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Cefndir i’r Adroddiad   

 

 
Cyflwyniad:  
 
Mae plismona wedi bod o dan chwyddwydr sylweddol yn dilyn achosion amlwg iawn lle mae uniondeb y rhai 
hynny sy'n gwasanaethu yn heddluoedd y DU wedi cael ei gwestiynu. Disgwylir safonau uchel gan swyddogion 
heddlu ac mae'n angenrheidiol eu bod yn glynu at yr un safonau personol maent yn eu gorfodi.   
 
Unwaith yn rhagor, mae plismona wedi cael sylw'r cyfryngau cymdeithasol am y rhesymau anghywir. Rwyf yn 
siŵr fy mod yn siarad ar ran pawb pan rwyf yn dweud fod troseddau David Carrick yn ffiaidd a brawychus, yn 
waeth oherwydd y swydd gyfrifol roedd ganddo wrth droseddu fel hyn. Yn wir, rwyf yn meddwl am y dioddefwyr 
dewr a ddangosodd y cryfder mwyaf wrth hysbysu am y troseddau hyn ynghyd â dioddef y posibilrwydd o fod 
ynghlwm ag achos amlwg iawn.  
 
Rwyf hefyd yn teimlo ei bod yn bwysig cofio mai sgil a phroffesiynoldeb cydweithwyr yn Swydd Hertford a 
sicrhaodd fod Carrick yn dod o flaen ei well. Hoffwn bwysleisio fy mod yn credu fod y mwyafrif o'n swyddogion a 
staff yn onest, diwyd ac yn gwbl ddibynadwy. Rwyf yn gwybod eu bod yn cyflawni eu dyletswyddau gyda'r 
proffesiynoldeb mwyaf.   
 
Bydd effaith ddinistriol troseddau Carrick yn mynd ymhell tu hwnt i'r Gwasanaeth Heddlu Metropolitan. Mae 
trafodaethau wedi digwydd rhwng pob prif swyddog a'r Swyddfa Gartref ynghylch ei droseddu ffiaidd a'r camau 
arfaethedig. 
 
Fel arweinydd CCPSH dros Gronfa Ddata Genedlaethol yr Heddlu, byddaf ar flaen y gad, yn defnyddio popeth 
sydd ar gael i mi er mwyn sicrhau fod camau cadarn yn cael eu cymryd er mwyn cael gwared ar swyddogion o'n 
gwasanaeth sydd ddim yn addas i wisgo'r lifrai.  
 
Ymateb Heddlu Gogledd Cymru:   
 
Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cydnabod yr effaith negyddol ar, nid yn unig hyder cyhoeddus, ond hyder mewnol 
pan nad ydy ymddygiad a safonau yn cael eu hymdrin yn gywir.   
 
Rwyf yn deall nad ydy Heddlu Gogledd Cymru yn rhydd o gamymddygiad. Mae achosion llys a gwrandawiadau 
camymddwyn mewnol o ran gweithwyr o'r heddlu hwn wedi bod eisoes eleni, a bydd mwy yn y misoedd i ddod. 
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Mae hyn wrth i ni sicrhau ein bod yn cael gwared ar unrhyw ymddygiad o ragfarn yn erbyn merched ac ymddygiad 
rheibus sy'n bodoli yn niwylliant yr heddlu.  
 
Er mwyn cynorthwyo gwaith yr Heddlu ar ymddiriedaeth, hyder a chyfreithlondeb, rwyf wedi comisiynu 
archwiliad diwylliannol. Bydd darparwr allanol annibynnol yn ymgymryd â'r gwaith hwn er mwyn sicrhau eu bod 
yn gallu edrych 'yn ddi-ofn' ar ddiwylliant y sefydliad ar lefel unigolyn, tîm a sefydliadol.  
 
Mewn cydweithrediad ag Ysgol Fusnes Prifysgol Durham, mae'r Heddlu wedi datblygu Rhaglen Arweinyddiaeth 
Gynhwysol (ILP) pedwar diwrnod sy'n cael ei gyflwyno i bob goruchwyliwr llinell gyntaf ac ail linell sydd gennym 
ni. Gan ddefnyddio tystiolaeth, mae'n canolbwyntio ar bwysigrwydd arweinyddiaeth gynhwysol a chynorthwyol, 
sy'n ffactor hanfodol wrth i swyddogion a staff gael yr hyder i hysbysu am a herio ymddygiad amhriodol gan 
gydweithwyr a goruchwylwyr.   
 
Hon ydy'r rhaglen fuddsoddi ac arweinyddiaeth fwyaf y mae'r heddlu wedi'i chynnal ers dros 15 mlynedd. Bydd 
y Rhaglen yn destun gwerthusiad ffurfiol er mwyn sicrhau ei bod yn cyflawni'r canlyniadau a ddyhëir amdanynt. 
 
