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1. Rhagair 
 

Ers dod i’w swyddi, mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PCC) wedi dwyn gwir 
atebolrwydd lleol i blismona yng Nghymru a Lloegr.  Gweithiodd y PCC yn galed i gadw eu 
cymunedau yn ddiogel, gan ddefnyddio eu mandad personol i yrru diwygiadau, dal prif 
gwnstabliaid i gyfrif, a sicrhau bod gan eu cymunedau lleol lais cryfach mewn plismona. 
 
Mae’r PCC wedi gyrru newid cadarnhaol, nid yn unig o ran plismona a throseddu, ond hefyd 
o ran cyfiawnder troseddol, iechyd meddwl, a’r gwasanaethau argyfwng ehangach.  Gyda’i 
gilydd maent wedi arwain mewn cyfnod o ostyngiadau mewn troseddau sy’n cael eu mesur 
yn draddodiadol gan Arolwg Troseddau Cymru a Lloegr i lefel is nag a welwyd erioed, ac 
maent wedi rhoi gwerth am arian i’r trethdalwyr trwy ddod o hyd i arbediadau a sicrhau 
synnwyr cyffredin yn y modd y mae cyllidebau yn cael eu gwario. 
 
Wrth i rôl y PCC barhau i esblygu, mae’r Llywodraeth yn symud ymlaen â’i hymrwymiad i 
“alluogi i wasanaethau tân a heddlu weithio’n fwy clos gyda’i gilydd a datblygu rôl ein 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu etholedig ac atebol”.  Mae’r Llywodraeth yn adeiladu ar 
lwyddiant y model PCC, gan ehangu rôl y PCC ymhellach i yrru gwell cydweithio gyda’r 
system cyfiawnder troseddol, a thrwy’r Ddeddf Plismona a Throseddau, cyflwyno camau i’w 
galluogi i gymryd cyfrifoldebau am wasanaethau tân ac achub yn lleol pan roddir dadl dros 
hynny. 
 
Yn ychwanegol, bydd y Ddeddf Plismona a Throseddau, fel rhan o ddiwygiadau ehangach i 
gwynion yr Heddlu, yn galluogi’r PCC i gymryd cyfrifoldeb am rannau allweddol o system 
gwynion yr Heddlu i ddwyn mwy o atebolrwydd ac annibyniaeth i’r broses gwynion. 
 
Gyda’r PCC yn cymryd rôl ehangach, cred y Llywodraeth ei bod hi’n bryd diwygio’r system ar 
gyfer cwynion nad ydynt yn ddifrifol a wneir yn erbyn y PCC. Mae’r Llywodraeth yn 
ymroddedig i gyflawni gweithdrefn gwynion fwy tryloyw a chynnig deilliannau mwy boddhaol 
i achwynwyr.   
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2. Crynodeb gweithredol  
 

Fel y nodir yn Neddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, ac yr esbonnir 
ymhellach yng Ngorchymyn Protocol Plismona 2011, mae Paneli Heddlu a Throseddu (PCP) 
yn cyflawni swyddogaeth graffu i’r PCC, gan herio a rhoi cefnogaeth, a gweithredu fel cyfaill 
beirniadol. 
 
Ar hyn o bryd mae’r PCP yn gyfrifol am ymdrin â chwynion heb fod yn ddifrifol a wneir am y 
PCC, a datrys y rhain trwy’r broses ar gyfer “datrysiad anffurfiol”, fel y nodir yn Neddf Diwygio 
Plismona a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 a’r Rheoliadau Cyrff Plismona Lleol Etholedig 
(Cwynion a Chamymddygiad) 2012. 
 
Ar 17 Rhagfyr 2015 cyhoeddodd y Llywodraeth bapur ymgynghorol ar nifer o gynigion i greu 
system gwynion fwy tryloyw a haws ei deall ar gyfer cwynion heb fod yn ddifrifol a wneir yn 
erbyn y PCC.1 Bu’r ymgynghoriad yn rhedeg am 12 wythnos, gan ddod i ben ar 10 Mawrth 
2016.  Derbyniwyd cyfanswm o 63 o ymatebion llawn gan amrywiaeth o sefydliadau ac 
unigolion â diddordeb, gan ddefnyddio’r arolwg ar-lein a thrwy e-bost a’r post, gan wneud 
sylwadau ar 17 o gwestiynau yn y papur ymgynghorol.  Rydym wedi adolygu a dadansoddi 
ymatebion i’r ymgynghoriad a chrynhoi ein canfyddiadau.  Hoffem ddiolch i bawb a roddodd 
eu hamser i ymateb a chyfrannu at y broses ymgynghorol. 
 
Ar ôl ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn ofalus, mae’r Llywodraeth yn bwriadu: 
 

1. egluro, trwy gyfarwyddyd anstatudol, beth sy’n cyfateb i gŵyn, gan ddefnyddio 
Egwyddorion Nolan i nodi’r lefel ymddygiad a ddisgwylir gan y PCC, a sicrhau bod y 
PCP yn symud cwynion am ymddygiad y PCC ymlaen yn hytrach na’u penderfyniadau 
polisi;  
 

2. sicrhau bod dulliau’r heddlu o ymdrin ag ymddygiad afresymol gan achwynwyr yn gallu 
cael eu defnyddio i ymateb i gwynion blinderus yn erbyn PCC. Bydd cyfarwyddyd dan 
arweiniad y sector a ddatblygwyd i gynorthwyo lluoedd heddlu wrth ymdrin â chwynion 
blinderus yn eu herbyn ar gael i helpu’r PCP wrth ymdrin â chwynion o’r fath a wneir yn 
erbyn PCC; 
 

3. rhoi mwy o bwerau ymchwilio i’r PCP i geisio tystiolaeth sy’n berthnasol i gŵyn trwy 
benodi ymchwilydd annibynnol; ac 

 
4. egluro, trwy gyfarwyddyd anstatudol, derfynau “datrysiad anffurfiol” a nodi, pan na ellir 

cael cytundeb, y gall PCP wneud argymhellion ar lefel ymddygiad disgwyliedig PCC, a 
bod ganddynt y pwerau i ofyn i’r PCC ymateb. 

