawdd gan arbenigwyr fforensig 
o PCSD. 
 
6.11 Daeth yr arolygwyr i'r casgliad fod dull fforensig SIB yn addas at y diben o fewn  
yr amgylchedd weithrediadol lle mae'n darparu gwasanaethau.  Yr oedd ansawdd y 
gwaith fforensig a archwiliwyd yn uchel.  Yn arbennig, mae HMIC yn cydnabod 
ansawdd y gwaith a wneir dan amgylchiadau eithriadol mewn ardaloedd lle mae 
gwrthdaro. 
 
6.12 Yr oedd yno enghreifftiau clir o ymwybyddiaeth fforensig o groes-halogi a 
materion eraill.  Yr oedd tystiolaeth hefyd o lawer iawn o ofal i bobl sydd wedi dioddef 
wrth ddelio â throseddau rhyw.  Mynegodd y patholegydd fforensig fod tystiolaeth yn 
cael ei chasglu'n gywir mewn lleoliadau a'i chadw er mwyn ei dadansoddi mewn labordy 
neu mewn post mortem.  Yr oedd cyfleusterau post mortem yn y theatr o safon dda ac yn 
addas at y diben. 
 
6.13 Ar lefel weithrediadol, mae staff SIB yn defnyddio DNA, olion bysedd a dulliau 
gwyddonol eraill yn briodol yn ôl yr amgylchiadau.  Ni chodwyd pryderon mawr gan y 
staff a gafodd gyfweliad nac yn yr arolygon achos manwl a wnaed gan staff HMIC. 
 
Rheoli perfformiad 
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6.14 Er bod achosion unigol yn cael eu cynnal yn dda o ran gweithredu, yr oedd y  
cysylltiad rhwng gweledigaeth, amcanion corfforaethol ac ymateb fforensig RMP 
ychydig yn amheus.  Yr oedd yn anodd adnabod 'llinell weld' rhwng gweledigaeth o ran 
trefniadaeth a strategaeth fforensig RNIP a sut, os o gwbl, y mae hyn yn llifo i lawr drwy 
reolwyr llinell lleol i'r targedau unigol ac adroddiadau cyfrinachol blynyddol. 
 
6.15 Mae'r galwadau amrywiol ar SIB sy'n newid yn gyson yn golygu bod defnyddio 
system rheoli perfformiad yn fwy anodd nag mewn heddluoedd HO.  Fodd bynnag, nid 
oes adroddiad rheoli perfformiad.  Caiff gwaith fforensig ei reoli gan mwyaf ar sail 
ansawdd cyflwyniad, gyda rheolaeth linell dda a goruchwyliaeth ychwanegol a sicrwydd 
ansawdd gan FWOau.  Fodd bynnag, ychydig wybodaeth sydd am berfformiad i allu nodi 
tueddiadau a chymryd camau strategol. 
 
Casglu DNA ac olion bysedd mewn cyfiawnder troseddol 
 
6.16 Mae SIB yn cael arweiniad clir ar gymryd DNA ac olion bysedd ar gyfer pobl 
sy'n ymwneud â'r system cyfiawnder troseddol, er y cydnabyddir nad SIB sy'n gyfrifol 
am yr achos ar ôl cyflwyno papurau'r achos ac nad oes gan heddluoedd y Lluoedd Arfog 
y grym ar hyn o bryd i gymryd samplau wrth restio, fel y gall heddluoedd HO ei wneud.  
Fodd bynnag, mae yna bryderon nad oes samplau'n cael eu cymryd oddi wrth nifer fawr o 
droseddwyr posibl.  Mae SIB wedi darparu'r ffigurau canlynol: 
 
Number of convictions = Nifer euogfarnau 
Number of finger prints samples taken = Nifer samplau olion bysedd a gymerwyd 
Number of DNA samples taken = Nifer samplau DNA a gymerwyd 
 
(to April) = (tan fis Ebrill) 
 
6.17 Mae'r ffaith fod nifer o droseddwyr sydd wedi eu dyfarnu'n euog, ac a all fod 
wedi cyflawni troseddau difrifol eraill y dylid bod wedi ymchwilio iddynt, yn byw yn y 
Fyddin ac mewn cymunedau sifil yn berygl amlwg i enw da'r Fyddin Brydeinig. 
 
Argymhelliad 8: Mae HMIC yn argymell y dylai SIB arolygu ei ddulliau ar gyfer 
casglu a chyflwyno samplau DNA ac olion bysedd mewn achosion cyfiawnder 
troseddol. 
 
Rhannu samplau DNA a samplau fforensig eraill gydag awdurdodaethau eraill 
 
6.18 Mae cwmpas daearyddol gweithgarwch SIB yn golygu bod ei waith yn croesi 
ffiniau ymchwilio mwy sylweddol gydag awdurdodaethau eraill.  Er enghraifft, cafwyd 
nifer sylweddol o achosion o dreisio yn yr Almaen y llynedd.  Mae profiad yn dweud 
wrthym y gall rhai o'r cyflawnwyr fod yn droseddwyr cyfres sy'n cyflawni troseddau y tu 
mewn i'r amgylchedd filwrol a'r tu allan.  Nid yw SIB ar hyn o bryd yn rhannu samplau 
DNA a samplau fforensig eraill gydag awdurdodau heddlu lleol.  Yn ogystal, nid 
archwiliwyd samplau yn erbyn cronfeydd data lleol sy'n cwmpasu'r ardal lle'r oedd y 
troseddwr yn byw. 
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6.19 Gwelodd arolygwyr hefyd fod nifer o droseddwyr milwrol wedi dod o wledydd 
heblaw'r Deyrnas Gyfunol, a gallant ddychwelyd yno yn dilyn Llysoedd Milwrol.  Nid 
oes mecanweithiau ar waith i sicrhau bod yr awdurdodaeth sy'n derbyn yn ymwybodol o'r  
person nac yn cael samplau ar gyfer cymharu cronfeydd data os yw hynny'n briodol. 
 
Argymelliad 9: Mae HMIC yn argymell y dylai SIB sefydlu protocolau gyda phob 
awdurdodaeth arall y mae'n dod i gysylltiad â hi er mwyn sicrhau rhannu samplau 
ymchwilio a samplau cyfiawnder troseddol yn briodol. 
 
Lles staff y Gangen Ymchwilio Arbennig 
 
6.20 Mae natur SIB, a'i waith fforensig yn arbennig, yn golygu bod personnel yn aml 
yn agored i'r sefyllfaoedd mwyaf trawmatig.  Mae'r rheiny'n amrywio o ddelweddau o 
bedoffilia i ddamweiniau angheuol niferus yn y theatr.  Mae staff unigol SIB yn cefnogi 
ei gilydd yn dda ac yn ymwybodol o faterion lles.  Mae gwasanaethau proffesiynol da ar 
gael hefyd i staff sy'n gofyn yn ffurfiol am gymorth.  Fodd bynnag, mae yna ofid nad oes 
darpariaeth ar gyfer personnel pan fydd arnynt angen siarad â staff proffesiynol yn 
anffurfiol ac yn gyfrinachol. 
 
Dysgu am drefniadaeth 
 
6.21 Mae gan SIB broses ddysgu organaidd o ran materion fforensig.  Mae yna 
ychydig brosesau clir sy'n nodi dysgu yn y llinell flaen ac sy'n cysylltu hyn yn ôl i 
ddatblygiad trefniadaeth a datblygiad personol.  Mae yna nifer o ddulliau y gallai SIB eu 
datblygu i gynyddu ei gyfleoedd dysgu: 
 
• SIB a Byrddau Ymholiad y Fyddin; 
• Swyddfa Cyfraith Weithredol; 
• Llysoedd Milwrol; 
• adroddiadau holi am y theatr; a 
• dadansoddi ac ymchwilio i feddygaeth fforensig. 
 
6.22 Bydd ymchwilwyr fforensig SIB yn cymryd cyrsiau wedi eu hachredu ar gyfer 
archwilwyr lleoliadau troseddau.  Ond ychydig sydd o ran cyrsiau datblygu neu gyrsiau 
gloywi i sicrhau bod ymchwilwyr yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau 
mewn gwyddoniaeth fforensig.  Bydd FWOau yn SIB yn cael cyfnodau o hyfforddiant 
gloywi yn y Ganolfan Hyfforddiant Genedlaethol yn Durham. 
 
6.23 Mater sy'n hollbwysig yw mater achredu gan y Cyngor Cofrestru Ymarferwyr 
Fforensig (CRFP).  Mae asesu cymhwyster a chael cefnogaeth CRFP yn bynciau 
sylweddol ym myd ymchwiliadau fforensig, ac nid yw SIB ar hyn o bryd wedi ei 
achredu.  Nid oes fawr o amheuaeth na fydd hyn, ymhen amser, yn bwrw amheuaeth ar 
arbenigedd ymchwilwyr fforensig, naill ai mewn Llysoedd Milwrol neu yn y broses 
gyfreithiol sifil.  Fel mater o flaenoriaeth, dylai SIB ystyried mater achrediad CRFP 
i swyddogion sy'n ymwneud â thasgau gwyddoniaeth fforensig. 
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6.24 Gall y trosiant ymhlith uwch reolwyr rwystro rheoli gwyddoniaeth fforensig yn 
effeithiol yn SIB.  Bydd FWOau yn gwasanaethu am gyfnodau o ddwy flynedd 
(estynedig).  Mae'r cyfnod cymharol fyr hwn yn y swydd yn codi nifer o broblemau.  
Mae'r cyntaf yn ymwneud â'r angen am barhad busnes a sefydlogrwydd swyddi ym maes 
gwyddoniaeth fforensig sy'n datblygu'n gyflym.  Yr ail fater, sydd lawn mor bwysig, yw 
y bydd achrediad CRFP yn anodd ei sicrhau gyda'r trosiant rheolaidd ymhlith staff rheoli 
allweddol.  Hwyrach y bydd RMP yn dymuno meincnodi ei gymhareb 
sefydlogrwydd7 yn erbyn cymarebau gwasanaethau eraill y Weinyddiaeth 
Amddiffyn a'u cynghreiriaid sifil. 
 
Gwerth gorau 
 
6.25 Mae gan heddluoedd HO raglen reolaidd i arolygu eu holl wasanaethau, gan 
gynnwys gwasanaethau fforensig, dros gyfnod o dair i bum mlynedd er mwyn sicrhau eu 
bod yn rhoi’r gwerth gorau am yr arian.  Mae SIB yn darparu nifer o wasanaethau 
fforensig sy'n naturiol yn agored i'r broses arolygu gwerth gorau.  Yn arbennig, dylai 
rheolwyr SIB osod allan amserlen ar gyfer gwneud arolwg gwerth gorau o ddarpariaeth 
ar gyfer y gwasanaethau sy'n dilyn: 
 
• datblygu a phrosesu ffotograffig; 
• gwasanaethau labordy cemegol; 
• rheoli gwasanaethau fforensig; a 
• chyfleoedd sy'n deillio o'r fenter gweithio ar y cyd rhwng y tri gwasanaeth (Plismona 

Porffor). 
 