Yn hanfodol i gynnal safonau'r Heddlu ydy ein Hadran Safonau Proffesiynol (ASP). Mae pob aelod o staff o fewn 
ein Hadran Safonau Proffesiynol yn mynd drwy lefelau fetio uwch na'r disgwyl yn arferol. Yn yr un modd, maent 
â chymwysterau addas i ymgymryd â'r rôl. Hoffwn sicrhau fod prosesau llym mewn lle er mwyn ymdrin â 
swyddogion sy'n mynd yn is na'r safonau disgwyliedig. 
 
Mewn ymchwiliadau troseddol, gwnaiff Gwasanaeth Erlyn y Goron benderfynu ar gyhuddo. Bydd achosion sydd 
ddim yn bodloni'r trothwy troseddol yn cael eu hadolygu gan Awdurdod Priodol. Rhaid i'r Awdurdod Priodol 
benderfynu, yn seiliedig ar adroddiad cychwynnol, os ydy'r safonau ymddygiad proffesiynol wedi'u torri. Mae 
toriadau yn cael eu categoreiddio fel Camymddygiad a Chamymddygiad Difrifol. 
 
Ar ddiwedd ymchwiliad, gwnaiff yr Awdurdod Priodol benderfynu ar y llwybr datrysiad. Bydd rhai ymchwiliadau 
yn arwain at fod angen gwrandawiad. Bydd Cadeirydd Cymwys yn y Gyfraith yn llywyddu'r gwrandawiad gydag 
aelod panel annibynnol ac aelod o'r heddlu (ar lefel Uwcharolygydd).  Penderfyniad y panel fydd y canlyniad, nid 
Heddlu Gogledd Cymru.  
 
Er mwyn craffu'n briodol, mae Panel Craffu ASP chwarterol sy'n diweddaru Swyddfa'r CHTh.  
 
Trais yn Erbyn Merched a Genethod (VAWG)  
 
Yma yng Nghymru, mae gennym strategaeth glir dros ymdrin â thrais yn erbyn merched a genethod, cam-drin 

domestig a thrais rhywiol. Mae ein hymdriniaeth glasbrint unigryw yn cymryd golwg traws sector ac mae ganddi 

lif gwaith ar gyfer y gweithle. Mae hyn yn ein caniatáu i ddatblygu ledled sefydliadau ac mae llywodraethu hyn 

yn hysbysu'r Dirprwy Brif Weinidog, Bwrdd Partneriaeth Plismona Cymru ac i'r ffrydiau gwaith VAWDASV 

cenedlaethol. Rydym wedi bod ar flaen y gad o ran y gwaith hwn ac fel Prif Gwnstabl, rwyf yn arweinydd 'Cymru 

gyfan' ar y gwaith hwn. 

• Yng Ngogledd Cymru, mae grŵp Aur VAWG wedi'i sefydlu er mwyn deall ein diwylliant a'n hymateb ni 

ein hunain i adroddiadau o gamymddygiad ond hefyd gyda chanolbwynt ar wella ymatebion allanol.  

• Mae'r ymgyrch Strydoedd Diogelach yn offeryn rydym yn ei ddefnyddio sy'n nodi llecynnau. Gyda'r data 

hwn gallwn ganolbwyntio ein hadnoddau'n effeithlon ar feysydd problematig.   

• Mae'r Adran Safonau Proffesiynol wedi adolygu pob achos lle roedd VAWG yn ffactor. Roedd hyn er 

mwyn sicrhau fod yr achosion hynny wedi'u hymchwilio'n briodol.  
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• Mae gwelliannau wedi’u gwneud yn y ffordd mae achosion VAWG yn cael eu fflagio'n fewnol. Mae hyn 

yn ein caniatáu ni fel sefydliad i ddeall patrymau ymddygiad yn well a monitro galw wrth symud ymlaen.  

Cam-drin Domestig gan Droseddwyr Unigol o fewn yr Heddlu 
 
Mewn blynyddoedd blaenorol, mae pryderon wedi'u nodi fod gormod o achosion yn arwain at ddim gweithredu 
pellach ac na ystyriwyd ymddygiad y swyddog. Er mwyn trechu hyn, mae gweithdrefn weithredu sefydlog bellach 
yn bodoli sy'n gorchymyn y camau a fydd yn cael eu cymryd. Mae'r broses hon yn cynnwys yr ymateb canlynol: 
 

• Goruchwylir honiadau o gam-drin domestig gan droseddwyr unigol o fewn yr heddlu gan Dditectif Brif 

Arolygydd ac fe'u dyrennir at dditectif ar gyfer ymchwiliad.  

• Mae hefyd cymorth cofleidiol i ddioddefwyr gan eiriolwyr annibynnol a chymorth gan Swyddogion Cam-

drin Domestig.  

• Mae achosion o gam-drin domestig gan droseddwyr unigol o fewn yr heddlu yn cael eu craffu mewn 

cyfarfod misol er mwyn sicrhau bod ymchwiliadau'n cael eu symud ymlaen yn amserol. 