 
Mae’r newidiadau yma i’r system ar gyfer cwynion heb fod yn ddifrifol yn sicrhau na fydd 
egwyddor sylfaenol y polisi PCC, sef atebolrwydd i’r etholaeth yn cael ei danseilio.  Mae’r 
Llywodraeth yn hyderus y bydd y newidiadau a amlinellir uchod yn gwella tryloywder y 
weithdrefn gwynion ac yn cyflawni deilliannau mwy boddhaol i achwynwyr. 
 
Bydd y camau hyn yn weithredol yng Nghymru a Lloegr. Nodir rhagor o fanylion am y camau 
hyn a sut y bu’r ymgynghoriad yn sail iddynt, yn y ddogfen hon.  
 

 
 
                                                 
1 Cwynion am Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu- https://www.gov.uk/government/consultations/complaints-
about-pccs  

https://www.gov.uk/government/consultations/complaints-about-pccs
https://www.gov.uk/government/consultations/complaints-about-pccs


 

 5 

3. Crynodeb o’r ymatebion ac ymateb y 
Llywodraeth 
 

a. Diffiniad o gŵyn a chyfarwyddyd 
 
Nodir y broses ar gyfer symud cwynion yn erbyn PCC ymlaen yn Neddf Diwygio Plismona a 
Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 a’r Rheoliadau Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Cwynion a 
Chamymddygiad) 2012.  Mae’r rheoliadau hyn yn nodi rôl y Panel Heddlu a Throseddu (PCP) 
wrth ymdrin â chwynion, a hefyd yn diffinio y dylai cwyn sydd i gael ei thrin gan y PCP ymwneud 
yn benodol ag ymddygiad y PCC. 

 
Mae’r Rheoliadau Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Cwynion a Chamymddygiad) 2012 hefyd yn 
cyfeirio at y modd y dylai PCP ymdrin â chwynion blinderus.  Awgrymodd y rhai sy’n gweithio ar 
gwynion y gall cyfran anghymesur o’u hamser gael ei threulio yn rheoli cwynion blinderus, ac yn 
ei hymateb i’r ymgynghoriad ‘Gwella Didwylledd yr Heddlu’, ymrwymodd y Llywodraeth i edrych 
ar ddiwygiadau a fyddai’n ei gwneud hi’n haws i luoedd heddlu ymdrin â chwynion parhaus a 
blinderus.  
 

Sylwadau wrth ymateb i’r ymgynghoriad 
 
Gofynnwyd i’r ymatebwyr roi sylwadau ar gynigion i roi cyfarwyddyd anstatudol i’r PCP yn nodi 
beth sy’n cyfateb i gŵyn.  Byddai’r cyfarwyddyd arfaethedig hwn yn ychwanegu at Reoliadau Cyrff 
Plismona Lleol Etholedig (Cwynion a Chamymddygiad) 2012, yn nodi marciwr clir o ran yr hyn y 
dylid a’r hyn na ddylid ei alw yn gŵyn, a sicrhau bod unrhyw gwynion sy’n cael eu symud ymlaen 
yn ymwneud ag ymddygiad PCC yn hytrach na phenderfyniadau polisi. 

 
Cynigiodd yr ymgynghoriad, gan fod PCC yn ddeiliad swydd a etholwyd yn uniongyrchol, y dylai’r 
cyfarwyddyd fframio’r disgwyliadau am ymddygiad PCC o amgylch egwyddorion Nolan, sef 
anhunanoldeb, unplygrwydd, gwrthrychedd, atebolrwydd, bod yn agored, didwylledd ac 
arweinyddiaeth.2   
 
Fe wnaethom hefyd ofyn i’r ymatebwyr roi sylwadau a ddylai’r camau i’w gwneud yn haws i luoedd 
heddlu a’r PCC ymdrin â chwynion blinderus gael eu hymestyn i’r PCP, i roi mwy o hyblygrwydd 
i’r PCP reoli’r cwynion yma ac i sicrhau bod dull cyson ar draws y systemau cwynion.  Cyflwynir 
y cwestiynau a chrynodeb o’r ymatebion isod: 
 

C1 I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y dylai saith egwyddor Nolan 
o anhunanoldeb, unplygrwydd, gwrthrychedd, atebolrwydd, bod yn agored, 
didwylledd ac arweinyddiaeth fframio’r cysyniad o ymddygiad PCC? 

 
Teimlai’r rhan fwyaf o ymatebwyr y dylai’r cysyniad o ymddygiad gael ei fframio o gwmpas 
egwyddorion Nolan, i greu mwy o eglurder o ran beth ddylid a beth na ddylid ei ddosbarthu fel 
cwyn. Teimlai’r ymatebwyr y byddai defnyddio egwyddorion Nolan yn sicrhau y byddai ymddygiad 
PCC yn cael ei gymharu â’r safonau uchaf. Nododd rhai ymatebwyr bod egwyddorion Nolan 
eisoes yn cael eu defnyddio yn lleol mewn codau ymddygiad oedd wedi eu sefydlu ac roeddynt 
yn croesawu cynigion y Llywodraeth.   

