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ANGHYMESUREDD O RAN STOPIO A CHWILIO 2018/19 
 

 
1. CYFLWYNIAD 
Mae gan yr heddlu amrywiaeth o bwerau stopio a chwilio statudol y gallant eu defnyddio, yn dibynnu ar 
yr amgylchiadau. Mae'r rhan fwyaf o'r pwerau hyn, ond nid pob un, yn ei gwneud yn ofynnol i swyddog 
sicrhau bod ganddo sail resymol dros amau bod eitem anghyfreithlon yn cael ei chario. Un peth sy'n 
gyffredin rhwng pob un o'r pwerau hyn yw eu bod yn galluogi swyddogion i gadw unigolyn nad yw wedi 
cael ei arestio er mwyn ei chwilio ef neu ei gerbyd am eitem anghyfreithlon.  
 
Prif ddiben pwerau stopio a chwilio yw galluogi swyddogion i dawelu neu gadarnhau drwgdybiaethau 
ynghylch unigolion heb arfer eu pŵer i arestio. Gall stopio a chwilio chwarae rôl bwysig yn y gwaith o 
ganfod ac atal troseddau ac mae defnyddio’r pwerau mewn ffordd deg yn eu gwneud yn fwy effeithiol.   
 
Mae'n rhaid i swyddogion ddefnyddio'r pwerau hyn yn gyfreithlon, yn briodol ac yn ddilys am fod hyn yn 
helpu i feithrin ymddiriedaeth a hyder mewn cymunedau ledled ardal yr heddlu. Mae'r cynllun Defnydd 
Gorau o Stopio a Chwilio yn argymell y dylai'r heddlu fonitro ei ddefnydd o bwerau stopio a chwilio yn 
rheolaidd, yn enwedig ymhlith pobl ifanc a'r rheini o grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BAME).  
 
Ar hyn o bryd, mae Heddlu De Cymru yn craffu ar weithgarwch stopio a chwilio drwy ei Grŵp Hyder a 
Dilysrwydd, sydd wedi cael ei nodi gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei 
Mawrhydi yn ei hadroddiadau PEEL. Mae tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu hefyd yn craffu ar y 
ffordd y mae'r Heddlu yn defnyddio pwerau stopio a chwilio drwy Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd yr 
Heddlu. Yn ogystal â hyn, mae gan bob un o'r Unedau Rheoli Sylfaenol Grŵp Cydlyniant Cymunedol, sy'n 
cynnwys aelodau o gymunedau lleol a fydd hefyd yn ystyried y defnydd o bwerau stopio a chwilio yn eu 
cymunedau.  

 
Mae pobl BAME yn cyfrif am 7% o'r boblogaeth yn Ne Cymru. Mae hyn yn amrywio'n fawr ledled ardal yr 
heddlu, gyda thua 16% yn dod o gefndir BAME yng Nghaerdydd o gymharu â thua 2% ym Merthyr Tudful.  
 
Yn 2018/19, gwelwyd cyfanswm o 10,555 o achosion o stopio a chwilio. Er mai ar bobl wyn y cynhaliwyd 
y mwyafrif helaeth o'r rhain – mwy nag 17 o bob 20 – rydym yn ymwybodol o'n cyfrifoldeb i beidio â 
gwahaniaethu, a pha mor hanfodol bwysig yw sicrhau nad ydym yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw 
unigolion na grwpiau, er mwyn i ni allu ymateb i unrhyw bryderon a godir gan grwpiau lleiafrifol neu bobl 
eraill.  
 
Cynhaliwyd adolygiad ym mis Awst 2019 a edrychodd ar 156 o achosion o stopio a chwilio mewn 
perthynas ag aelodau o gymunedau BAME, er mwyn sicrhau bod pob achos o stopio a chwilio yn cael ei 
gynnal mewn modd teg, moesegol a chymesur.  Er mwyn gwneud hyn, gwnaeth yr adolygiad ystyried y 
wardiau â'r anghymesuredd uchaf, wardiau â'r nifer mwyaf o bobl BAME, wardiau â'r lefel uchaf o 
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achosion o stopio a chwilio mewn perthynas â phobl BAME a'r swyddogion a oedd yn gyfrifol am y nifer 
mwyaf o achosion o stopio a chwilio ar bobl BAME.  
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2. CANFYDDIADAU'R ADOLYGIAD  
Canfu'r adolygiad fod materion yn ymwneud â Llinellau Cyffuriau yn cael effaith 
sylweddol ar yr achosion o stopio a chwilio ledled ardal yr Heddlu.  Defnyddir y term 
Llinellau Cyffuriau i ddisgrifio methodoleg pan fo gangiau cyffuriau o ddinasoedd mawr 
yn ehangu eu gweithrediadau i drefi llai o faint, gan ddefnyddio trais yn aml i yrru 
cyflenwyr cyffuriau lleol o'r ardal a chamfanteisio ar blant a phobl sy'n agored i niwed i 
werthu cyffuriau. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y defnyddwyr neu'r cwsmeriaid yn 
byw mewn ardal wahanol i'r cyflenwyr cyffuriau a'r rhwydweithiau, felly mae angen 
rhedwyr i gludo'r cyffuriau a chasglu taliadau. 
 