 
Adroddiad Fetio a Chasineb at Ferched HMICFRS:    
 
Arolygwyd Uned Fetio Heddlu Gogledd Cymru gan AHEF ym mis Medi 2022. O fewn yr adroddiad hwnnw, roedd 
newidiadau cadarnhaol wedi'u gwneud er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth barhaus gydag Arfer Proffesiynol 
Cymeradwy a gwella arferion gweithio presennol. O bwys, roedd yr adran wedi cydnabod meysydd i'w gwell a 
adlewyrchwyd hefyd o fewn yr argymhellion cenedlaethol. Mae'r rhain yn cynnwys: 
 

• Gweithgor o adrannau mewnol i gyfarfod er mwyn sicrhau y gwneir cynnydd o ran argymhellion AHEF.  

• Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi lansio ymgyrch ledled yr Heddlu o'r enw "Gwybod lle mae'r llinell". 

Mae'r ymgyrch hon yn cynnwys cyflwyno fideo ledled yr heddlu yn dangos enghreifftiau o gasineb at 

ferched, aflonyddu rhywiol a hiliaeth o fewn Heddlu Gogledd Cymru. Mae'r ymgyrch wedi derbyn ymateb 

cadarnhaol gydag atgyfeiriadau a wnaed o ganlyniad.  

• Bydd sesiynau briffio rheolaidd gan ddefnyddio "Adlewyrchu er mwyn Perffeithio" ar achosion diweddar 

yn cael eu cyflwyno gan nodi arferion gorau'n genedlaethol, gan osod safonau ymddygiad, hybu'r hyder 

i hysbysu, a phwysleisio ar atal.   

• Mae CCPSH / CHTh wedi cefnogi cynnydd mewn twf o fewn yr adran fetio o fewn y 12 mis diwethaf.  

• Mae swyddogion ychwanegol hefyd wedi'u secondio i'r adran er mwyn cynorthwyo'r ymchwiliadau i 

gamymddwyn a chwynion.   

• Mae Goruchwyliwr ychwanegol wedi'i secondio i'r adran er mwyn cynorthwyo'r gwaith strategol 

angenrheidiol gydag argymhellion AHEF.   

• Mae ailstrwythuro hefyd wedi gwella gallu dadansoddol yr adran eto gan ategu'r agenda atal.  
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Ein niferoedd ar y gweill ar gyfer gwrandawiad.  
 
Rwyf eisiau bod yn gwbl agored, onest a thryloyw ynghylch yr achosion camymddwyn presennol o fewn Heddlu 
Gogledd Cymru, sy'n sefydliad sy'n cyflogi 1662 o Swyddogion Heddlu, 186 o Swyddogion Cefnogi Cymuned yr 
Heddlu, 1201 o Staff Sifil a 100 o Swyddogion Gwirfoddol. 
 
Ar hyn o bryd, mae 27 o ymchwiliadau i ymddygiad yn digwydd yn berthnasol i 24 o unigolion. 
 
Mae diswyddo ond ar gael fel cosb os ydy Panel Camymddygiad Difrifol yn canfod Camymddygiad Difrifol. Mae'n 
bwysig nodi fod Paneli Camymddygiad Difrifol yn cael eu cadeirio gan gadeirydd cymwys yn y gyfraith annibynnol, 
sy'n cael eu recriwtio gan Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Mae hyn yn unol â'r fframwaith rheoleiddiol 
penodol ac yn rhoi gwybodaeth gyfreithiol bwysig ac annibyniaeth o'r sefydliad ar gyfer penderfyniadau 
diswyddo pwysig.  
 
Ar hyn o bryd mae 21 o achosion yn cael eu hasesu fel Camymddygiad Difrifol. Mae 6 yn cael eu hasesu fel 
Camymddygiad. Mae'n bwysig cydnabod fod achosion yn cael eu hasesu o'r cychwyn, ond bod yr asesiad hwn yn 
aml yn newid drwy gydol ymchwiliadau manwl – e.e. gall achos a aseswyd i ddechrau fel camymddwyn difrifol 
arwain at yr achos yn cael ei ymdrin fel camymddygiad neu fel arall, neu gall gael ei asesu nad oes achos i'w ateb 
unwaith mae'r mater wedi'i ymchwilio.  
 
Mae 13 achos yn berthnasol i drais yn erbyn merched a genethod, gan gynnwys camymddwyn rhywiol a cham-
drin domestig gan droseddwyr unigol o fewn yr heddlu. 
 
Casgliad:  
 
Mae gwaith sylweddol sy'n cael ei wneud gan yr heddlu er mwyn sicrhau fod Heddlu Gogledd Cymru yn dwyn eu 
gweithwyr i'r safonau uchaf. Mae ymddiriedaeth y cyhoedd mewn plismona yn hanfodol. Gwnaf barhau i sicrhau 
fod unrhyw unigolion sy'n methu cyrraedd y safonau disgwyliedig yn cael eu chwynnu o'r sefydliad.  
 
Amanda Blakeman 

Prif Gwnstabl  

 

 

 

 

 

 