6.26 Yn ystod yr arolygiad, ystyriodd HMIC y cyfle i SIB ymwneud â staff sifil fel 
SOCOau.  Oherwydd y byddai angen eu defnyddio yn y theatr, anwybyddwyd hynny.  
Un ffordd ymlaen, fodd bynnag, fyddai defnyddio aelodau sifil yn swyddogaeth pennaeth 
y proffesiwn ar gyfer gwasanaethau fforensig.  Byddai HMIC yn annog proses agored a 
allai recriwtio unigolyn o'r tu allan i'r Lluoedd Arfog, sydd â gwybodaeth am arfer gorau 
yn y byd fforensig sy'n newid ac yn datblygu.  Byddai unigolyn felly yn gyfrifol am 
ddatblygu strategaeth fforensig SIB.  A chyda chytundeb, gallai ef neu hi sicrhau 
buddiannau cost drwy ddarparu sgiliau i bob un o'r tri Llu Arfog. 
 
Argymhelliad 10: Mae HMIC yn argymell y dylai SIB ystyried recriwtio aelod sifil 
yn bennaeth y proffesiwn ar gyfer gwasanaethau fforensig. 
 
Cael samplau DNA ac olion bysedd staff sy'n ymuno â'r Heddlu Milwrol Brenhinol 
 
6.27 Mae gan bob heddlu HO yn awr bolisi o archwilio DNA ac olion bysedd 
ymgeiswyr cyn eu derbyn ar gyfer dyletswydd.  Yn ogystal, caiff swyddogion presennol 

                                                           
7 Caiff y gymhareb sefydlogrwydd ei chyfrif fel nifer y gweithwyr sy'n cael eu recriwtio i'r swyddogaeth 
(mewn cyfnod penodol) a hwnnw wedi ei rannu â nifer y staff sy'n gadael y swyddogaeth yn yr un cyfnod 
(fel canran). 
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eu hannog i ddarparu samplau DNA yn wirfoddol er mwyn caniatáu eu dileu'n hawdd o 
leoliadau troseddau. 
 
6.28 Sylwir nad oes gan SIB weithdrefnau tebyg.  Rhaid i'r awdurdodau milwrol 
ystyried eu dull cyfredol yn erbyn y perygl y bydd troseddwyr difrifol yn dod i'r golwg 
fel aelodau sy'n gwasanaethu yn RMP. 
 
Argymhelliad 11: Mae HMIC yn argymell y dylai Swyddfa'r Profost Milwrol 
ystyried cymryd olion bysedd a DNA gan yr holl ymgeiswyr posibl i RMP, ar gyfer 
chwilio damcaniaethol yn erbyn cronfeydd data o olion bysedd a DNA yn y Deyrnas 
Gyfunol ac yn y wlad lle mae'r ymgeisydd yn byw. 
 
Argymhelliad 12: Mae HMIC yn argymell y dylai SIB ddatblygu cynllun darparu 
gwyddoniaeth fforensig am y pum mlynedd nesaf, gan gymryd i ystyriaeth: 
 
• darparu ar gyfer heriau’r amgylchedd a ragwelir yn y dyfodol; 
• y fenter Plismona Porffor rhwng y tri gwasanaeth; 
• darparu gwasanaethau gwerth gorau; a 
• dysgu am drefniadaeth. 
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7. Prosesau cyfiawnder troseddol 
 
Arweinyddiaeth 
 
7.1 Y Dirprwy Brofost Milwrol (Ymchwiliadau), y Cyrnol Forster-Knight, yw'r prif 
swyddog arwain ar gyfer prosesau cyfiawnder troseddol yn yr heddlu milwrol. 
 
7.2 Gwelodd y tîm arolygu fod yr holl fusnes cyfiawnder troseddol yn cael ei reoli 
gan y llawlyfr Profost, sydd ar gael ar ffurf electronig ac fel CD-ROM i'r holl staff sy'n 
ymwneud â gwaith ymchwiliol.  Caiff unrhyw ddiwygiadau neu wyriadau wedyn eu cyfle 
i RMP drwy gyfrwng gorchmynion cyffredinol, sydd ar gael drwy'r un dulliau. 
 
7.3 Dangosodd yr arolygiad fod prosesau cyfiawnder troseddol SIB yn destun 
archwilio manwl gan y swyddog arwain ym mhencadlys PM(A).  Caiff y sefyllfa sy'n 
cael ei chyfarwyddo gan y swyddog hwn ei ffrydio i lawr drwy gyfrwng y penaethiaid o 
fewn SIB yn y Deyrnas Gyfunol ac yn yr Almaen. 
 
7.4 Bydd uwch swyddogion Awdurdod Erlyn y Fyddin (APA) ac RMP yn cynnal 
cyfarfodydd sy'n cael eu cofnodi.  Byddant yn trafod prosesau i wella arferion gweithio, 
gan gynnwys ymgynghori'n gynnar ag APA, cyfraniad APA ar hyfforddiant, a thynnu 
sylw at unrhyw dueddiadau mewn diffygion mewn ffeiliau. 
 
Annibyniaeth ymchwilio 
 
7.5 Mae Mesur y Lluoedd Arfog 2006 yn ceisio'i gwneud yn ofynnol i SIB gyfeirio 
ymchwiliadau i droseddau sy'n hanfodol ddifrifol yn eu hanfon yn uniongyrchol at APA 
yn hytrach nag at brif swyddogion.  Os caiff hyn ei gadarnhau, bydd yn ofynnol gwneud 
newidiadau yn Manual of Service Law. 
 
7.6 Fel y dywedwyd eisoes, mae holl ymchwiliadau SIB yn annibynnol ar gadwyn 
gomand Byddin y Maes.  Yn hytrach, bydd ymchwilwyr yn rhoi adroddiad i PM(A), sydd 
wedi ei benodi fel comander gweithredol ar gyfer unedau SIB yn y maes.  Cadarnhawyd 
y sefyllfa hon ar 14 Hydref 2005, pan gyfarwyddwyd PM(A) gan Bennaeth y Staff 
Cyffredinol, y Cadfridog Syr Michael Jackson, i gynnal yr holl ymchwiliadau RMP yn 
annibynnol. 
 
7.7 Mae annibyniaeth wrth ymchwilio wedi bod yn destun sylw gan weinidogion a'r 
cyfryngau, a chafodd HMIC gadarnhad o bob cyfeiriad bod unrhyw ddylanwad gan 
swyddogion sydd mewn sefyllfaoedd comand wedi hen ddod i ben. 
 
Perfformiad8 
 
7.8 Caiff llwyddiant i SIB ei fesur yn bennaf yn ôl ansawdd y ffeiliau achos a 
gynhyrchir a phrydlondeb y cyflwyno.  Defnyddir y ddau fesur hwn drwy roi gwybod am 
eithriadau ar amrywiol adegau wrth i bapurau'r achos symud o gam i gam rhwng 
                                                           
8 Gweler Adran 12: Rheoli perfformiad a gwelliant parhaus. 
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goruchwylwyr SIB a rheolwyr; Gwasanaethau Cyfreithiol y Fyddin; prif swyddogion 
unedau; comand brigadau neu garsiynau; APA; a'r Gwasanaeth Llysoedd Milwrol.  Mae'r 
archwiliadau'n rymus a gofynnir am waith ychwanegol lle bydd angen, er bod hyn fel 
rheol yn ymwneud ag anghenion penodol cyfreithwyr neu erlynwyr. 
 
7.9 Siaradodd y tîm arolygu â phennaeth APA, y Brigadydd Vowles, a soniodd fod ei 
archwiliad o ffeiliau SIB a ffeiliau ei staff wedi dangos "safon uchel neu uchel iawn".  
Dywedodd fod y safon hon yn cael ei sicrhau waeth pa fath o drosedd yr ymchwilid iddi. 
 
7.10 Disgrifiwyd yr ymchwilwyr gan y Cyrnol Miskelly yn APA yn yr Almaen fel 
pobl gadarn yn eu hymdrechion i nodi drwgdybwyr a thystion.  Mae yna broses ar gyfer 
ceisiadau ychwanegol am dystiolaeth, ond ni ellid darparu enghreifftiau ar wahân i'r 
rheiny sy'n cael eu creu wrth newid erlynydd.  Soniodd un prif swyddog am safon ragorol 
y papurau ymchwilio a oedd yn cael eu cyflwyno iddo mewn amrywiaeth o achosion. 
 
7.11 Yr oedd yr amser sy'n cael ei dreulio yn creu ffeiliau o'r safon hon yn destun sylw.  
Byddai'r rhai sy'n eu creu a'r rhai sy'n eu derbyn fel ei gilydd yn aml yn amau a oedd 
angen cynhyrchu'r holl gynnwys bob tro, yn enwedig yn achos mân honiadau troseddol. 
 
7.12 Caiff oedi ei fonitro y tu allan i SIB gan y Swyddfa Safonau Gwaith Achos (y 
Fyddin).  Bydd y Swyddfa hon yn asesu ac yn monitro achosion yn erbyn y dyddiad 
darparu a ddisgwylir drwy holl gydrannau MCJS, nid yn unig RMP.  Soniodd y Dirprwy 
Gyfarwyddwr, y Cyrnol Deucher, am welliannau sylweddol yn amserau cyflwyno ffeiliau 
gan RMP - yn enwedig mewn achosion sy'n hŷn na chwe mis.  Wyth pwynt pump y cant 
o’r achosion byw oedd hynny yn 2005 (allan o gyfanswm o 2,254 o achosion), o'u 
cymharu ag 20.9% yn 2002 (allan o 1,020 o achosion). 
 
7.13 Clywodd y tîm arolygu am anawsterau logisteg mewn nifer fawr o achosion, a 
hynny, meddid, oherwydd symud tystion a'r pellteroedd y mae'n rhaid i ymchwilwyr 
deithio.  Fodd bynnag, rhaid i'r problemau hyn gael eu herio'n gadarn os yw’r oedi i 
ostwng ymhellach.  Er enghraifft, gall defnyddio swyddogion lleol i sicrhau tystiolaeth 
fod yn ddewis cyflymach ac yn fwy effeithiol o ran cost. 
 
7.14 Mae SIB yn gweithio'n agos gyda phartneriaid cyfiawnder troseddol ar amrywiol 
lefelau, a sylwodd arolygwyr ar y penderfyniad i osod cyfreithiwr APA mewn sefyllfa 
flaen, h.y. o fewn theatr weithredu.  Mae'r swyddogaeth hon yn darparu arweiniad ar 
ddefnyddio'r gyfraith, tebygolrwydd euogfarn a'r angen am ymholiadau.  Credai pawb a 
gafodd gyfweliad na fyddai hyn ond yn gwella safonau ac yn atal gweithgarwch 
ymchwilio diangen.   
 
7.15 Mae Adran 118 o Fesur y Lluoedd Arfog 2006 yn ceisio atgyfnerthu egwyddor 
defnyddio APA yn gynnar.  Mae profiad heddluoedd y Swyddfa Gartref o gael mynediad 
cyn cyhuddo i Wasanaeth Erlyn y Goron yn cefnogi'r bwriad hwn.  Mae defnyddio 
swyddogion RMP yn APA mewn swyddogaeth gysylltu wedi gwella cyswllt a darparu 
cyngor a’r cynnyrch ymchwilio. 
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7.16 O gofio bod lefelau’r galw ar SIB yn codi a'r cynnydd a ddisgwylir mewn 
gweithgarwch ymchwilio, ceisiodd yr arolygwyr nodi cyfleoedd i wella perfformiad o 
fewn niferoedd y staff sydd ar gael. 
 