 

                                                 
2 Egwyddorion Nolan- 7 Egwyddor Bywyd Cyhoeddus: https://www.gov.uk/government/publications/the-7-
principles-of-public-life/the-7-principles-of-public-life--2 

https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life/the-7-principles-of-public-life--2
https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life/the-7-principles-of-public-life--2
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Teimlai rhai ymatebwyr, er nad oedd gwrthwynebiad gwirioneddol i gael egwyddorion Nolan yn 
fframio ymddygiad PCC, y gellid mabwysiadu Cod Moeseg y Coleg Plismona,3 sy’n gosod y 
safonau o ran ymddygiad proffesiynol i’r proffesiwn plismona yng Nghymru a Lloegr, i osod 
safonau ar gyfer PCC a sicrhau cysondeb ar draws y gwasanaeth.   
 

C2 I ba raddau yr ydych yn cytuno neu anghytuno y dylai’r Llywodraeth ymestyn 
camau sy’n cael eu datblygu i’w gwneud yn haws i luoedd heddlu a PCC 
ymdrin â chwynion blinderus i’r PCP? 

 
Er bod rhai ymatebwyr yn teimlo, yn y Rheoliadau Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Cwynion a 
Chamymddygiad) 2012, bod y rheoliad ar gyfer anghymhwyso cwyn yn rhoi digon o bwerau i PCP 
ymdrin â chwynion blinderus, teimlai’r mwyafrif y byddai cysoni â dulliau sy’n cael eu harwain gan 
y sector a ddatblygwyd i’w gwneud yn haws i luoedd heddlu ymdrin â chwynion blinderus yn 
cynnig hyblygrwydd ychwanegol.  

 
Teimlai’r ymatebwyr bod cyfran anghymesur o amser yn cael ei ddefnyddio yn rheoli cwynion 
blinderus a gyda rôl y PCC yn cynyddu y byddai’n bwysig i roi hyblygrwydd i PCP o gwmpas 
ymdrin â’r cwynion hyn. Teimlai ymatebwyr hefyd y byddai dull cyson o ymdrin â chwynion 
blinderus ar draws y system gwynion plismona yn ei gwneud yn haws i’r cyhoedd ei deall. 
 

Ymateb y llywodraeth 
 
Cred y Llywodraeth, gan fod y PCC yn ddeiliad swydd gyhoeddus a etholwyd yn uniongyrchol, yn 
yr un modd â deiliad swyddi eraill, y dylai egwyddorion Nolan gael eu defnyddio i nodi’r safon 
ymddygiad disgwyliedig ar gyfer y swydd hon.  Cefnogir hyn ymhellach gan dystiolaeth bod 
egwyddorion Nolan eisoes yn cael eu cydnabod mewn rhai ardaloedd lluoedd heddlu mewn 
codau ymddygiad a sefydlwyd yn lleol ar gyfer PCC. 
 
Mae’n amlwg y dylid cael marciwr clir o ran yr hyn y dylid a’r hyn na ddylid ei alw yn gŵyn, i 
sicrhau mai cwynion yn ymwneud ag ymddygiad PCC yn hytrach na phenderfyniadau polisi sy’n 
cael eu symud ymlaen.  I wneud hyn, bydd y Llywodraeth yn gweithio gyda’r Gymdeithas 
Llywodraeth Leol - gyda chyngor gan y Coleg Plismona - i gynhyrchu cyfarwyddyd ychwanegol, 
anstatudol i PCP.  Bydd y cyfarwyddyd hwn yn defnyddio Egwyddorion Nolan i nodi’r safonau 
ymddygiad a ddisgwylir gan PCC yn glir, a bydd yn clymu’r gweithdrefnau ar gyfer datrysiad 
anffurfiol yn gadarn gyda materion ymddygiad yn hytrach na pholisi.  
 
Mae’n amlwg, mewn rhai ardaloedd lluoedd heddlu, y gall cyfran anghymesur o amser gael ei 
dreulio yn rheoli cwynion blinderus.  Wrth i rôl y PCC gynyddu, mae angen mwy o hyblygrwydd i 
reoli unrhyw gwynion a wneir yn eu herbyn.  Bydd y Llywodraeth, felly, yn anelu at sicrhau bod 
dulliau’r heddlu o ymdrin ag ymddygiad afresymol gan achwynwyr yn gallu cael eu defnyddio i 
ymateb i gwynion blinderus yn erbyn PCC.   Bydd cyfarwyddyd dan arweiniad y sector a 
ddatblygwyd i gynorthwyo lluoedd heddlu wrth ymdrin â chwynion blinderus yn eu herbyn ar gael 
i helpu’r PCP wrth ymdrin â chwynion o’r fath a wneir yn erbyn PCC. 
 
 
 
 

  

                                                 
3 Cod Moeseg- Cod Ymarfer ar gyfer Egwyddorion a Safonau Ymddygiad Proffesiynol i’r Proffesiwn Plismona yng 
Nghymru a Lloegr http://www.college.police.uk/What-we-do/Ethics/Documents/Code_of_Ethics.pdf  

http://www.college.police.uk/What-we-do/Ethics/Documents/Code_of_Ethics.pdf
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b. Pwerau ymchwilio i gwynion – deddfwriaeth 
 
Mae Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 (PRSR) yn nodi yn glir na chaiff 
PCP “ymchwilio” i gwynion.  Cynigiodd y Llywodraeth yn yr ymgynghoriad y dylid diwygio Deddf 
PRSR 2011 i dynnu’r cyfyngiad ar allu’r PCP i ymchwilio.  Nod hyn oedd rhoi mwy o hyblygrwydd 
i PCP i sefydlu tystiolaeth sy’n berthnasol i gŵyn a rhoi deilliant boddhaol i’r achwynydd a’r PCC.  