Caiff achosion o stopio a chwilio pobl BAME yn Ne Cymru eu cynnal yn bennaf ar bobl 
rhwng 18 a 34 oed, gyda chyffuriau yn cyfrif am 67% o'r holl achosion o chwilio pobl 
BAME, sy'n anghymesur o uwch na'r 55% o achosion o chwilio pobl wyn. Mae nifer y 
bobl BAME a gafodd eu chwilio sy'n byw y tu allan i ardal yr Heddlu yn cyfrif am 9% o'r 
achosion o chwilio pobl BAME a gofnodwyd. Mae effaith Llinellau Cyffuriau hefyd wedi 
arwain at stopio a chwilio rhai unigolion dro ar ôl tro. Er gwaethaf hyn, ni ddaeth yr 
Heddlu o hyd i unrhyw dystiolaeth bod achosion lle cafodd unigolion eu stopio a'u 
chwilio dro ar ôl tro yn anghymesur nac yn anghyfiawn, gyda Chamera Fideo sy'n cael 
ei Wisgo ar y Corff yn cael ei ddefnyddio i recordio'r achosion o stopio a chwilio pobl 
BAME mewn 74% o achosion.  
 
Er bod cudd-wybodaeth am Linellau Cyffuriau wedi galluogi'r Heddlu i roi adnoddau ar 
waith mewn ardaloedd penodol er mwyn mynd i'r afael â'r gweithgarwch hwn, mae 
materion plismona lleol ynghylch cyffuriau, yn enwedig canabis, hefyd yn amlwg. Mae 
swyddogion yn mynd ati'n rhagweithiol i chwilio am gyffuriau yn ogystal ag ymateb i 
alwadau gan aelodau o'r gymuned sydd wedi gweld ymddygiad amheus neu droseddol. 
Mae hyn wedi arwain at gyfradd canlyniadau cadarnhaol o 28% yn erbyn pobl BAME, o 
gymharu â 26% yn erbyn pobl wyn, lle y caiff rhyw fath o gamau eu cymryd. Mae'r 
gyfradd hon yn awgrymu, er bod nifer yr achosion o chwilio yn effeithio'n anghymesur 
ar y gymuned BAME, mae swyddogion yn cyflawni canlyniadau mwy cadarnhaol yn dilyn 
yr achosion hyn. Pe na bai swyddogion yn cynnal chwiliadau o dan amgylchiadau hyn, 
ni fyddai hyn yn cefnogi'r gwaith o atal a chanfod troseddau, a byddai'n tanseilio hyder 
y cyhoedd yn yr heddlu.  
 
Ar y cyfan, mae achosion o stopio a chwilio pobl BAME yn anghymesur o gymharu ag 
achosion o stopio a chwilio pobl wyn, ac mae hyn yn fwyaf amlwg ymhlith pobl dduon 
a hil gymysg. Gall y dull o gyfrif y gyfradd anghymesuredd fod yn gamarweiniol weithiau, 
yn enwedig mewn ardaloedd lle mae poblogaeth fach o bobl BAME, am fod 
rhagdybiaeth bod y bobl sy'n cael eu stopio a'u chwilio yn bobl leol. Mae symudiadau 
naturiol pobl rhwng wardiau ac i mewn i ardal yr Heddlu o ardaloedd eraill yn effeithio 
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ar y gyfradd anghymesuredd ac mae tystiolaeth bod gweithgarwch Llinellau Cyffuriau 
hefyd yn effeithio ar hyn.  

 
Mae materion sy'n ymwneud â chyffuriau nad ydynt o reidrwydd yn gysylltiedig â 
Llinellau Cyffuriau hefyd yn effeithio ar anghymesuredd. Mae llawer o'r achosion o 
chwilio o ganlyniad i alwadau gan y cyhoedd neu faterion lleol a chânt eu cynnal yn 
bennaf yng Nghaerdydd. Mae swyddogion yn amlwg yn targedu'r materion hyn drwy 
ymateb i alwadau gan y cyhoedd neu ymatebion rhagweithiol gan dimau plismona yn y 
gymdogaeth. Mae'r timau sydd wedi stopio a chwilio pobl BAME fwyaf yn dimau o 
Gaerdydd sy'n gweithio mewn wardiau sydd â phroblemau mawr yn ymwneud â 
chyffuriau. Fodd bynnag, nid yw'r adolygiad wedi dod o hyd i unrhyw dystiolaeth bod 
swyddogion unigol yn dangos tuedd anghymesur yn erbyn unrhyw grŵp ethnig, ond 
mae'r ymateb cyfunol i faterion sy'n ymwneud â chyffuriau yn gyffredinol yn golygu bod 
nifer anghymesur o ddynion du ifanc yn cael eu stopio a'u chwilio. 
 
3. CASGLIAD 
Mae troseddau Llinellau Cyffuriau yn effeithio ar anghymesuredd o ran achosion o 
stopio a chwilio, ac er bod ffigurau'n dangos bod aelodau o gymunedau BAME yn fwy 
tebygol o gael eu stopio a'u chwilio na pherson gwyn, ni all Heddlu De Cymru ddod o 
hyd i unrhyw dystiolaeth bod swyddogion yn targedu unrhyw grŵp ethnig mewn modd 
anghymesur.  
 
Fodd bynnag, mae'n bwysig bod yr heddlu yn cynnal asesiad annibynnol o'i ddull o 
stopio a chwilio, a bydd yn gweithio gyda thîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i 
gomisiynu ymchwil academaidd i anghymesuredd.  
 

 