7.17 Un posibilrwydd yw system rybuddio am fân droseddau criminal sy'n cael eu 
cyflawni gan bersonnel milwrol, a fyddai'n lleihau maint ffeiliau achos o'r fath.  Mae hyn 
yn arfer sy'n cael ei dderbyn mewn heddluoedd HO, lle caiff ei gydnabod fel dull datrys 
drwy gosbi yn amodol ar feini prawf llym sy'n cael eu derbyn, gan gynnwys addef 
euogrwydd.  Mae HMIC yn nodi cynnwys papur trafod yn 2004 ar y pwnc.  Cred HMIC, 
gydag arweiniad clir, y gall arwain at gyfiawnder cyflymach.  Bydd penderfynu mân 
achosion yn gynnar yn caniatâu mwy o gyfle i ymchwilio i faterion mwy difrifol. 
 
Argymhelliad 13: Mae HMIC yn argymell, fel mater o frys, y dylai Swyddfa'r 
Profost Milwrol nodi gyda'r awdurdodau perthnasol yr achos diwrthdro dros gael 
dewisiadau achos gwahanol. 
 
7.18 Pan gaiff y rhai sydd wedi marw eu hanfon adref o Irac ac Afghanistan, fel rheol 
cânt eu hedfan i RAF Brize Norton.  Felly, maent dan awdurdodaeth Crwner Ei 
Mawrhydi yn Rhydychen.  Ar ôl cynnal 120 cwest, yr oedd yn canmol y gwasanaeth a 
ddarparwyd iddo gan ymchwilwyr SIB mewn gweithdrefnau adnabod ac ymchwiliadau i 
achosion marwolaeth.  Dywedodd fod datganiadau gan ymchwilwyr SIB yn rhai maith a 
manwl tu hwnt. 
 
7.19 Yr oedd yn cydnabod proffesiynoldeb swyddogion SIB wrth gyflwyno tystiolaeth 
llys mewn ffordd hyderus, ond eto'n dangos cydymdeimlad a oedd yn cael ei 
werthfawrogi gan deuluoedd y rhai a oedd wedi dioddef. 
 
7.20 Mae HMIC yn nodi arfer da y gwasanaeth gwych y mae SIB yn ei ddarparu i 
Grwner Ei Mawrhydi wrth ddarparu tystiolaeth adnabod yn y maes anodd a 
sensitif o anfon yr ymadawedig yn ôl i'w gwlad. 
 
Rhannu gwybodaeth a Chyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu 
 
7.21 Cyflwynir adroddiadau am ymchwiliadau SIB i SPCB ac yna i heddluoedd HO lle 
honnir bod y troseddau wedi digwydd.  Pan gaiff personnel milwrol eu dyfarnu’n euog  
gan lys ynadon neu mewn Llys Milwrol, bydd uned yn y Fyddin ar ôl prawf yn rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu.  Gwelodd yr arolygiad 
fod protocol i gadarnhau gweithdrefnau a ddisgwylir yn cael ei ddatblygu gan y 
Weinyddiaeth Amddiffyn ar ran plismona amddiffyn.  Bydd hyn yn cynnwys arweiniad 
ar gyflwyno adroddiadau, cofnodi ac ymchwilio i droseddau. 
 
Trefniadau deddfu 
 
7.22 Mewn rhai achosion, er nad y cyfan, gwelodd y tîm arolygu fod ychydig ddeddfu 
sy'n effeithio ar ymchwiliadau troseddol yn digwydd heb ystyried yn llawn yr angen o 
ran RMP/SIB.  Dwy enghraifft nodweddiadol oedd cipio asedion dan y Ddeddf Enillion o 
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Droseddu a gallu heddluoedd y Swyddfa Gartref i gymryd samplau wrth restio.  Nid yw'r 
naill na'r llall ar hyn o bryd yn gymwys i heddlu'r Lluoedd Arfog.  Mae HMIC yn sylwi 
bod SIB wedi cydnabod bod angen i ymgynghori gynnwys y Profost Milwrol.  Mae'n 
amlwg, os bydd PM(A) yn ystyried effaith deddfu yn y dyfodol wrth ddrafftio, y gallai 
hyn atal creu offerynnau statudol maith ac osgoi oedi wrth eu defnyddio'n filwrol.  Mae 
tîm Mesur y Lluoedd Arfog wedi ei benodi'n dîm arwain polisi ar gyfer cydlynu ymateb 
Heddlu'r Lluoedd Arfog i ymgynghori yn y dyfodol. 
 
7.23 Mae'r tîm yn weithgar wedi ystyried cyfleoedd i gynnwys deddfwriaeth blismona 
bresennol lle byddai'n llesol i blismona'r Lluoedd Arfog.  Mae hwn yn ddarn sylweddol o 
waith. 
 
7.24 Mae HMIC yn canmol y penderfyniad i gynnwys y Profost Milwrol (y 
Fyddin) wrth ymgynghori ar ddeddfu gan heddluoedd HO. 
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8. Adnoddau dynol 
 
Adnoddau 
 
8.1 Caiff niferoedd y personnel SIB eu pennu yn unol ag asesiad blynyddol y Fyddin 
o elfennau hanfodol ei busnes, cyd-destun y dyfodol, a chryfderau a gwendidau 
presennol.  Ar wahân i ostyngiad yn 2005, mae nifer y troseddau lefel 3 yr ymchwilir 
iddynt gan SIB yn cynyddu.  
 
Year = Blwyddyn    
Investigations = Ymchwiliadau 
Investigations = Ymchwiliadau 
 
8.2 Sylwir bod RMP wedi gwneud cais llwyddiannus am 14 o staff ychwanegol drwy 
Dribiwnlys Cyflafareddu Atebolrwydd y Fyddin 2006.  Er y byddai rhai wedi eu hennill 
drwy ailddosbarthu staff, bydd hyn yn darparu adran ychwanegol i'w hanfon, a mwy o 
staff yn yr uned troseddau CIT a thechnoleg uwch. 
 
8.3 Mae anfon staff i ddwy theatr weithredu wedi creu galw ychwanegol am 
wasanaethau SIB, a chlywodd HMIC yn aml fod yr adnoddau nawr wedi eu taenu'n 
denau ac yn eang.  Caiff niferoedd SIB sy'n cael eu hanfon eu pennu i ateb gofynion y llu 
ymladd ysgafn, canolig neu drwm y maent yn gysylltiedig ag ef.  Lle mae patrymau 
penodol o staffio cyfrannol yn dal i fodoli, mae'r rhain yn ddiweddar wedi eu datblygu i 
ganiatáu'r cynnydd mewn adnoddau drwy weithio ar y cyd ag SIB (RAF).  Mae 
adnoddau'r RAF wedi eu hanfon i Irac ac Affganistan.  Mae hwn yn gyfle gwych i brofi 
gwahanol gyfuniadau o weithio rhwng y tri gwasanaeth. 
 
8.4 Mae cyflwyno SPCB yn hyrwyddo rhagor o gynildeb ymdrech ym maes 
cofnodion, cudd-wybodaeth a gallu i ddatrys troseddau arbenigol.  Ni ellir gorbwysleisio 
buddiannau cael y Lluoedd Arfog i weithio gyda'i gilydd, o gofio bod pob gwasanaeth yn 
anelu at yr un canlyniad.  Mae HMIC yn canmol yr arfer hwn. 
 
Argymhelliad 14: Mae HMIC yn argymell datblygu ymhellach weithio rhwng y tri 
gwasanaeth gan SIB. 
 
8.5 Mae'r galw ymchwiliol ychwanegol sydd ar SIB (yr Almaen) drwy ei gytundeb 
blaenoriaeth9 wedi golygu bod y garsiwn hwn yn teimlo nad oes ganddo ddigon o 
adnoddau.  Er mai bach oedd nifer ei achosion byw o'u cymharu ag achosion heddluoedd 
HO, eglurwyd bod yr ardal ddaearyddol eang a gynhwysir gan yr uned yn golygu y gallai 
ymchwilwyr dreulio llawer iawn o amser yn teithio rhwng tasgau. 
 
8.6 Ymateb rheolwyr RMP oedd i adrannau SIB yn y Deyrnas Gyfunol gymryd 
dwywaith cymaint o leoliadau â'r Almaen.  Golygodd hyn fod 50% o leoliadau yn Irac a 
100% o leoliadau yn Affganistan gydag SIB (y Deyrnas Gyfunol), ac awgrymai 
fecanwaith ar gyfer asesiad parhaus o ystad yr heddlu. 
                                                           
9 Gweler "Y Gangen Ymchwilio Arbennig (yr Almaen)" ar dudalen 8. 
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8.7 Ar adegau brig o alw, mae adnoddau ychwanegol ar gael i 'chwyddo' staff sy'n 
cael eu lleoli am gyfnod hyd at fis.  Yr oedd digwyddiadau fel y ddamwain hofrennydd 
yn Irac yn trethu'r adnoddau, yn enwedig ar gyfer staffio swyddi lleoliadau troseddau. 
 
8.8 O fewn ei adran o'r Fyddin Diriogaethol (TA), mae gan RMP nifer o swyddogion 
heddluoedd HO sy'n gwasanaethu.  Yn y gorffennol, nid yw defnyddio'r adnoddau hyn 
bob amser wedi gwneud y defnydd gorau o'u sgiliau a'u profiad.  Mae HMIC yn 
cydnabod y bwriad i ddatblygu cofrestr o sgiliau TA er mwyn gwella'r sefyllfa hon. 
 
Recriwtio 
 
8.9 Er mwyn cynorthwyo recriwtio, mae SIB yn trefnu cyfnodau cyswllt o dri mis i 
swyddogion comisiwn iau ar gyfer ymgyfarwyddo, ac yna cyfnodau cyswllt o chwe mis 
yn arwain at gyfnodau secondio o ddwy flynedd.  Yr oedd pawb a gafodd gyfweliad yn 
ystyried bod hwn yn gyfle da i uwch swyddogion posibl gael gwell dealltwriaeth o waith 
a swyddogaethau SIB.  Bydd hyn yn llesol iddynt fel unigolion, i SIB wrth ryngweithio â 
hwy'n ddiweddarach, ac i'r Fyddin yn gyffredinol. 
 
8.10 Dangosodd yr arolygiad bryder bod cyfyngiadau recriwtio swyddogion 
digomisiwn i SIB o fewn RMP yn unig yn gallu amddifadu SIB o gyfleoedd i sicrhau 
sgiliau a gwybodaeth arbenigol o gronfa ehangach y Fyddin.  Fodd bynnag, byddai 
system o ymgynghorwyr arbenigol a recriwtio uniongyrchol yn datrys y broblem.  Mae'r 
system o ddefnyddio ymgynghorwyr ar gael ar gyfer ymgynghori am gyfnod byr, ond 
gallai recriwtio uniongyrchol ddatrys y broblem dros gyfnod hwy.  Byddai hyn yn 
caniatáu troi at unigolion sy'n dymuno bod yn swyddogion heddlu. 
 
8.11 Mae HMIC yn canmol SIB am ddefnyddio milwyr o gronfa ehangach y 
Fyddin sydd â chymwysterau addas a sgiliau neu nodweddion er mwyn helpu 
adeiladu gwybodaeth benodol lle mae yna fylchau. 
 
Cynllunio gweithlu 
 
8.12 Mae HMIC yn nodi'r datblygiad addawol o gyfnodau lleoli penodedig i 
estyniadau wedi eu trafod ar gyfer swyddi arbenigol.  Mae'r angen am gydbwyso'r 
rhwymedigaeth i roi cyfleoedd gyrfa i staff ag enillion mewn trefniadaeth am 
hyfforddiant maith a drud yn golygu bod angen cynllunio gweithlu rhwng SIB a 
Chanolfan Personnel y Fyddin.  Mae RMP wedi cael cymeradwyaeth ar gyfer 70% o 
estyniadau.  Mae yna botensial ar gyfer llwybr gyrfa arbenigol i ddiogelu hyfforddiant a 
sgiliau eraill mewn meysydd fel gwybodaeth fforensig gyfrifiadurol, lle mae sgiliau'n 
cymryd blynyddoedd lawer i'w datblygu. 
 