 
Cynigiodd y Llywodraeth hefyd ddiwygio Rheoliadau Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Cwynion ac 
Ymddygiad) 2012 er mwyn i PCP allu penodi unigolyn annibynnol i gynnal ymchwiliad, er mwyn 
casglu tystiolaeth yn ymwneud â chŵyn benodol ac ymddygiad y PCC, a chyflwyno adroddiad i 
argymell camau nesaf i’r PCP. 
 

Sylwadau wrth ymateb i’r ymgynghoriad 
 
Pwerau i Ymchwilio 
 
Cynigiodd y Llywodraeth wneud diwygiadau i Ddeddf PRSR 2011 i dynnu’r cyfyngiad ar allu’r 
PCP i ymchwilio i gŵyn nad yw’n ddifrifol.  Cyflwynir y cwestiynau a ofynnwyd yn yr ymgynghoriad 
a chrynodeb o’r ymatebion isod. 
 

C6 I ba raddau yr ydych yn cytuno neu anghytuno y dylai PCP gael mwy o bwerau 
ymchwilio i ymchwilio i gŵyn (naill ai yn uniongyrchol neu trwy benodi 
ymchwilydd annibynnol)? 

 
Roedd mwyafrif yr ymatebwyr yn cytuno y dylai PCP gael mwy o bwerau i ymchwilio i gŵyn, gan 
roi mwy o hyblygrwydd i PCP i sefydlu tystiolaeth berthnasol i’r gŵyn.  Dynododd yr ymatebwyr, 
wrth i’r cyfrifoldebau sydd gan PCC ehangu, y byddai mwy o bwerau ymchwilio yn ddefnyddiol.  
Ond, roedd cydnabyddiaeth hefyd y dylai mwyafrif y cwynion barhau i gael eu datrys heb 
ymchwiliad annibynnol.  

 
Er bod rhai ymatebwyr yn teimlo bod digon o bwerau i gasglu tystiolaeth sy’n berthnasol i gŵyn 
yn bodoli yn barod yn y rheoliadau, fe wnaethant ddynodi y gallai rhoi rhagor o bwerau ymchwilio 
i PCP fod yn ddefnyddiol. Nododd yr ymatebwyr bod angen i’r rheoliadau nodi’r sail ar gyfer 
ymchwiliadau yn fwy manwl i sicrhau y byddai mwyafrif y cwynion yn parhau i gael eu datrys yn 
anffurfiol, ac i osgoi unrhyw ddefnydd aneffeithiol o amser ac adnoddau wrth ymchwilio i gwynion 
ar lefel isel.   

 
C7 I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y dylai PCP gael y pŵer i 

ymchwilio i gwynion eu hunain, yn hytrach na phenodi rhywun i wneud 
hynny? 

 
C8 Esboniwch eich ateb i gwestiwn 7 os gwelwch yn dda. 

 
Teimlai mwyafrif yr ymatebwyr na ddylai PCP gael y pŵer i ymchwilio i gwynion eu hunain, ond y 
dylent benodi rhywun arall i gynnal yr ymchwiliad.  Nododd nifer nad oes gan PCP yr adnoddau, 
amser na’r arbenigedd i ymchwilio i gwynion eu hunain ac na allai ymchwiliadau dan arweiniad 
panel fod yn ddiduedd.  Teimlai rhai ymatebwyr, er na ddylai PCP ymchwilio i gwynion eu hunain, 
ei bod yn bwysig cadw hyblygrwydd i ganiatáu i PCP bennu sut i reoli eu proses gwynion yn lleol.  

 
C9 Beth ydych chi’n ei feddwl yw’r manteision wrth i PCP ymchwilio i gwynion 

eu hunain, yn hytrach na phenodi rhywun arall i wneud hynny? 
 
C10 Beth ydych chi’n ei feddwl yw’r anfanteision wrth i PCP ymchwilio i gwynion 

eu hunain, yn hytrach na phenodi rhywun arall i wneud hynny? 



 

 8 

 
Teimlai rhai ymatebwyr, wrth i PCP ymchwilio i gwynion eu hunain, y byddai cwynion yn cael eu 
datrys mewn modd cyflym, hyblyg a chost effeithiol. Yn groes i hynny, roedd rhai o’r rhesymau a 
nodwyd pam na ddylai PCP ymchwilio i gwynion eu hunain yn cynnwys dim digon o arbenigedd 
o ran sut i gynnal ymchwiliadau i gwynion, a diffyg amser ac adnoddau.   
 
Teimlai mwyafrif yr ymatebwyr, y byddai gadael i PCP eu hunain ymchwilio i gwynion yn creu 
diffyg didueddrwydd yn y broses gwynion, gan arwain at ostyngiad yn hyder y cyhoedd.  Fel y 
cyfryw, byddai unrhyw fanteision wrth i’r PCP ymchwilio i gwynion yn uniongyrchol yn cael eu colli 
oherwydd y diffyg didueddrwydd fyddai’n cael ei amgyffred neu bosibl.  Nododd un ymatebwr y 
byddai didueddrwydd yn cael ei “bylu yn ddifrifol” petai PCP yn ymchwilio i gwynion eu hunain tra 
teimlai un arall y byddai’r dull hwn yn “wrthgynhyrchiol” i bawb.  
 
Swyddog Monitro 
 
Cynigiodd y Llywodraeth hefyd y dylid diwygio Rheoliadau Cyrff Plismona Lleol Etholedig 
(Cwynion a Chamymddygiad) 2012.  Byddai’r diwygiadau arfaethedig yn caniatáu ymchwilio trwy 
benodi (gan y PCP) unigolyn annibynnol i gasglu tystiolaeth yn ymwneud â’r gŵyn benodol ac 
ymddygiad y PCC, a chyflwyno adroddiad i’r PCP gyda’u canfyddiadau. Nodir cwestiynau yn 
ymwneud â phenodi ymchwilydd annibynnol a chrynodeb o’r ymatebion isod. 
 

