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Geirfa

Acronymau 
APP – Mae Ymarfer Proffesiynol Awdurdodedig yn ganllawiau a 
gyhoeddir gan y Coleg Plismona fel ffynhonnell swyddogol ymarfer 
proffesiynol ynghylch plismona. Disgwylir i swyddogion a staff yr 
heddlu gyfeirio at APP wrth gyflawni eu dyletswyddau.

LEDS – Gwasanaeth Data Gorfodi'r Gyfraith

PNC – Defnyddir Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu gan yr heddlu ac 
asiantaethau gorfodi'r gyfraith a chyfiawnder troseddol y DU i hwyluso 
ymchwiliadau a rhannu gwybodaeth o bwys cenedlaethol a lleol. Ar hyn 
o bryd mae hefyd yn cysylltu â'r system TG Ewropeaidd o'r enw System 
Gwybodaeth Schengen (SIS II) sy'n galluogi'r holl aelod-wladwriaethau 
sy'n cymryd rhan i rannu gwybodaeth amser real am bobl a gwrthrychau 
o ddiddordeb trwy gyfres o rybuddion. Gall y berthynas honno newid pan 
fydd y DU yn cwblhau’r cyfnod pontio ar ôl gadael yr UE.

PND – Mae Cronfa Ddata Genedlaethol yr Heddlu ar gael i'r holl 
heddluoedd a rhai asiantaethau cyfiawnder troseddol ehangach ledled y 
Deyrnas Unedig, gan ganiatáu i'r gwasanaeth heddlu rannu gwybodaeth 
leol a chudd-wybodaeth ar y lefel genedlaethol. Er ei fod wedi'i gynnwys 
yn wreiddiol ar gyfer LEDS, bydd y PND yn parhau i fod yn gronfa ddata 
ar wahân yn y dyfodol agos.
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Diffiniadau
Adnabod wyneb/cydweddu – defnyddio technoleg i ddadansoddi 
nodweddion wyneb allweddol o ddelweddau digidol ac yna eu cymharu 
yn erbyn cynrychioliad o wynebau hysbys mewn cronfa ddata, gan 
gynhyrchu paru tebygol. Mae hyn fel arfer yn defnyddio delweddau sydd 
wedi'u storio ar systemau heddlu lleol.

Adnabod wynebau byw - yn cymharu porthiant camera byw o wynebau 
yn erbyn 'rhestr wylio' a bennwyd ymlaen llaw er mwyn dod o hyd i bobl 
o ddiddordeb trwy gynhyrchu rhybudd pan  ganfyddir cyfatebiaeth 
debygol.

Awdurdod cymwys – term a ddefnyddir yn Rhan 3 o Ddeddf Diogelu 
Data (DPA) 2018 i ddiffinio’r sefydliadau sy’n defnyddio data at 
ddibenion gorfodi’r gyfraith. Rhestrir y sefydliadau perthnasol yn 
Atodlen 7 y Ddeddf. Os yw awdurdod cymwys yn prosesu data at 
ddibenion gorfodi’r gyfraith, mae Rhan 3 o DPA 2018 yn berthnasol i’r 
prosesu hwnnw. 

Codau ymarfer – a gyhoeddir gan lywodraethau a chyrff cyhoeddus 
neu broffesiynol i ategu cyfreithiau a rheoliadau. Cânt eu llunio i 
helpu defnyddwyr i gydymffurfio â gofynion deddfau a rheoliadau a'r 
disgwyliadau a ddymunir mewn perfformiad. 

Cytundeb rhannu data – contract ffurfiol sy’n darparu fframwaith ar 
gyfer rhannu data. Mae'n nodi pa ddata sydd i'w rannu, yn nodi diben y 
rhannu data, yn gosod safonau neu amodau ar sut y gellir defnyddio'r 
data ac yn helpu'r holl bartïon i fod yn glir ynghylch eu rolau priodol.

Data biometrig – gwybodaeth am nodweddion corfforol, biolegol, 
ffisiolegol neu ymddygiadol unigolyn, y gellir ei ddefnyddio ar ei ben 
ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall i sefydlu hunaniaeth unigolyn. 
Mae cyfeiriadau at y defnydd o fiometreg gan yr heddlu fel arfer yn 
ymwneud ag olion bysedd, delweddau wyneb a DNA. Mae'r term 
'biometreg newydd' yn cynnwys llais, iris, gwythiennau bys ac adnabod 
cerddediad. 
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Data sensitif – data personol penodol sy’n destun mesurau diogelu 
ychwanegol wrth brosesu. Diffinnir data sensitif yn adran 35(8) o 
Ddeddf Diogelu Data 2018. Mae hyn yn cynnwys data personol sy'n 
datgelu tarddiad hiliol neu ethnig, barn wleidyddol, credoau crefyddol 
neu athronyddol, aelodaeth o undeb llafur, data genetig, data biometrig, 
data sy'n ymwneud ag iechyd, a data sy'n ymwneud â bywyd rhywiol 
neu gyfeiriadedd rhywiol unigolyn. 