Argymhelliad 15: Mae HMIC yn argymell y dylai Swyddfa'r Profost Milwrol wneud 
arolygon o bolisïau daliadaeth ar gyfer pob swydd arbenigol. 
 
8.13 Un maes a oedd yn peri pryder i'r tîm arolygu oedd nifer y lleoedd gwag mewn 
swyddi allweddol.  Er enghraifft, yr oedd un swyddog fforensig wedi ei anfon i SIB ac 
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wedi cwblhau hyfforddiant dwys, ac wedi ei ddyrchafu wedyn a'i anfon i ffwrdd o SIB 
cyn y gellid dechrau ar leoliad fforensig gweithredol byw.  Nid oedd swyddog ar gael ar 
unwaith i gymryd ei le, a hyd yn oed pan fyddai hwnnw wedi ei ddewis, ni ellid ei 
ddefnyddio nes iddo gael ei hyfforddi.  Yn yr un modd, o fis Tachwedd 2005 i fis 
Mehefin 2006, yr oedd yr ail brif swyddog yn yr Almaen hefyd wedi bod yn gweithredu 
fel prif swyddog dros dro, ac felly'n cyflawni dwy uwch swyddogaeth. 
 
8.14 Mae angen i gynllunio olyniaeth gymryd i ystyriaeth yr effaith ar y tîm sydd ar ôl, 
ar eu perfformiad a'u lles. 
 
8.15 Dyma batrwm ar gyfer y lefelau staffio isafswm y byddai eu hangen ar adran er 
mwyn ateb galwadau o ddydd i ddydd: 
 
• un capten; 
• un swyddog gwarantedig dosbarth 1 rheolwr troseddau/SIO; 
• un swyddog gwarantedig dosbarth 2 DSIO; 
• un rhingyll staff; 
• pedwar rhingyll; a 
• dau benodiad hyfforddi o chwe mis. 
 
8.16 Ni allai hyn gael ei brofi gan HMIC, oherwydd y diffyg gwybodaeth am 
droseddoldeb ar hyn o bryd. 
 
8.17 Pan ddefnyddiwyd y patrwm hwn ym mhob un o'r pum adran yn yr Almaen - 70,. 
72, 74, 76 ac 87 - yr oedd prinder o un capten a thri swyddog gwarantedig dosbarth 1.  
Mae'r effaith ar allu o ddydd i ddydd i ddarparu gwasanaeth yn sylweddol.  Ni welodd y 
tîm arolygu unrhyw gynlluniau manwl i leihau’r prinder hwn. 
 
8.18 Fel y dywedwyd eisoes, mae SIB (yr Almaen) hefyd yn gyfrifol am ddarparu'r 
swyddogaeth ymchwilio i holl gymuned y garsiwn, gan gynnwys ymwelwyr, hyd yn oed 
pan fydd unedau milwrol i ffwrdd yn ymarfer neu ar weithrediadau.  Mae HMIC, felly, 
yn cydnabod yr effaith a gaiff anfon milwyr ar weithrediadau yn y theatr ar lwyth gwaith 
yr adrannau SIB hynny sydd ar ôl yn y ganolfan, yn enwedig yn yr Almaen.  Mae HMIC 
hefyd yn sylwi bod pob taith dramor o chwe mis yn creu cyfanswm tynnu'n ôl o ddeg 
mis, gan gyfrif gwyliau cyn symud a hyfforddiant. 
 
8.19 Clywodd y tîm arolygu y sylw nad oedd digon o adnoddau, "ond mae hynny'n 
rhan o fod yn y Fyddin Brydeinig heddiw.  Nid mater yn unig o fod heb ddigon o staff yw 
hyn, ond yn hytrach fod gormod o alwadau'n cael eu gwneud ar yr adnoddau hynny sydd 
ar gael."  Unwaith eto, byddai dull NIM yn dod â buddiannau o well rhagweld galw 
a gwella perfformiad drwy bennu tasgau mewn ffordd fwy goleuedig. 
 
8.20 Dywedwyd bod llwyth gwaith yr ymchwilwyr yn y Deyrnas Gyfunol, yn wahanol 
i'r rheiny yn yr Almaen, yn bosib ei gyflawni gyda'r personnel presennol.  Fodd bynnag, 
mae hynny i'w ddisgwyl o gofio nifer y milwyr sydd ar hyn o bryd mewn gwledydd 
tramor.  Sylwodd HMIC fod gan SIB (y Deyrnas Gyfunol) fwy o staff sydd ar fin gadael 
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y Fyddin na'r unedau sydd yn yr Almaen.  O ganlyniad, yr oedd y ffaith fod personnel ar 
gyrsiau ailsefydlu yn lleihau grym ymchwiliol tra byddent wedi eu tynnu allan. 
 
Salwch 
 
8.21 Testun tristwch i HMIC oedd gweld adroddiadau bod dau ymchwilydd SIB, sef  
capten a rhingyll staff, wedi lladd eu hunain ar ddyletswydd weithredol yn Irac.   
 
8.22 Er na allai wneud sylw am yr achosion unigol hynny, gwelodd y tîm arolygu fod 
math a lefel y gwaith a wneid gan SIB, fel y gellid disgwyl, wedi cael effaith andwyol ar 
les rhai o'r staff.  Mae heddluoedd HO yn cydnabod bod canlyniad bod yn agored yn 
gyson i achosion o farwolaeth, post mortem, delweddau anweddus, achosion o gam-drin 
plant a phethau tebyg yn gosod rhwymedigaeth ar gyflogwyr i ddarparu gwasanaethau 
meddygol priodol fel mater o arfer.  Mae darparu'r gwasanaethau hyn yn uniongyrchol i 
swyddogion yn dileu'r stigma y bydd staff weithiau'n ei brofi pan fyddant yn gwneud cais 
ffurfiol am gefnogaeth, naill ai eu hunain neu drwy gyfeirio at reolwr. 
 
8.23 O gofio mai nifer cymharol fach o swyddogion sy'n ymwneud â'r math hwn o 
weithgarwch lle mae perygl mawr, a'r ffaith fod llai o wytnwch o ganlyniad, ni all 
darparu gwasanaethau cefnogi o safon er mwyn cynnal ffitrwydd a bod ar gael ond bod 
yn gam cadarnhaol i ddiogelu'r staff a'r sefydliad. 
 
8.24 Mae rhai heddluoedd HO wedi cychwyn gwasanaeth cynghori annibynnol a 
chyfrinachol i ganiatáu hunan-gyfeirio heb unrhyw berygl amlwg i yrfa.  Ar gyfer rhai 
meysydd arbenigol, mae ymgynghori gorfodol yn galluogi monitro lles ac yn dileu'r 
angen am hunan-gyfeirio ac unrhyw warth posibl sy’n gysylltiedig. 
 
Argymhelliad 16: Mae HMIC yn argymell ystyried gwasanaethau cefnogi ar gyfer 
staff SIB, ac mae'n argymell yn gryf gynnal arolwg yn gynnar o unrhyw 
ddatblygiad i asesu anghenion am wasanaethau mwy strwythuredig ar gyfer staff 
mewn meysydd lle mae perygl mawr. 
 
8.25 Mae HMIC yn cydnabod mai un darn bach o'r Fyddin yw SIB, ac o ganlyniad y 
gall ei allu i ddylanwadu ar bolisi fod yn gyfyngedig. 
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9. Hyfforddiant a Datblygiad 
 
Cyd-destun a strwythur 
 
9.1 Mae Coleg yr Heddlu Amddiffyn (DPC) yn Southwick Park, Portsmouth ers tua 
diwedd 2005 ac y mae'n rhan o goleg mwy, Coleg Amddiffyn Personnel yr Heddlu a 
Gweinyddu.  Ar ôl symud o un sefydliad gwasanaeth yn Chichester, erbyn hyn mae'n 
cwmpasu heddlu'r RAF a Changen Reoleiddio'r Llynges Frenhinol.  Mae HMIC yn deall 
bod y newidiadau hyn wedi rhoi pwysau sylweddol wrth ddatblygu uned gydlynol 
newydd ar draws y tri Gwasanaeth, ac mae'n llongyfarch y staff i gyd am eu 
llwyddiannau hyd yn hyn. 
 
9.2 Mae'r coleg sydd newydd ei lunio yn darparu pob math o hyfforddiant i heddlu'r 
Lluoedd Arfog, o'r cwrs cychwynnol sylfaenol hyd at y cwricwlwm arbenigol.  Mae'r olaf 
yn cynnwys rheoli lleoliadau troseddau a hyfforddiant i fynd i mewn i SIB.  Yr oedd 
cylch gwaith HMIC ar gyfer yr arolygiad hwn yn canolbwyntio'n fanwl iawn ar y cyrsiau 
ymchwilio ar y lefel uwch.  Ni fydd HMIC, felly, yn cynnig sylwadau am hyfforddiant 
sylfaenol i swyddogion heddlu milwrol, ac eithrio dweud ei fod yn cydnabod ac yn 
sylweddoli bod eraill wedi gwneud ymholiadau sylweddol i feysydd felly a bod arolwg 
o'r hyfforddiant amddiffyn ar waith. 
 
Athrawiaeth a strategaeth 
 
9.3  Gellir disgrifio athrawiaeth, o fewn y cyd-destun plismona, fel hyn: 
 

"what we do and how we do it best ... it is the heart of defining standards, raising 
professionalism and influencing standardisation of practice."10 

 
9.4 Mae athrawiaeth yn tarddu o PM(A) a chaiff ei throsi'n Ddull Systemau 
Amddiffyn ar gyfer Hyfforddiant (DSAT), sy'n dweud: 
 

"Training is appropriate and progressive throughout an individual's career.  This 
includes training in Provost specialist skills and management ..." 

 
"Where appropriate, training should be accredited to a civilian body to 
demonstrate professional competence ... "11 

 
9.5 Yr oedd yn dda gan HMIC weld bod strwythurau cadarn yn bodoli i gefnogi'r 
cylch hyfforddiant, o ddatblygu gofynion sy'n cael eu cynhyrchu gan gwsmeriaid, i 
ddadansoddi anghenion hyfforddiant, dylunio a darparu, i arfarnu, a bod y strwythurau 
hyn yn cael eu cefnogi a'u nodi'n llawn o fewn DSAT, gan alluogi diffinio 
swyddogaethau a phrosesau unigol yn glir ac yn gryno. 

                                                           
10 Horizons (Cylchgrawn Centrex), Rhifyn 10, Medi 2004, tudalen 18, y Prif Gwnstabl Cynorthwyol  
Ian Humphreys. 
11 PM(A) Army Quality Assurance Statement, HQ training manual, Rhifyn 1, Gorffennaf 2005,  
y Brigadydd C A Findlay. 
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Y cwsmer a'r darparwr 
 
9.6 Cydnabyddir y dylid cynorthwyo unrhyw fath o hyfforddiant heddlu gan 
swyddogaethau a chyfrifoldebau cwsmer a darparwr sydd wedi eu diffinio'n glir.  Mae'r 
farn hon, a chydymffurfio â'r prosesau a nodwyd, wedi ei defnyddio'n gyson drwy gydol 
yr arolygiadau niferus gan HMIC o heddluoedd HO a heddluoedd eraill. 
 