C11 I ba raddau yr ydych yn cytuno neu anghytuno y dylai PCP fedru penodi 
ymchwilydd annibynnol? 

 
Teimlai mwyafrif yr ymatebwyr y dylai PCP fedru penodi ymchwilydd annibynnol.  Teimlai 
ymatebwyr y byddai penodi ymchwilydd annibynnol, yn hytrach na’r PCP yn ymchwilio i’r gŵyn 
eu hunain, yn cael gwared ar unrhyw duedd yn y broses gwynion ac yn rhoi hyblygrwydd i PCP 
benodi unigolyn gyda’r sgiliau a’r profiad angenrheidiol i gynnal ymchwiliadau yn effeithiol.  Er 
bod ymatebwyr yn cytuno mewn egwyddor y dylai PCP fedru gallu penodi ymchwilydd annibynnol, 
teimlai rhai ymatebwyr bod yr oblygiadau o ran cost wrth wneud hyn yn mynd i greu anawsterau.  
 

C12 I ba raddau yr ydych yn cytuno neu anghytuno y dylai dewis swyddog monitro 
(naill ai o’r awdurdod lleol, neu o Swyddfa’r PCC) fod yn waith i’r panel? 

 
Roedd yn amlwg o’r ymatebion i’r ymgynghoriad bod mwyafrif yr ymatebwyr yn teimlo y dylai 
dewis swyddog monitro fod yn gyfrifoldeb i’r Panel.  Er bod un ymatebwr yn teimlo na ddylai’r 
PCP ddewis ymchwilydd annibynnol, ond y dylai naill ai swyddog monitro’r awdurdod lleol neu’r 
Prif Weithredwr bennu a oes ganddynt ddigon o amser ac adnoddau ar gael i ymchwilio i gŵyn, 
nid oedd eraill o’r un farn. 
 

C13 I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y dylai’r swyddog monitro i 
ymchwilio i gŵyn gael ei benodi o’r awdurdod lleol. 

 
Teimlai mwyafrif yr ymatebwyr y byddai penodi swyddog monitro o’r Awdurdod Lleol ar gyfer 
ymchwilio i gŵyn yn sicrhau annibyniaeth yn y broses gwyno. Teimlai rhai ymatebwyr y dylai’r 
panel gael hyblygrwydd o ran dewis swyddog monitro, gan y byddai yn fwy addas, mewn rhai 
enghreifftiau, penodi swyddog monitro o’r tu allan i ardal y llu Heddlu.  Byddai hynny’n sicrhau 
mwy o annibyniaeth yn y broses gwynion. 
 

C14 I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y dylai’r swyddog monitro 
ar gyfer ymchwilio i gŵyn fod yn Brif Weithredwr Swyddfa’r PCC? 

 
Er bod rhai ymatebwyr yn teimlo bod ymchwilio i gwynion yn estyniad rhesymegol i rôl y Prif 
Weithredwr, nododd y mwyafrif nad oedd yn addas i Brif Weithredwyr ymchwilio i gwynion.  
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Pwysleisiodd mwyafrif yr ymatebwyr y ffaith, petai’r Prif Weithredwr yn ymchwilio i gŵyn yn erbyn 
y PCC, y byddai’r berthynas waith glos rhwng y Prif Weithredwr a’r PCC yn creu gwrthdaro 
buddiannau sylweddol.  Teimlai un ymatebwr y byddai hyn yn “peryglu” hyder y cyhoedd gan y 
byddai’r Prif Weithredwr, mewn gwirionedd, yn ymchwilio i’w gyflogwr ei hun.  
 

C15 A ydych yn teimlo y dylai rôl ymchwilydd annibynnol gael ei chyflawni gan 
rywun heblaw swyddog monitro’r PCC, neu swyddog monitro o awdurdod 
lleol yn ardal y llu heddlu?  Os felly, nodwch pwy yr ydych chi’n ei feddwl 
ddylai gyflawni’r rôl hon.  

 
Wrth ymateb i’r cwestiwn hwn, roedd ymatebwyr yn teimlo y gallai rôl yr ymchwilydd annibynnol 
gael ei chyflawni gan rywun heblaw swyddog monitro’r PCC (y Prif Weithredwr), neu swyddog 
monitro o awdurdod lleol yn ardal y llu Heddlu.   
 
Nododd mwyafrif yr ymatebwyr, fel dewis arall, y gallai rôl yr ymchwilydd annibynnol gael ei 
chyflawni gan swyddog monitro o’r tu allan i ardal y llu Heddlu.  Teimlai ymatebwyr y byddai 
penodi swyddog monitro’r PCC (y Prif Weithredwr fel arfer) neu swyddog monitro o awdurdod 
lleol y tu allan i ardal y llu heddlu yn rhoi mwy o annibyniaeth yn y broses gwyno, gan sicrhau bod 
yr unigolyn yn dal i fod â digon o arbenigedd i gyflawni’r rôl. 
 
Roedd yr awgrymiadau eraill am unigolion addas i gyflawni’r rôl hon a wnaed gan yr ymatebwyr 
yn cynnwys cyfreithiwr profiadol, rhestr gymeradwy o unigolion cymwys, neu Gomisiwn 
Annibynnol Cwynion yr Heddlu (IPCC).  
 