Delweddau yn y ddalfa – term am ffotograffau wyneb a dynnwyd 
gan yr heddlu o unigolion sy’n cael eu cadw ar ôl cael eu harestio. Yn 
gyffredinol, cedwir y rhain fel gwybodaeth heddlu ar gyfer cyfeirio 
hunaniaeth, chwilio ac ymchwilio. Cyhoeddodd y Swyddfa Gartref 
adolygiad o’u defnydd a’u cadw yn 2017. Roedd hyn yn dilyn pryderon 
ynghylch cadw’r delweddau o unigolion heb eu collfarnu ac o unigolion 
a oedd o dan 18 oed pan dynnwyd delweddau, yn ogystal â’r cyfnod o 
amser y cadwyd y delweddau. Nid yw'r rhain yn cael eu trosglwyddo i'r 
PNC neu LEDS. 

Diogelwch data – diogelu data digidol, megis data mewn cronfa ddata, 
rhag grymoedd dinistriol a rhag gweithredoedd nas dymunir gan 
ddefnyddwyr anawdurdodedig, megis ymosodiad seibr neu dorri data.

Gorfodi’r gyfraith – atal, ymchwilio, canfod neu erlyn troseddau neu 
weithredu cosbau troseddol, gan gynnwys diogelu rhag, ac atal, 
bygythiadau i ddiogelwch y cyhoedd.

Llywodraethu – y weithred neu'r dull o lywodraethu gwladwriaeth neu 
sefydliad

Perchennog asedau gwybodaeth – rôl uwch gyda chyfrifoldeb strategol 
am sicrhau bod asedau gwybodaeth yn cael eu trin a’u rheoli’n briodol. 

Prif swyddog gweithredol – y swyddog gweithreddol sydd â'r safle 
uchaf mewn cwmni, y mae ei brif gyfrifoldebau yn cynnwys gwneud 
penderfyniadau corfforaethol mawr, rheoli gweithrediadau ac adnoddau 
cyffredinol cwmni, a gweithredu fel y prif bwynt cyfathrebu.

Prif swyddog – yr heddwas sydd â'r safle uchaf mewn heddlu. Gelwir y 
prif swyddog yn aml yn brif gwnstabl, ond mae'n cynnwys Comisiynydd 
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Heddlu Dinas Llundain a Chomisiynydd Gwasanaeth Heddlu Llundain. 
Mae gan Heddlu Trafnidiaeth Prydain, Heddlu’r Weinyddiaeth Amddiffyn 
a’r Gwnstabliaeth Niwclear Sifil hefyd brif gwnstabliaid, yn ogystal 
â heddluoedd Jersey, Guernsey ac Ynys Manaw. Mae'r Cod Ymarfer 
yn berthnasol yn gyfreithiol i brif swyddogion heddluoedd Cymru a 
Lloegr, o dan Ddeddf yr Heddlu 1996, ond mae'r darpariaethau'n cael eu 
hymestyn i brif swyddog unrhyw sefydliad sydd wedi cael mynediad i 
LEDS trwy gytundeb ysgrifenedig. 

Prif weithredwr – rhywun sy’n dyfeisio strategaethau a pholisïau i 
sicrhau bod sefydliad yn cyflawni ei nodau. Maent yn cynllunio, yn 
cyfarwyddo ac yn cydlynu gweithgareddau gweithredol cwmnïau a 
sefydliadau sector cyhoeddus neu breifat. 

Swyddog diogelu data – o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol  
(GDPR), mae angen i rai sefydliadau benodi swyddog diogelu data sy’n 
gyfrifol am eu hysbysu a’u cynghori ynghylch eu rhwymedigaethau 
diogelu data a monitro eu cydymffurfiad â nhw. . Maent yn adrodd i'r 
rheolwr, sy'n cadw'r cyfrifoldeb terfynol am gydymffurfiaeth. 