9.7 Mae'r cwsmer yn gyfrifol am nodi a chomisiynu’r gofyniad o ran hyfforddiant, ac 
am sicrhau bod proses sicrwydd ansawdd effeithiol yn bodoli a darpariaeth ar gyfer 
arfarniad effaith lefel uchel. 
 
9.8 Yr oedd yn dda gan HMIC sylwi bod hyn yn digwydd gyda DPC.  Dangosodd 
arolygiad mai PM(A) oedd yn gweithredu fel y rhyngwyneb gyda'r cwsmer. 
 
9.9 Mae'r darparwr yn gyfrifol am gyflenwi a darparu'r cwricwlwm. 
 
9.10 Bydd y cwsmer gweithrediadol y cyfeirir ato fel 'byddin y maes' yn nodi ei 
anghenion ac felly'n rhoi gwybod i DPC yn uniongyrchol.  Mae rhannu swyddi’n glir fel 
hyn yn sicrhau bodloni gofynion cwsmer y fyddin yn y maes, a bod y darparwr yn 
ymateb i anghenion ei gwsmer. 
 
Darparu hyfforddiant 
 
9.11 Mae darparu methodoleg yn seiliedig ar wneud penderfyniadau strategol drwy 
ymgynghori â chwsmer byddin y maes.  Felly, mae'r hyfforddiant yn oleuedig ac yn 
ddeinamig o ran diweddaru'r cwricwlwm.  Mae portffolio'r coleg yn helaeth, ac mae 
arolygu'n dangos bod y cynllun darparu yn edrych ymlaen am ryw dair blynedd, gan 
sicrhau cysondeb o ran proses ac arfer. 
 
9.12 Delir â’r cylch hyfforddiant gan staff sydd â chymwysterau DPC priodol.  Yn 
unigryw, hwyrach, delir â phob rhan o'r cylch hyfforddiant gan aelodau unigol o'r staff.  
Caiff y system hon ei hatgyfnerthu'n gadarn gan DSAT, sy'n dweud yn benodol pa broses 
sydd i'w defnyddio ar gyfer pob elfen yn y cylch hyfforddiant.  Mae HMIC yn pryderu, 
fodd bynnag, o weld bod yna fylchau penodol mewn hyfforddiant, er enghraifft, mewn 
rhai elfennau mewn hyfforddiant gloywi.  Ar ôl gwneud asesiad perygl, daeth PM(A) yn 
ymwybodol o'r materion hyn.  
 
9.13 Dangosodd gweithgarwch arolygu pellach ddibyniaeth ar gyfraniadau yn yr 
ystafell ddosbarth, a'r hoff ddull oedd cyflwyniadau PowerPoint.  Er bod hyn yn briodol, 
cred HMIC y gellid gwneud mwy o ddefnydd o 'ddysgu cyfunol' ar sail cyfrifiadur 
(dysgu o bell drwy gyfrwng cyfrifiadur). 
 
9.14 Mae'r Fyddin yn cael defnyddio system gyfrifiadurol weithrediadol, y porth 
PM(A), sy'n gallu anfon polisi ac athrawiaeth ar draws y byd cyn pen 24 awr.  Gallai'r 
system hon, gyda meddalwedd priodol, hwyluso pecynnau dysgu cyfunol drwy'r 
sefydliad yn gyfan mewn amgylchedd ddysgu sy'n cael ei rheoli, ac felly ddileu'r bylchau 

Arolygiad o Gangen Ymchwilio Arbennig yr Heddlu Milwrol Brenhinol 



mewn hyfforddiant yn llwyr neu o leiaf yn rhannol, a sicrhau bod dysgu o bell sy’n cael 
ei reoli ar gael i bawb y mae arnynt ei angen. 
 
Argymhelliad 17: Mae HMIC yn argymell gwneud arolwg llawn o bortffolio cyrsiau 
Coleg yr Heddlu Amddiffyn drwy Swyddfa'r Profost Milwrol (y Fyddin), i nodi 
cynhyrchion addas ar gyfer darparu dysgu cyfunol. 
 
9.15 Mae'n dda gan HMIC sylwi bod y cyfleusterau ystafell ddosbarth sydd ar gael yn 
wych.  Mae adnoddau eithriadol o dda ar gyfer hyfforddiant amgylcheddol, a'r rheiny ar 
dir Southwick Park.  Mae hyn yn caniatáu'r preifatrwydd a'r rhyddid hyfforddiant y mae 
ar sefydliad milwrol eu hangen.  Mae HMIC yn cydnabod y cyllido a'r adnoddau 
sylweddol sydd wedi eu darparu yn yr adeilad newydd ar gyfer lleoliadau troseddau, sef 
Locard House.  Er mai ar gyfer myfyrwyr ymchwilio i leoliadau troseddau (CSI) y mae 
hwn yn bennaf, byddai HMIC yn annog defnyddio'r buddsoddiad hwn yn helaethach 
mewn meysydd yng nghwricwlwm y coleg sydd wedi eu nodi fel rhai addas. 
 
Cwrs Cymhwyster y Gangen Ymchwilio Arbennig 
 
9.16 Mae'r cwrs ymchwilydd lefel 3, sef cwrs mynediad i SIB fwy neu lai, yn hanfodol 
i archwilio a rheoli'n effeithiol ddigwyddiadau heddlu mawr sy'n dod o fewn cylch 
gwaith RMP.  Mae yna broses sy'n mynnu bod staff a ddewisir ar gyfer y cwrs hwn o 
safle rhingyll neu wedi llwyddo yn y cwrs dyrchafiad milwrol angenrheidiol. 
 
9.17 Wedyn caiff pecyn dysgu o bell sydd wedi ei ddatblygu ei anfon at fyfyrwyr 
unigol, cyn eu lleoli gydag uned SIB weithrediadol i gael profiad galwedigaethol. 
 
9.18 Ar ôl iddynt fynd drwy'r cyfnod asesu ffurfiannol, bydd myfyrwyr yn mynd ar y 
cwrs naw wythnos.  Mae'r cwrs yn cydymffurfio â DSAT a chaiff dderbyniad da gan 
bawb dan sylw.  Ar ôl ei ail-lunio'n ddiweddar dan arweiniad y cwsmeriaid, mae'n cael ei 
ystyried fel y prif gwrs a'r llwyddiant cyntaf ar ôl y symud i Southwick Park. 
 
9.19 Mae HMIC, fodd bynnag, yn pryderu bod myfyrwyr unigol yn cael cyfleoedd i 
gael profiadau digyswllt ac amrywiol yn ystod y cyfnod lleoli.  Gallai hyn greu 
anghysondeb o ran gwybodaeth.  Mae nifer sylweddol o staff CIB sy'n gweithredu fel 
mentoriaid neu hyfforddwyr yn teimlo'n anhapus am y meini prawf ar gyfer asesu profiad 
galwedigaethol i ddysgwyr yn ystod y cyfnod galwedigaethol. 
 
9.20 Mae HMIC wedi cynghori staff milwrol uwch am y diffyg ymddangosiadol hwn 
yn y meini prawf yn y strategaeth asesu gyfannol.  Cytunwyd y dylai gael ei hadolygu yn 
y dyfodol.  Mae'r cwrs yn cael ei sicrhau'n briodol o ran ansawdd a'i arfarnu drwy 
ddefnyddio'r prosesau Inval (sicrwydd ansawdd) ac Exval (arfarnu) DSAT. 
 
Ymchwilio i leoliadau troseddau 
 
9.21 Mae ymchwilio o safon uchel i leoliadau troseddau yn un o ddaliadau sylfaenol 
rheoli lleoliadau troseddau.  Mae'n dibynnu'n helaeth ar gael gwybodaeth o safon dda, 
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ynghyd ag arfer profiadol ac amgylcheddol.  Ar ôl hyfforddiant cychwynnol, dylai 
unigolion gael eu cefnogi gan hyfforddiant gloywi wedi ei strwythuro o fewn datblygiad 
proffesiynol parhaus, diogelu cymhwyster craidd, a chynnal a chadw a gwella sgiliau a 
gwybodaeth. 
 
9.22 Mae HMIC yn derbyn mai'r dewis o ased genedlaethol ar gyfer darparu cyrsiau 
ymchwilio i leoliadau troseddau yw'r Ganolfan Hyfforddiant Genedlaethol yn Harperley 
Hall, Durham, sy'n cael ei reoli gan Centrex, Awdurdod Canolog Hyfforddiant a 
Datblygiad yr Heddlu.  Tua diwedd 1999, llofnododd DPC a Centrex gytundeb 
trwyddedu yn caniatáu i DPC ddefnyddio'r defnyddiau cyrsiau ymchwilio i leoliadau 
troseddau gan Centrex yn benodol ar gyfer hyfforddi staff RMP mewn technegau 
ymchwilio i leoliadau troseddau. 
 
9.23 Dywedwyd wrth HMIC, er na ellir dod o hyd i'r cytuneb trwyddedu ar hyn o bryd, 
ei fod yn mynegi'r broses sicrwydd ansawdd a'r angen am hyfforddiant gloywi wedi ei 
strwythuro bob 18 mis.  Dywedwyd wrth HMIC nad yw hyn yn digwydd.  Bydd aseswyr 
Centrex yn ymgymryd â rhywfaint o sicrwydd ansawdd.  Yn ogystal, o ran datblygiad 
cwricwlwm awgrymwyd bod y Fyddin yn edrych ar ymwneud â'r safon rheoli lleoliadau 
troseddau fel rhywbeth 'dymunol', nid fel anghenraid. 
 
9.24 Er bod HMIC yn nodi materion lleoli yn y maes, mae'n pryderu bod peidio ag 
ymwneud â hyfforddiant gloywi yn ystod dyletswyddau cartref ar adeg o heddwch yn 
golygu bod CSIau unigol a'r sefydliad mewn perygl o fod yn sylweddol agored i'r system 
gyfreithiol os bydd camgymeriad. 
 
Uwch Swyddogion Ymchwilio y Gangen Ymchwilio Arbennig 
 
9.25 Mae SIOau yn yr heddlu milwrol yn cyflawni'r un swyddogaeth â'u cynghreiriaid 
sifil.  Mae HMIC yn ymwybodol fod y niferoedd isel yn ei gwneud yn effeithlon ac 
effeithiol darparu hyfforddiant gan ffynonellau allanol. 
 
9.26 Darperir hyfforddiant SIO gyda heddluoedd HO, yn enwedig gan Heddlu De 
Cymru.  Mae hwn yn ddarparwr sydd wedi ei achredu gan Centrex ac sy'n ei gwneud yn 
ofynnol i'r holl ddysgwyr ddilyn llwybr penodedig at achrediad.  Fodd bynnag, newydd 
ddechrau y mae hyn.  Er bod HMIC yn cefnogi'r math hwn o bartneriaeth gydag 
awdurdodau heddlu HO, dylai DPC, fel y cwsmer, fod yn ofalus rhag bod yn hunan-
fodlon a bod cwblhau pob hyfforddiant perthnasol yn arwain at achrediad. 
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10. Hil ac amrywiaeth 
 
10.1 Dan ei gyfrifoldebau fel y maent wedi eu gosod allan gan Ddeddf Diwygio 
Cysylltiadau Hiliol 2000 (RRAA 2000), ac er mwyn asesu cydymffurfio yn erbyn 
dyletswyddau cydraddoldeb eraill, gwnaeth HMIC asesiad effaith o hil ac amrywiaeth 
gan ddefnyddio grŵp cynghori annibynnol. 
 