Ymateb y llywodraeth  
 
Pwerau i Ymchwilio a Swyddog monitro 
 
Cred y Llywodraeth y dylai mwyafrif y cwynion barhau i gael eu datrys heb ymchwiliad, ond mae’n 
cydnabod, mewn rhai achosion, y gall hyn atal y PCP rhag cyflawni ei chyfrifoldebau i raddau 
annymunol. Er mwyn i PCP gael mwy o hyblygrwydd i ganfod tystiolaeth sy’n berthnasol i gŵyn 
a rhoi deilliant boddhaol i’r achwynydd a’r PCC, mae’r Llywodraeth yn bwriadu diwygio Deddf 
PRSR 2011 i gael gwared ar y cyfyngiad ar allu PCP i ymchwilio.  

 
Mae’r Llywodraeth yn cydnabod ei bod yn bwysig gwahanu agweddau ymchwiliol ymdrin â 
chwynion oddi wrth y PCP, i sicrhau na fydd unrhyw wahaniaethau gwleidyddol rhwng y Panel a’r 
PCC yn cael eu defnyddio fel sail ar gyfer ymchwilio i gŵyn. Er mwyn sicrhau didueddrwydd yn y 
broses gwynion, mae’n amlwg y dylai unrhyw ymchwiliad i gŵyn gael ei gynnal gan unigolyn 
annibynnol, ac nid gan y Panel ei hun.  Mae’r Llywodraeth yn bwriadu diwygio Rheoliadau Cyrff 
Plismona Lleol Etholedig (Cwynion a Chamymddygiad) 2012 er mwyn i Baneli gynnal ymchwiliad 
i gwynion, pan fydd y Panel yn ystyried bod hynny’n angenrheidiol.  Pan fydd y Panel yn ystyried 
ei bod yn angenrheidiol ymchwilio i gŵyn, bydd yn ofynnol iddynt benodi unigolyn annibynnol i 
gynnal yr ymchwiliad.  Bydd y rheoliadau diwygiedig yn galluogi’r unigolyn hwn i gasglu tystiolaeth 
parthed y gŵyn benodol ac ymddygiad y PCC, a chyflwyno eu canfyddiadau i’r PCP. 
 
Mae’r Llywodraeth yn cydnabod yr angen i gyfyngu’r ymchwiliadau i amodau’r gŵyn unigol i 
sicrhau bod casglu tystiolaeth yn gymesur ac angenrheidiol, ac edrych ar gynnwys camau o fewn 
y rheoliadau sy’n gofyn i PCP sicrhau cymesuredd ac angenrheidrwydd casglu tystiolaeth. 
 

Mae’n amlwg y byddai ehangu rôl y Prif Weithredwr i ymchwilio i gwynion yn cyd-fynd â 
chyfrifoldebau presennol y rôl, gallai gofyn i’r Prif Weithredwr ymchwilio i’w gyflogwr ei hun greu 
gwrthdaro buddiannau sylweddol.  Felly, er mwyn rhoi mwy o annibyniaeth yn y broses gwynion, 
mae’r Llywodraeth yn bwriadu rhoi, yn y rheoliadau diwygiedig, restr ehangach o unigolion priodol 
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y gall y PCP eu penodi yn ymchwilwyr.  Bydd hyn yn sicrhau bod PCP yn gallu penodi swyddog 
monitro nad yw’n uniongyrchol atebol i’r PCC sy’n cael ei ymchwilio.  

 
Bydd y rhestr hon o ddewisiadau yn cynnwys swyddog monitro awdurdod lleol o fewn ardal y llu 
heddlu, Prif Weithredwr o’r tu allan i ardal y llu heddlu, neu swyddog monitro awdurdod lleol o’r 
tu allan i ardal y llu heddlu.  Bydd y rheoliadau yn rhoi hyblygrwydd i’r rhestr hon gael ei hehangu 
yn y dyfodol, a bydd yn nodi na fydd PCP yn gallu penodi swyddog monitro pan fydd yr unigolyn 
hwnnw yn uniongyrchol atebol i’r PCC sy’n cael ei ymchwilio. 

  
Ar hyn o bryd, dan y rheoliadau gall Prif Weithredwr gael awdurdod dirprwyedig i ymdrin â’r gŵyn 
i ddechrau: bydd hyn yn parhau heb ei newid.  Ond, bydd y penderfyniad terfynol a ddylid 
ymchwilio i gŵyn, a phwy ddylid ei benodi fel ymchwilydd annibynnol o’r rhestr o unigolion addas, 
yn fater i’r PCP ei benderfynu. 

 
Bydd y Llywodraeth yn ceisio cyflawni diwygiadau i Ddeddf PRSR 2011 i dynnu’r cyfyngiad ar 
allu’r PCP i ymchwilio, a diwygio’r rheoliadau sy’n cyd-fynd â hi i ganiatáu ymchwiliadau gan 
unigolyn annibynnol, pan ddynodir cyfrwng deddfwriaethol addas a phan fydd amser Seneddol 
yn caniatáu.  
 
  



 

 11 

 
c. Pwerau ymchwilio i gwynion – cyllid 

 
Sylwadau wrth ymateb i’r ymgynghoriad 
 
Nid oedd y Llywodraeth, wrth asesu effaith ariannol tebygol y newidiadau arfaethedig o ran 
cwynion PCC yn rhagweld y bydd ymchwilio i gwynion yn faith, a holodd ragor o gwestiynau i’r 
Paneli Heddlu a Throseddu a’r Prif Weithredwyr i gael gwell ymdeimlad o’r hyn y byddai pob 
ymchwiliad unigol yn debygol o’i gostio.4 Nodir y cwestiynau a chrynodeb o’r ymatebion isod. 

 
C3 Sawl cwyn am PCC a dderbyniwyd gennych yn y flwyddyn ariannol 2014-

2015?  
 