Uwch swyddog risg gwybodaeth (SIRO) – cyfarwyddwr gweithredol 
neu aelod o fwrdd rheoli uwch sefydliad sydd â chyfrifoldeb cyffredinol 
am bolisi risg gwybodaeth sefydliad. Mae'r SIRO yn atebol ac yn gyfrifol 
am risg gwybodaeth ar draws y sefydliad. 

Ysgrifenyddion parhaol –swyddogion cyfrifyddu adrannau, sy'n golygu 
eu bod yn atebol i'r senedd am sicrhau bod yr adran yn gwario arian a 
roddir gan y senedd yn briodol.
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Cyrff y cyfeirir atynt
Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) – un o adrannau'r llywodraeth sy'n 
gyfrifol am bolisi lles a phensiynau.

Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub ei 
Mawrhydi (HMICFRS) – mae'n asesu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd 
heddluoedd a gwasanaethau tân ac achub yn annibynnol - er lles y 
cyhoedd.

Asiantaeth Troseddu Genedlaethol (NCA) – un o asiantaethau gorfodi'r 
gyfraith cenedlaethol y Deyrnas Unedig. Dyma brif asiantaeth y DU yn 
erbyn troseddau cyfundrefnol; masnachu mewn pobl, arfau a chyffuriau; 
seiberdroseddu; a throseddu economaidd sy'n croesi ffiniau rhanbarthol 
a rhyngwladol. 

Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) – mae'n cynnal 
cronfa ddata o yrwyr ym Mhrydain Fawr a chronfa ddata o gerbydau ym 
mhob rhan o'r Deyrnas Unedig.

Bwrdd Plismona Gogledd Iwerddon – awdurdod heddlu Gogledd 
Iwerddon, sy'n gyfrifol am oruchwylio gweithgarwch Gwasanaeth 
Heddlu Gogledd Iwerddon (PSNI). Mae'n gorff cyhoeddus anadrannol 
sy'n cynnwys aelodau o Gynulliad Gogledd Iwerddon. 

Coleg Plismona – corff proffesiynol yr heddlu yng Nghymru a Lloegr. 
Fe’i sefydlwyd yn 2012 i fod yn gyfrifol am nifer o rolau hyfforddi a 
datblygu yr arferai Asiantaeth Genedlaethol Gwella Plismona fod yn 
gyfrifol amdanynt. 

Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr – un o adrannau anweinidogol 
y llywodraeth sy'n rheoleiddio elusennau cofrestredig yng Nghymru a 
Lloegr ac yn cynnal y Gofrestr Ganolog o Elusennau.

Comisiynydd Biometreg – cafodd ei sefydlu gan y Ddeddf Diogelu 
Rhyddidau. Mae'n darparu goruchwyliaeth ac adolygiad annibynnol 
o safbwynt cadw a defnyddio samplau DNA, proffiliau DNA ac olion 
bysedd gan yr heddlu.
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Comisiynydd Ymchwiliadau ac Adolygu’r Heddlu (PIRC) – corff 
cyhoeddus anadrannol gweithredol Llywodraeth yr Alban sy’n gyfrifol 
am ymchwilio i gwynion gan aelodau’r cyhoedd yn erbyn Police 
Scotland.

Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (ACPO) – roedd yn gwmni 
cyfyngedig preifat dielw a fu am flynyddoedd lawer yn arwain 
datblygiad arferion plismona yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon 
Mae bellach wedi cael ei ddisodli gan Gyngor Cenedlaethol Penaethiaid 
yr Heddlu.

Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) – corff cydgysylltu 
cenedlaethol ar gyfer gorfodi’r gyfraith yn y Deyrnas Unedig a’r corff 
cynrychioliadol ar gyfer prif swyddogion heddlu Prydain. Cafodd ei 
sefydlu ar 1 Ebrill 2015, a disodlodd gyn-Gymdeithas Prif Swyddogion yr 
Heddlu, yn dilyn Adolygiad Parker o weithrediadau ACPO. 

Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS) – mae'n 
cyflawni dedfrydau a roddir gan y llysoedd, yn y ddalfa a'r gymuned, ac 
yn ailsefydlu pobl trwy gyfrwng addysg a chyflogaeth.