10.2 Yr oedd yr asesiad yn nodi fel hyn "potential for the operations of the SIB to have 
a differential and/or adverse impact on staff members and consequently on the perception 
of and quality and nature of service delivery in the investigation of major and serious 
crime". 
 
10.3 Penderfynodd HMIC ddefnyddio'r broses arolygu i hyrwyddo cydraddoldeb hil ac 
amrywiaeth drwy sicrhau bod gwasanaethau, ac yn enwedig SIB, yn bodloni gofynion 
dyletswyddau cydraddoldeb hiliol a darpariaethau eraill sy'n hyrwyddo cydraddoldeb. 
 
10.4 Gwelodd y tîm arolygu bod SIB yn sefydliad sy'n canolbwyntio ar y teulu, a lle 
mae unigolion yn ceisio diogelu ei gilydd mewn swyddogaeth ymchwiliol a all fod yn 
llawn tyndra ac sy'n gofyn am gyfrinachedd.  Gwelwyd bod y syniad o gyfeillgarwch yn 
gryf ac yn grymuso.  Cybnabyddir bod personnel SIB yn byw ac yn gweithio ochr yn 
ochr â'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu pan na fyddant yn y maes. 
 
Cydymffurfio deddfwriaethol 
 
10.5 Er bod yr angen am gydymffurfio ag RRAA 2000 gan bob corff cyhoeddus, gan 
gynnwys SIB, i'w ddeall, mae dyletswyddau sy'n ymwneud â'r haenau eraill mewn 
amrywiaeth, yn enwedig anabledd, crefydd a chred, hefyd yn gymwys. 
 
10.6 Mae rhwymedigaeth ar SIB i gydymffurfio â'r dyletswyddau hyn.  Deallir fod 
plismona milwrol yn wahanol iawn i blismona gan y Swyddfa Gartref.  Fodd bynnag, gan 
fod RMP SIB yn rhan o'r Weinyddiaeth Amddiffyn, sy'n gorfod cydymffurfio â'r holl 
ddeddfwriaeth ar gydraddoldeb, mae rhwymedigaeth ar SIB i gydymffurfio â'r 
dyletswyddau hyn yn ogystal.  Cydnabyddir bod cyfrifoldebau sy'n ymwneud â rhyw 
hefyd yn gymwys, gyda’r amod mai nod y gwahaniaethu yw sicrhau effeithiolrwydd yn y 
frwydr.12 
 
10.7 Wrth arolygu cydymffurfio deddfwriaethol, gwelodd y tîm arolygu fod dibyniaeth 
helaeth ar roi'r arweiniad gan y Weinyddiaeth Amddiffyn, heb ymwneud yn llawn gan 
SIB i sicrhau goruchwylio cyfrifoldebau'n llawn dan y dyletswyddau hyn. 
 
10.8 Mae polisïau'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn gadarn, ond nid oes yn ei gynllun 
cydraddoldeb hil gynllun gweithredu i fonitro ymateb penodol SIB ei hun.  O ganlyniad, 
nid yw'r cynllun mor gadarn ag y dylai fod.  Byddai HMIC yn disgwyl bod gan un o’r 
heddluoedd HO gynllun gweithredu lleol ar amrywiaeth, yn cynnwys amcanion, 
arweinwyr wedi eu henwebu ac amserlenni wedi eu diffinio'n glir. 
                                                           
12 Deddf Gwahaniaethu ar Sail Rhyw 1975 Rheoliadau (Cymhwyso i'r Lluoedd Arfog etc.) 1994. 
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10.9 Er bod nifer y staff yn SIB yn fach, gwelodd HMIC fod yna ymwybyddiaeth o 
ddyletswyddau dan RRAA 2000, gyda dymuniad amlwg i drin pawb yn gyfartal.  Mae 
cwmpasu ehangder yr holl haenau amrywiaeth yn heriol wrth hyrwyddo cydraddoldeb ac 
ymwneud yn y gymuned.  Mae'r tîm arolygu yn cydnabod bod rhai lleoedd mewn unedau 
sy’n cael eu hatal i ferched drwy leihad.  Fodd bynnag, mae rhai lleoedd yn y Fyddin yn 
darparu cyfle, ac mae SIB yn un o'r rhain. 
 
10.10 Trefnir hyfforddiant bob blwyddyn yn unol ag RRAA 2000 a dyletswyddau 
cydraddoldeb eraill.  Er bod y prif ganolbwyntio yn bennaf ar ryw, mae angen 
cydnabyddiaeth bellach o faterion amrywiaeth eraill.  Gwelodd y tîm arolygu fod SIB, 
drwy gaplaniaeth y Fyddin, yn gallu troi at grŵp aml-ffydd. 
 
10.11 Mae'r swyddogaeth SIB yn gofyn am hyfforddiant a sgiliau arbenigol, ac ar hyn o 
bryd mae'n denu ei recriwtiaid o gronfa eithriadol o fach.  Er mwyn gwella'i broffil, 
hwyrach y bydd RMP yn dymuno ystyried hyrwyddo atyniadau SIB ymhlith unigolion o 
gefndiroedd amrywiol.  Hwyrach y bydd SIB hefyd yn dymuno ystyried sut y mae'n 
hyrwyddo'i hun ymhlith y rheiny a all ychwanegu mwy o wybodaeth at ei gronfa o 
sgiliau.  Gwelodd y tîm arolygu fod RMP ac SIB yn gweithio i nodi recriwtiaid posibl yn 
gynnar yn eu gyrfa filwrol.  Mae hyn yn ymddangos yn gyfle gwych ar gyfer gweithredu 
wedi ei dargedu.  Fodd bynnag, nid aseswyd tegwch y broses recriwtio yn yr arolygiad.  
Yn ystod ystyriaethau felly, hwyrach ei bod yn amserol hefyd i RMP ystyried sut y mae'n 
cefnogi grwpiau amrywiol o fewn ei strwythurau. 
 
10.12 Oherwydd diffyg monitro, ychydig dystiolaeth yn unig yr oedd SIB yn gallu ei 
darparu am y ffordd yr oedd yn mynd i'r afael â materion yn ymwneud â thueddfryd 
rhywiol a daliadau crefyddol. 
 
10.13 Mae'r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd i ymddangos eleni.  Mae angen i 
SIB gydnabod y ffaith hon, ac unrhyw ryddhad a ganiateir, a chynnwys hynny yn ei 
gynllun cydraddoldeb hiliol a'i gynllun gweithredu cysylltiedig. 
 
Polisïau a swyddogaethau 
 
10.14 Mae SIB yn dibynnu ar y Weinyddiaeth Amddiffyn i sicrhau bod ei bolisïau'n 
berthnasol ac wedi eu hasesu o ran effaith.  Cred HMIC fod y polisïau a'r swyddogaethau 
hyn yn cael effaith andwyol, yn enwedig mewn cysylltiad ag amrywiaeth staff.  Mae'n 
bwysig i SIB geisio creu asesiad effaith sy'n ymwneud ag ef yn benodol, gan ddarparu 
dealltwriaeth, trosolwg ac archwilio i sicrhau bod defnyddio polisi lleol gan SIB yn 
cydymffurfio â safbwynt holl-gynhwysol y Weinyddiaeth Amddiffyn.  Gwelodd y tîm 
arolygu fod yna newidiadau o ran dyhead wedi eu gosod am bum mlynedd, ond nid oedd 
y rheiny wedi eu cofnodi ar bapur.  Sylwodd HMIC fod hyfforddiant asesu effaith yn cael 
ei ddefnyddio gan SIB i ddatblygu'r maes hwn. 
 
10.15 Yr oedd polisi cadarn mewn bodolaeth ar boenydio, a pholisi mewnol hefyd ar 
droseddau atgasedd, ac yr oedd tystiolaeth fod materion aflonyddu rhywiol yn cael eu 
herio'n briodol a'u cofnodi. 
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Recriwtio, cadw a chynnydd 
 
10.16 Mae SIB wedi gwneud newidiadau sylweddol ar gyfer swyddogion sy'n ferched, 
ac mae’r rheiny gael i’w cydnabod a'u canmol.  Fel y gwelir o'r siart isod, mae gan SIB 
ganran uwch o bersonnel sy'n ferched na'r Fyddin yn ei chyfanrwydd.  Fodd bynnag, mae 
yna le o hyd i wella cynrychiolaeth merched yn y rhengoedd uwch. 
 

Cymariaethau rhyw y Fyddin/RMP/SIB 
 

Percentage comparison = Cymharu canrannau 
 
Army officers = Swyddogion y Fyddin 
RMP officers = Swyddogion RMP 
SIB officers = Swyddogion SIB 
Army soldiers = Milwyr y Fyddin 
RMP soldiers = Milwyr RMP 
SIB soldiers = Milwyr SIB 
Corporals on SIB attachment = Corpraliaid ar gyfnod cyswllt SIB 
 
Location/rank = Lleoliad/safle 
 
Female = Merched 
 
Male = Dynion 
 
 
10.17 Y cwestiwn a godwyd yw a yw cynnydd ar gael i ferched ar yr un cyflymdra ag i 
ddynion.  Mae yna arwydd fod gwaith/bywyd a'r diddordeb a'r amrywiaeth swyddi wedi 
annog cyfleoedd i ferched.  Y rheswm mwyaf cyffredin pam y mae merched yn gadael 
SIB yw mamolaeth.  Hyd y gwasanaeth ar gyfer yr holl staff yn SIB ar gyfartaledd yw 
pedair blynedd. 
 
10.18 Dywedwyd wrth y tîm arolygu fod recriwtio staff o leiafrifoedd du ac ethnig yn 
dal yn her.  Nid SIB yw'r cyflogwr, ac ychydig reolaeth sydd ganddo dros ddewis. 
 
10.19 Gwelodd y tîm arolygu fod diffyg polisi ar weithredu cadarnhaol i wella 
cydraddoldeb niferoedd ac amrywiaeth y gweithlu.  Mae SIB wedi cydnabod bod angen 
adeiladu grŵp amrywiaeth a datblygu dull gwahanol i feistroli'r sgiliau angenrheidiol.  
Dylai unrhyw gynllun gweithredu sy'n datblygu gynnwys eitemau felly.  Gall defnyddio 
cynghorydd allanol helpu datblygu cyfleoedd gweithredu cadarnhaol, ond mae angen 
iddynt gydnabod mai'r Weinyddiaeth Amddiffyn sy'n rheoli'r polisïau holl-gynhwysol. 
 
Arweinyddiaeth 
 
10.20 Er bod strwythur hierarchaidd o fewn SIB ac RMP gydag arweinyddiaeth glir, nid 
oes arweinydd wedi ei enwi i yrru materion amrywiaeth ymlaen.  Mae PM(A) yn ceisio 
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cael trefniadaeth fwy cynhwysol gyda mwy o amrywiaeth i ymwneud â'r amrywiol 
arenâu ymchwilio, ac i adeiladu ymddiriedaeth a hyder.  Cydnabyddir bod gweithgarwch 
yn cael ei gyfyngu o fewn cyllidebau, gan bolisi holl-gynhwysol y Weinyddiaeth 
Amddiffyn, a chan y diffyg targedau ar hyn o bryd o fewn unrhyw gynllun cysylltiedig. 
 