C4 O’r cwynion hynny, ar gyfer faint o’r rhain yr ydych wedi eu hystyried y 
byddech wedi cael budd o’r gallu i ymchwilio i’r gŵyn? 

 
C5 Faint o ymchwilio, o ran yr oriau a weithir, fyddech chi’n disgwyl iddi ei 

gymryd i ymchwilio i gŵyn? 
 

Cofnododd 24 PCP eu bod wedi derbyn rhwng 0-10 o gwynion am eu PCC yn y flwyddyn ariannol 
2014-15.  O’r 27 Panel a ymatebodd i gyd, nododd 11 y byddent wedi defnyddio pŵer i ymchwilio 
i gwynion ar naill ai un neu ddau achlysur yn ystod y flwyddyn ariannol 2014-15.   Nododd y PCP 
oedd yn weddill nad oeddent wedi derbyn unrhyw gwynion yn ystod y cyfnod hwn a fyddai wedi 
cael budd o’r pŵer i ymchwilio, a’i bod yn bosibl datrys yr holl gwynion yn yr ardaloedd llu heddlu 
hyn yn anffurfiol gan ddefnyddio’r pwerau sy’n bodoli.   

 
Nododd mwyafrif y PCP a Phrif Weithredwyr y byddai nifer yr oriau y byddai’n eu cymryd i 
ymchwilio i gŵyn yn dibynnu ar natur a chymhlethdod y materion a godwyd.  Nododd rhai 
ymatebwyr y gallai ymchwiliadau gymryd ychydig oriau ac roedd eraill yn amcangyfrif y gallai 
ymchwiliad gymryd rhai wythnosau.  
 

Ymateb y llywodraeth  
 
Nid yw’r Llywodraeth yn rhagweld y byddai ymchwiliadau i gwynion heb fod yn ddifrifol yn mynd 
yn eang a chymhleth, gan y bydd y terfynau ar gyfer yr ymchwiliad yn cael eu gosod yn gaeth i 
ganolbwyntio ar ymddygiad y PCC.  Mae’r Llywodraeth yn bwriadu cynnwys camau yn y 
rheoliadau i sicrhau bod casglu tystiolaeth yn gymesur ac angenrheidiol. Rydym yn disgwyl i’r 
mwyafrif o gwynion barhau i gael eu trin yn anffurfiol ac mai dim ond nifer fechan o’r rhain fydd 
yn cael budd o’u hymchwilio.  O ystyried hyn, nid yw’r Llywodraeth yn rhagweld y bydd Paneli yn 
tynnu costau ychwanegol mawr.  

 

Cred y Llywodraeth y dylai’r cyllid ar gyfer unrhyw gostau a dynnir yn ystod ymchwiliadau gael ei 
gytuno yn lleol. Er enghraifft, pan fydd y cyfrifoldeb am ymchwilio i PCC yn mynd i Brif Weithredwr 
o ardal llu heddlu gwahanol, efallai y bydd ardaloedd llu heddlu cyfagos am sefydlu trefniadau 
dwyochrog lle bydd cost yr ymchwiliad yn cael ei gynnwys yng nghostau eu swyddfeydd. Ar y llaw 
arall, pan fydd PCP yn dirprwyo cyfrifoldeb ymchwilio i swyddog monitro awdurdod lleol, gall y 
PCP benderfynu ad-dalu i’r swyddog monitro am unrhyw dreuliau a dynnwyd yn ystod unrhyw 
ymchwiliad. Nid yw’r Llywodraeth yn rhagweld y bydd PCP yn tynnu costau ychwanegol mawr os 
bydd ymchwiliadau yn cael eu dirprwyo i swyddog monitro awdurdod lleol, ac felly dylai’r costau 
am hyn gael eu cymryd yng nghyllidebau’r Paneli presennol.  

                                                 
4 Cwynion Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu: Asesiad o effaith ariannol tebygol y newid arfaethedig- 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/486928/6-1462-Annex_A-Financial_Assessment-
Police_Complaints.pdf  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/486928/6-1462-Annex_A-Financial_Assessment-Police_Complaints.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/486928/6-1462-Annex_A-Financial_Assessment-Police_Complaints.pdf
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Gyda’r PCC yn cymryd rôl fwy wrth ymdrin â chwynion a wnaed yn erbyn eu llu heddlu, a gyda’r 
cyfrifoldebau a ddelir gan PCC yn cynyddu, mae’r Llywodraeth yn cydnabod y gall y nifer o 
gwynion am y PCC gynyddu. Bydd y Llywodraeth yn cadw llygad ar y cyllid a roddir i PCP, gan 
gynnwys yr adnoddau sydd ar gael i ymchwilio i gwynion.  
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d. Cyfarwyddyd datrys anffurfiol 
 
Trwy Atodlen 7, paragraff 3(2) o Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 mae 
PCP yn cael eu cyfyngu i ddatrysiad anffurfiol ar unrhyw gŵyn nad yw’n ddifrifol a wneir yn erbyn 
PCC. Mae paragraff 3(5) o Atodlen 7 yn diffinio datrysiad fel “annog, hwyluso neu gynorthwyo 
mewn modd arall i ddatrys y gŵyn trwy gamau heblaw camau cyfreithiol...” 
 
Mae’r Llywodraeth yn cynnig cyflwyno cyfarwyddyd anstatudol i egluro nad yw datrysiad anffurfiol 
yn ddibynnol ar gytundeb y ddau barti, er y dylai hyn barhau yn ddewis gorau.  Pan na fydd PCP 
yn gallu cael datrysiad anffurfiol sy’n dderbyniol i’r ddwy ochr, mae’n parhau yn agored i’r PCP 
ddefnyddio ei bwerau dan adrannau 28(6) a 29(3) Deddf PRSR 2011.  Mae’r adrannau hyn yn 
nodi bod gan PCP bŵer ar ei ben ei hun i wneud argymhellion ac efallai y bydd yn gofyn i PCC 
ymateb yn ysgrifenedig i unrhyw argymhellion a wnaed ganddynt. Cyflwynir y cwestiynau a 
chrynodeb o’r ymatebion isod: 

 

Sylwadau wrth ymateb i’r ymgynghoriad 
 

16. I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod pwerau presennol y PCP i 
wneud argymhellion ar lefel ymddygiad disgwyliedig y PCC yn ddigonol? 
 

Nododd mwyafrif yr ymatebwyr bod pwerau presennol y PCP i wneud argymhellion ar ymddygiad 
disgwyliedig yn ddigonol.  Ond, teimlai rhai ymatebwyr bod angen i bwerau fynd un cam 
ymhellach, a gadael i’r PCP osod cosbau, gydag un ymatebwr yn dweud bod Paneli ar hyn o bryd 
yn “ddiddannedd”.  Teimlai un gymdeithas bod “ansicrwydd clir” o ran pa bwerau fyddai gan PCP 
i ymateb i ganlyniad cwyn, gan groesawu rhagor o gyfarwyddyd.  Teimlai’r rhan fwyaf o 
ymatebwyr bod y gallu i wneud argymhellion, yn hytrach na gosod cosbau, yn bŵer priodol i PCP, 
oherwydd yn y pen draw, mae atebolrwydd y PCC i’r cyhoedd. 
 

17. I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno, wrth wneud argymhellion fel rhan 
o ddatrys cwyn yn anffurfiol, y dylai PCP glymu’r argymhellion hyn â’r lefel 
ymddygiad disgwyliedig ar sail saith egwyddor Nolan o anhunanoldeb, 
unplygrwydd, gwrthrychedd, atebolrwydd, bod yn agored, didwylledd ac 
arweinyddiaeth? 
 

Teimlai dau ymatebydd y dylai PCP gael mwy o hyblygrwydd i wneud argymhellion gan na fyddai 
pob cwyn yn ymwneud â saith egwyddor bywyd cyhoeddus fel sy’n cael eu hamlinellu gan 
Egwyddorion Nolan.  Ond roedd mwyafrif yr ymatebwyr yn cytuno wrth wneud argymhellion fel 
rhan o ddatrys cwyn yn anffurfiol, y dylai PCP glymu’r argymhellion hyn â’r lefel ymddygiad 
disgwyliedig ar sail saith egwyddor Nolan. 
 

Ymateb y llywodraeth 
 

Mae’r Llywodraeth yn deall bod rhai agweddau o’r weithdrefn ddatrys anffurfiol - wrth ystyried 
Deddf PRSR 2011 ochr yn ochr â’r rheoliadau - wedi cael eu camddehongli, ac ar rai achlysuron 
bod PCP wedi teimlo bod eu dewisiadau wedi eu cyfyngu os na allai’r PCC a’r achwynydd gytuno 
ar ddull i ddatrys yn anffurfiol. O ystyried hyn, gan weithio gyda’r Gymdeithas Llywodraeth Leol, 
bydd y Llywodraeth yn datblygu cyfarwyddyd anstatudol i egluro terfynau datrysiad anffurfiol, gan 
nodi’r trefniadau i PCP wneud argymhellion ar ymddygiad a phwerau i fynnu bod y PCC yn 
ymateb.  

 

Bydd y cyfarwyddyd yn esbonio yn glir y dylai argymhellion: fod yn gysylltiedig â’r ymddygiad 
disgwyliedig (ar sail Egwyddorion Nolan pan fydd hynny’n addas); sicrhau cymesuredd; a chael 
eu hanelu at atal cwynion rhag codi yn y dyfodol. Cred y Llywodraeth bod y gallu i wneud 
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argymhellion, yn hytrach na gosod cosbau, yn bŵer priodol i PCP, oherwydd yn y pen draw, i’r 
cyhoedd y mae’r PCC yn atebol, ac nid i’r PCP. 
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4. Ystyriaethau eraill 
 
Cymru 
 
Bydd y cynigion a amlinellir yn yr ymateb hwn yn berthnasol i Baneli yng Nghymru yn yr un ffordd 
ag y byddant yn berthnasol i Baneli yn Lloegr.   
 

Meiri etholedig gyda swyddogaethau PCC 
 
Ni fydd y newidiadau arfaethedig ar gyfer system gwynion y PCC yn berthnasol i feiri awdurdodau 
cyfun sy’n arfer swyddogaethau PCC.  Fel sy’n wir yn Llundain, bydd cwynion heb fod yn ddifrifol 
yn erbyn Meiri gyda swyddogaethau PCC yn parhau i gael eu trin dan adran 27(2) Deddf 
Lleoliaeth 2011.   
 
Ond, pan na fydd deiliad swydd berthnasol fel y rhestrir yn y Rheoliadau Cyrff Plismona Lleol 
Etholedig (Cwynion a Chamymddygiad) 2012 yn aelod o’r awdurdod cyfun (neu yn achos 
Llundain, ddim yn Aelod o Gynulliad Llundain), bydd unrhyw gwynion heb fod yn ddifrifol yn cael 
eu trin yn unol â rheoliadau 2012.  Mae hyn yn golygu bod y newidiadau arfaethedig i system 
gwynion PCC yn weithredol i ddeiliaid swyddi perthnasol – fel y Dirprwy Faer Plismona a 
Throseddu – pan nad ydynt yn aelodau o’r awdurdod cyfun (neu Gynulliad Llundain). 
 
 