Strwythur 
 
10.21 Ni welodd y tîm arolygu unrhyw grŵp i ddelio ag amrywiaeth er mwyn gyrru'r 
cynllun gweithredu strategol ymlaen.  Nid oedd amcanion o ran hil ac amrywiaeth mewn 
cynlluniau cyrhaeddiad personol na grwpiau cefnogi, na neb i gefnogi amrywiaeth, ac 
felly yr oedd darparu materion cydraddoldeb a bod yn atebol amdanynt yn gyfyngedig. 
 
Monitro 
 
10.22 Er bod cynllun gweithredu'r Weinyddiaeth Amddiffyn - ac iddynt hwy y mae SIB 
ac RMP yn atebol - yn bodoli, nid oes data ar gael i ddangos a yw SIB yn gwneud 
asesiadau effaith ar bolisïau lleol. 
 
Ymwybyddiaeth ddiwylliannol 
 
10.23 Bydd SIB yn ymwneud â hyfforddiant hil ac amrywiaeth yn flynyddol.  Bydd 
cyfnod o wrando adroddiadau ar ôl dychwelyd o leoliadau, a chaiff yr hyn a ddysgir ei 
drosglwyddo i staff eraill sydd ar fin cael eu lleoli.  Drwy'r dull hwn mae SIB wedi dysgu 
ychydig am agweddau diwylliannol ar yr amgylchedd lle mae'n gweithredu.  Fodd 
bynnag, mae angen creu protocolau diwylliannol gyda chyrff eraill sy'n bartneriaid er 
mwyn datblygu ymwybyddiaeth yn y dyfodol. 
 
10.24 Mae heddluoedd HO wedi darganfod bod defnyddio grwpiau cynghori 
annibynnol wedi cyfrannu at ddatblygu polisi ac arfer, gan greu mwy o ymddiriedaeth a 
hyder yn y cymunedau y maent yn gweithio gyda hwy. 
 
10.25 Cafwyd tystiolaeth am lunio panel cynghori lleol ar ôl y rhyfel yn Irac.  Yr oedd y 
panel hwn, a oedd yn cynnwys comander heddlu, barnwr, gwleidydd, meddyg a dyn 
busnes, yn ddibynadwy ac yn gredadwy.  Yr oedd y panel hwn o wirfoddolwyr yn rhoi 
cyngor am y gyfraith, heddlu, llysoedd a charchardai, a châi fynediad llawn i leoliadau 
felly ar unrhyw adeg. 
 
Adnoddau dynol 
 
10.26 Gwelodd y tîm arolygu nad oedd hil ac amrywiaeth yn ymddangos ar yr agenda ar 
gyfer cyfarfodydd, ac o ganlyniad ychydig iawn o ganolbwyntio oedd ar anabledd neu'r 
haenau eraill mewn amrywiaeth.  Nid oedd yn ofynnol i'r rheolwyr fodloni amcanion o 
ran materion hil ac amrywiaeth.  Nid oes data ar gael yn hwylus am ddefnyddio grwpiau 
amrywiaeth. 
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Cydnabyddir bod SIB yn gweithredu polisïau sy'n garedig i deuluoedd ac sy'n denu 
merched, a hefyd ei fod yn ceisio ymestyn daliadaeth mewn swyddi arbenigol.  Er bod 
cynlluniau lles da, gan gynnwys darparu FLOau, ar gael i gefnogi staff, maent yn dal i 
gael eu datblygu ac nid ydynt yn ddigonol i gefnogi'r holl staff. 
 
Darpariaeth weithrediadol 
 
10.27 Rhaid ystyried yr arolygiad hwn yng nghyd-destun lleoliadau milwrol mewn 
gwledydd tramor.  Er bod hyn yn cynyddu ymddiriedaeth a hyder mewn amgylchiadau 
lle mae tyndra, mae angen monitro'n gyson y berthynas sy'n cael ei chreu gyda 
swyddogion a gwasanaethau plismona lleol. 
 
Argymhelliad 18: Mae HMIC yn argymell datblygu cynllun gweithredu ar frys i 
symud ymlaen y cynllun cydraddoldeb hiliol fel y mae'n effeithio ar SIB. 
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11. Arweinyddiaeth 
 
Cynllunio olyniaeth 
 
11.1 Wrth ystyried yr adran hon, dylid cadw mewn cof y sylwadau am arweinyddiaeth 
sydd mewn elfennau arbenigol eraill yn yr adroddiad hwn er mwyn cadw eu cyd-destun. 
 
11.2 Mae yna lefel o sefydlogrwydd yn y strwythur comand, o gofio'r cyfnodau lleoli o 
ddwy i dair blynedd, ond nid yw hyn yn gyffredinol wir a byddid yn disgwyl i 
orgyffwrdd ddarparu parhad.  Yn ogystal, bydd swyddogion RMP yn aml yn dychwelyd i 
RMP/SIB ar gyfer lleoliadau pellach wrth i'w gyrfaoedd symud ymlaen.  Er bod 
graddau'r cynllunio olyniaeth yn dda ar y cyfan, mae yna enghreifftiau o swyddi 
allweddol sy'n wag am fisoedd lawer.13 
 
Cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd 
 
11.3 Bydd tîm comand RMP/SIB yn cyfleu cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd 
SIB drwy ddogfennau ysgrifenedig ac electronig sy'n cael eu cyhoeddi.  Mae'r dogfennau 
electronig ar gael drwy gyfrwng y porth PM(A), sef lleoliad mewnrwyd yn seiliedig ar y 
we.  Defnyddir yr un dull hwn i rybuddio staff am brosesau a gweithdrefnau newydd.  Un 
enghraifft oedd cyhoeddi’r Athrawiaeth Ymchwilio Dreiddiol yn ddiweddar gan NCPE.  
Troswyd honno i ffurf PowerPoint a'i rhannu ar draws y terfynellau RMP ac SIP i'r holl 
staff SIP ei darllen. 
 
11.4 Gwelodd y tîm arolygu fod ymateb y staff i'r polisïau diweddaraf yn cael ei ddeall 
a'i drosglwyddo drwy'r gadwyn gomand ar ffurf sesiynau adrodd gan reolwyr llinell. 
 
Bod yn weladwy 
 
11.5 Mae PM(A) a'i staff pencadlys yn weladwy iawn.  Bydd yn ymweld yn rheolaidd 
â'r holl leoliadau RMP ac SIB.  Defnyddir yr un broses gan brif swyddogion SIB, er bod 
cael eu tynnu allan wedi effeithio ar allu rhai swyddogion i ymweld â'r holl staff. 
 
Strategaeth marchnata 
 
11.6 Mae'r tîm comand yn ymwybodol o gysyniad y staff a'r cyhoedd.  Bu Swyddog y 
Profost Milwrol (y Fyddin) yn gyfrifol am ariannu cyfres o bosteri mur i egluro 
swyddogaeth, profiad ac ymrwymiad swyddogion RMP.  Yr oedd SIB i'w weld fel un o'r 
gyfres hon. 
 
Llunio polisïau a'u defnyddio 
 
11.7 Gwelodd HMIC fod nifer o bolisïau SIB yn cyd-fynd â nodau ac amcanion y 
Fyddin oherwydd bod eu dogfennau wedi eu hailgynhyrchu o ddogfennau'r Fyddin.  Yr 
oedd y rhain wedyn yn cael eu defnyddio'n ddigwestiwn. 
                                                           
13 Gweler Adran 8: Adnoddau Dynol 
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11.8 Cafodd y protocol yn ymwneud ag ymchwilio i farwolaethau ar dir neu mewn 
adeiladau sy'n eiddo i'r Weinyddiaeth Amddiffyn, neu'n cael eu dal ganddi neu o dan ei 
rheolaeth, ei greu gan y Gweithgor Dynladdiad ACPO gyda Phrofost Milwrol y tri 
gwasanaeth ym mis Tachwedd 2005.  Gwelodd HMIC ei fod wedi ei anfon o gwmpas 
cyn pen wythnos ar ôl ei gyhoeddi.  Mae wedi ei ddefnyddio droeon ac wedi galluogi 
datrys materion blaenoriaeth yn gyflym. 
 
Strwythur cyfarfodydd 
 
11.9 Bydd PM(A) yn mynychu fforwm polisi strategol a elwir yn Bwyllgor Cydlynu 
Plismona Amddiffyn.  Yn y cyfarfod hwn bydd Profost Milwrol y ddau Lu Arfog arall yn 
bresennol, ac mae'n ceisio: 
 
• datblygu dull mwy integredig o blismona; 
• cynghori budd-ddeiliaid am flaenoriaethau plismona adrannau; 
• delio â materion strategol; 
• gwneud y mwyaf o gyfleoedd ar gyfer rhyng-weithredu rhwng heddluoedd 

amddiffyn; 
• hwyluso safonau cyffredin ac arfer gorau; a 
• sicrhau cyswllt agos â Phwyllgor Heddlu'r Weinyddiaeth Amddiffyn a Fforwm 

Penaethiaid yr Heddlu Amddiffyn. 
 
11.10 Mae Fforwm Penaethiaid yr Heddlu Amddiffyn hefyd yn caniatáu hyrwyddo 
cydweithrediad effeithiol ac effeithlon rhwng heddluoedd amddiffyn. 
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12. Rheoli perfformiad a gwelliant parhaus 
 
12.1 Fel y dangoswyd mewn adrannau cynharach, caiff SIB ei fesur yn ôl ei allu i greu 
ffeiliau ymchwilio o safon benodol a'u cyflwyno'n brydlon. 
 
12.2 Ceisiodd HMIC gael manylion am lefelau trosi achos o fod yn ymchwiliad i 
euogfarn llwyddiannus yn y llys, ond nid oedd y wybodaeth ar gael yn hawdd. 
 
Argymhelliad 19: Mae HMIC yn argymell datblygu set o fesurau perfformiad sy'n 
cynnwys canlyniad ymchwiliadau, er mwyn dangos cefnogaeth SIB i'r Fyddin ac i 
helpu nodi arfer da a meysydd i'w gwella. 
 
12.3 Dywedwyd wrth y tîm arolygu fod dymuniad SIB i gyflwyno ffeiliau achos yn 
gyson a phob cam gweithredu y gellid ei ddychmygu wedi ei gwblhau, er mwyn 
cyflwyno ymchwiliad trwyadl, weithiau'n cael ei gymhlethu gan alwadau'r erlyniad am yr 
hyn a ystyrir yn lefelau prawf gormodol.  Caiff y cwestiwn pryd y mae tystiolaeth 
ddigonol ar gael ei ateb drwy oruchwylio ymchwiliadau'n agosach gan reolwyr a thrwy 
ymgynghori'n gynharach ag APA.  Dywedodd HMIC y dylai defnyddio cyfreithiwr APA 
ymlaen llaw wella'r sefyllfa hon.  Mae Mesur y Lluoedd Arfog hefyd yn cefnogi 
ymwneud ag APA yn gynharach, ac ni all hynny ond helpu lleihau gweithredu diangen. 
 
12.4 Mae cyflwyno ffeiliau'n brydlon gan RMP yn gyffredinol yn destun archwilio 
mewn grŵp oedi gweithredu dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Gadfridog lle bydd PM(A) yn 
bresennol.  Caiff hyn ei gefnogi gan ddadansoddiad o olrhain achosion ym mhencadlys 
RMP. 
 
12.5 Mae APA wedi cychwyn system o ymateb i adroddiadau am achosion er mwyn 
sicrhau bod staff yn cael gwybod am faterion yn ymwneud â'u hymchwiliad.  Mae hyn yn 
ychwanegol at ymateb goruchwylio drwy system gyfrifiadurol RMP REDCAPS, a 
ddefnyddir i fonitro ymchwiliadau ac i gyfeirio a rhoi cyngor am weithrediadau gan 
ymchwilwyr. 
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13. Casgliad 
 
13.1 Gwelodd HMIC Gangen Ymchwilio Arbennig o ymchwilwyr ymroddedig a 
phroffesiynol yn gweithio mewn amgylchedd weithio anodd iawn, gyda gwahanol reolau 
ymladd i'w hystyried ac o dan lygad craff y cyfryngau, yn y Deyrnas Gyfunol ac mewn 
gwledydd tramor.  Mae SIB yn darparu ei wasanaeth ymchwilio o fewn sefydliad llawer 
iawn mwy, sef y Weinyddiaeth Amddiffyn, ac yn gwneud hynny fel rhan o allu plismona 
rhwng y tri gwasanaeth.  Golyga hyn fod angen i SIB weithredu yn ôl polisi 
strwythuredig sydd weithiau'n anhyblyg. 
 
13.2 Mae'r arweinyddiaeth unigol a welwyd drwy SIB i gyd yn ddymunol ac yn 
ysgogi, a'i staff yn gweithio yn ôl safon uchel mewn sefyllfa sydd dan bwysau eithriadol. 
 
13.3 Mae HMIC yn asesu bod gan SIB y gallu i gynnal ymchwiliad adweithiol 
priodol lefel 3. 
 
13.4 Fodd bynnag, mae angen gwella ar frys allu'r Fyddin i ddefnyddio adnoddau'n 
rhagweithiol.  Mae hyn yn gofyn am strwythur NIM ffurfiol er mwyn nodi bygythion 
strategol a lleoli adnoddau ymroddedig yn gynnar, er mwyn atal digwyddiadau enbyd yn 
y dyfodol a pherygl posibl i enw da'r Fyddin. 
 
13.5 Wrth ddod i'r casgliad hwn, dylid cydnabod nad yw bod yn rhagweithiol felly 
wedi ei ddisgwyl yn draddodiadol gan SIB.  
 
13.6 Barn HMIC yw y gellid gwella perfformiad gan drefn berfformiad strategol sy'n 
ymestyn y tu hwnt i gyflwyno ffeiliau ac sy'n rhoi mwy o bwyslais ar ganlyniadau. 
 
13.7 Er mwyn cydnabod yr angen am drin RMP fel gwasanaeth plismona ynddo'i hun, 
dylai gael ei arolygu'n rheolaidd gan awdurdod cymwys.  Mae cais gwirfoddol am 
archwilio ar y lefel hon yn beth prin, ac mae'n arwydd o barodrwydd SIP i ddysgu a 
datblygu. 
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Argymhellion 
 
3. Ymchwilio i droseddau mawr 
 
Argymhelliad 1: Mae HMIC yn argymell cyswllt rhwng SIB a Gweithgor ACPO ar 
Ddynladdiad, gyda'r bwriad o nodi cyfleoedd cyfnewid (tudalen 11).   
 
Argymhelliad 2: Mae HMIC yn argymell defnyddio HOLMES MIR yn gynnar yn yr 
ymchwiliad addas nesaf i drosedd mawr (tudalen 13). 
 
Argymhelliad 3: Mae HMIC yn argymell creu polisi o arolygu achosion o droseddu 
mawr (tudalen 16). 
 
4. Troseddau difrifol a throseddoldeb cyfundrefnol 
 
Argymhelliad 4: Mae HMIC yn argymell mabwysiadu NIM yn ffurfiol a chreu ar frys 
asesiad strategol cynhwysfawr i ddeall yn llawn natur a graddau’r troseddau difrifol a 
chyfundrefnol (tudalen 18). 
 
5. Rheoli cudd-wybodaeth droseddol 
 
Argymhelliad 5: Mae HMIC yn argymell y dylai Swyddfa'r Profost Milwrol ymrwymo i 
fabwysiadu NIM yn llawn a buddsoddi ynddo, gan gynnwys sefydlu rhaglen weithredu 
wedi ei chynllunio'n llawn a chydag adnoddau llawn.  Mae NCPE wedi cytuno i gynghori 
Swyddfa'r Profost Milwrol yn y cyswllt hwn (tudalen 22). 
 
Argymhelliad 6: Mae HMIC yn argymell y dylai Swyddfa'r Profost Milwrol ddatblygu 
strategaeth gyfathrebu fewnol i gynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth am NIM a'i 
fuddiannau (tudalen 22). 
 
Argymhelliad 7: Mae HMIC yn argymell y dylai Swyddfa'r Profost Milwrol ailfywiogi'r 
strategaeth TG i gefnogi gweithrediadau cudd-wybodaeth a gweithrediadau cudd (tudalen 
22). 
 
6. Gwasanaethau fforensig 
 
Argymhelliad 8: Mae HMIC yn argymell y dylai SIB arolygu ei ddulliau ar gyfer cadw a 
chyflwyno samplau DNA a samplau olion bysedd ar gyfer cyfiawnder troseddol (tudalen 
25). 
 
Argymhelliad 9: Mae HMIC yn argymell y dylai SIB sefydlu protocolau gyda'r holl 
awdurdodaethau y mae ganddo gysylltiad â hwy er mwyn sicrhau rhannu samplau 
ymchwilio a samplau cyfiawnder troseddol yn briodol (tudalen 26). 
 
Argymhelliad 10: Mae HMIC yn argymell y dylai SIB ystyried recriwtio pennaeth 
proffesiwn sifil ar gyfer gwasanaethau fforensig (tudalen 27). 
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Argymhelliad 11: Mae HMIC yn argymell y dylai Swyddfa'r Profost Milwrol ystyried 
cymryd olion bysedd a DNA oddi wrth yr holl ymgeiswyr RMP posibl, er mwyn gwneud 
ymchwiliad damcaniaethol yn erbyn cronfeydd data olion bysedd a DNA yn y Deyrnas 
Gyfunol ac yn y wlad lle mae'r ymgeisydd yn byw (tudalen 28). 
 
Argymhelliad 12: Mae HMIC yn argymell y dylai SIB ddatblygu cynllun darparu 
gwyddoniaeth fforensig am y pum mlynedd nesaf, gan gymryd i ystyriaeth: 
 
• darparu ar gyfer heriau’r amgylchedd a ragwelir yn y dyfodol; 
• y fenter Plismona Porffor rhwng y tri gwasanaeth; 
• darparu gwasanaethau gwerth gorau; a 
• dysgu am drefniadaeth (tudalern 28). 
 
7. Prosesau cyfiawnder troseddol 
 
Argymhelliad 13: Mae HMIC yn argymell, fel mater o frys, y dylai Swyddfa'r Profost 
Milwrol nodi gyda'r awdurdodau perthnasol yr achos diwrthdro dros gael dewisiadau 
achos gwahanol (tudalen 31). 
 
8. Adnoddau dynol 
 
Argymhelliad 14: Mae HMIC yn argymell datblygu gweithio SIB gan y tri gwasanaeth 
ymhellach (tudalen 33). 
 
Argymhelliad 15: Mae HMIC yn argymell y dylai Swyddfa'r Profost Milwrol arolygu 
polisïau daliadaeth ar gyfer yr holl swyddi arbenigol (tudalen 34). 
 
Argymhelliad 16: Mae HMIC yn argymell ystyried gwasanaethau cefnogi ar gyfer staff 
SIB, ac mae'n argymell yn gryf gynnal arolwg yn gynnar o unrhyw ddatblygiad i asesu 
anghenion am wasanaethau mwy strwythuredig ar gyfer staff mewn meysydd lle mae 
perygl mawr (tudalen 36). 
 
9. Hyfforddiant a datblygiad 
 
Argymhelliad 17: Mae HMIC yn argymell gwneud arolwg llawn o bortffolio cyrsiau 
Coleg yr Heddlu Amddiffyn drwy Swyddfa'r Profost Milwrol (y Fyddin), i nodi 
cynhyrchion addas ar gyfer darparu dysgu cyfunol (tudalen 38). 
 
10. Hil ac amrywiaeth 
 
Argymhelliad 18: Mae HMIC yn argymell datblygu cynllun gweithredu ar frys i symud 
ymlaen y cynllun cydraddoldeb hiliol fel y mae'n effeithio ar SIB (tudalen 45). 
 
12. Rheoli perfformiad a gwelliant parhaus 
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Argymhelliad 19: Mae HMIC yn argymell datblygu set o fesurau perfformiad sy'n 
cynnwys canlyniad ymchwiliadau, er mwyn dangos cefnogaeth SIB i'r Fyddin ac i helpu 
nodi arfer da a meysydd i'w gwella (tudalen 48). 

Arolygiad o Gangen Ymchwilio Arbennig yr Heddlu Milwrol Brenhinol 



Geirfa 
 
ACPO   Cymdeithas y Prif Swyddogion Heddlu 
 
APA   Awdurdod Erlyn y Fyddin 
 
Centrex  Asiantaeth Ganolog Hyfforddiant a Datblygiad yr Heddlu 
 
CIT   Tîm ymchwilio canolog 
 
COT   Tîm gweithrediadau cudd 
 
CRFP   Cyngor Cofrestru Ymarferwyr Fforensig 
 
CSI   Ymchwilydd lleoliadau trosedd 
 
DG (S&S)  Cyfarwyddwr Cyffredinol (Diogeledd a Diogelwch) 
 
DPC   Coleg yr Heddlu Amddiffyn 
 
DSAT   Dull Hyfforddiant Systemau Amddiffyn 
 
DSU   Uned adnoddau ymroddedig 
 
FLO   Swyddog cyswllt teuluoedd 
 
FWO   Swyddog gwarantedig fforensig 
 
HMIC   Arolygiaeth Heddluoedd Ei Mawrhydi 
 
HO   Y Swyddfa Gartref 
 
HOLMES  System Fawr Ymholiadau Mawr y Swyddfa Gartref 
 
JRT   Tîm Ymateb ar y Cyd 
 
MCJS   System Cyfiawnder Troseddol Milwrol 
 
MIR   Ystafell digwyddiad mawr 
 
MIRSAP  Gweithdrefnau Gweinyddol Safonol Ystafell Digwyddiad Mawr 
 
MoD   Y Weinyddiaeth Amddiffyn 
 
NCPE   Canolfan Genedlaethol Rhagoriaeth Plismona 
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NIM   Model Cudd-wybodaeth Cenedlaethol 
 
PCSD   Cyfarwyddiaeth yr Heddlu a Safonau Troseddu 
 
PM(A)   Profost Milwrol (y Fyddin) 
 
RAF   Y Llu Awyr Brenhinol 
 
REDCAPS  System gyfrifiadurol cofnodi a rheoli troseddau RMP 
 
RIO   Swyddfa Gudd-wybodaeth Ranbarthol 
 
RMP   Yr Heddlu Milwrol Brenhinol 
 
RRAA 2000  Deddf Diwygio Cysylltiadau Hiliol 2000 
 
SCAS   Adran Dadansoddi Troseddau Difrifol 
 
SIB   Cangen Ymchwilio Arbennig  
 
SIO   Uwch swyddog ymchwilio 
 
SOCO   Swyddog lleoliadau troseddau 
 
SPCB   Swyddfa Troseddau Heddlu'r Lluoedd Arfog 
 
TA   Y Fyddin Diriogaethol 
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