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) – mae'n prosesu ac yn dyroddi 
gwiriadau DBS ar gyfer Cymru, Lloegr, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.
Mae AccessNI yn darparu'r un gwasanaeth yng Ngogledd Iwerddon 
ac mae Disclosure Scotland yn darparu'r un gwasanaeth yn yr Alban. 
Mae gwiriad sylfaenol yn wiriad cofnod troseddol y gallu unigolyn ofyn 
amdano iddo'i hun neu gall cyflogwr ofyn am wiriad o'r fath. Dim ond 
euogfarnau sydd heb eu disbyddu sy'n cael eu cynnwys. Mae gwiriad 
safonol yn cynnwys yr holl gollfarnau sydd heb eu hidlo. Mae gwiriad 
manylach yn darparu'r holl gollfarnau sydd heb eu hidlo a gwybodaeth 
ychwanegol a gedwir gan yr heddlu sy'n debygol o fod yn berthnasol 
i'r alwedigaeth y ceisir y dystysgrif ar ei chyfer. Yn gyffredinol, darperir 
tystysgrifau gwiriadau manylach pan ddisgwylir i unigolyn gael cyswllt 
heb oruchwyliaeth â phlant neu oedolion agored i niwed. 

Gwasanaeth Digidol yr Heddlu (PDS) – corff sy’n cefnogi plismona 
i gyflawni ei strategaeth ddigidol ac sy’n cynorthwyo i oruchwylio 
sicrwydd gwybodaeth ar gyfer PNC a LEDS.
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Panel Cenedlaethol Mynediad at Wybodaeth Cyfrifiaduron yr Heddlu – 
mae’n goruchwylio pob cais am fynediad i PNC. Disgwylir i LEDS 
gymhwyso trefniadau tebyg. Caiff hwn ei gadeirio gan gynrychiolydd o'r 
NPCC, a fydd yn gweithredu fel IAO ar gyfer y ddwy system.

Swyddfa'r Comisiynydd Pwerau Ymchwilio (IPCO) – rôl oruchwylio 
annibynnol a grëwyd gan  Ddeddf Pwerau Ymchwilio 2016, gan ddisodli 
amryw o rolau comisiynwyr eraill oedd yn gysylltiedig â gwyliadwriaeth.

Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) – corff cyhoeddus 
anadrannol yng Nghymru a Lloegr sy’n gyfrifol am oruchwylio’r system 
ar gyfer ymdrin â chwynion a wneir yn erbyn heddluoedd yng Nghymru 
a Lloegr.

Swyddfa Cofnodion Troseddol ACRO (ACRO) – mae'n darparu 
Tystysgrifau Heddlu (ar gyfer ceisiadau am fisâu) a Thystysgrifau 
Amddiffyn Plant Rhyngwladol (ICPCs) i aelodau'r cyhoedd, ac yn hwyluso 
ceisiadau am fynediad at ddata PNC gan wrthrychau'r data a cheisiadau 
i ddileu cofnodion. Mae ACRO hefyd yn gweithredu'r Gyfnewidfa 
Euogfarnau Troseddol Ryngwladol ac yn darparu gwasanaethau PNC i 
asiantaethau nad ydynt yn heddluoedd at ddibenion gorfodi'r gyfraith a 
dibenion cyffredinol, lle y'i hawdurdodir gan y gyfraith.

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) – corff cyhoeddus 
anadrannol sy’n adrodd yn uniongyrchol i’r senedd a dyma gorff 
annibynnol y DU sy’n cynnal hawliau gwybodaeth.

Y Swyddfa Gartref – adran weinidogol o Lywodraeth Ei Mawrhydi yn y 
Deyrnas Unedig, sy’n gyfrifol am fewnfudo, fisas, diogelwch gwladol, a 
chyfraith a threfn. Fel y cyfryw, mae’n gyfrifol am blismona yng Nghymru 
a Lloegr, ac am wasanaethau tân ac achub yn Lloegr.
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Deddfwriaeth

Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR) – confensiwn 
rhyngwladol i amddiffyn hawliau dynol a rhyddid gwleidyddol 
yn Ewrop, a ddaeth i rym ym 1953. Mae llywodraethau sydd wedi 
ymrwymo i’r ECHR wedi gwneud ymrwymiad cyfreithiol i gadw at 
safonau ymddygiad penodol ac i amddiffyn hawliau a rhyddid sylfaenol 
pobl gyffredin. Daeth Deddf Hawliau Dynol 1998 â hawliau o dan y 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol i gyfraith Prydain.

Cyfraith gyffredin – y corff o gyfraith sy’n deillio o benderfyniadau 
barnwrol y llysoedd a thribiwnlysoedd tebyg. Nodwedd ddiffiniol 
“cyfraith gyffredin” yw ei bod yn codi fel cynsail. Gall llys barn edrych 
ar benderfyniadau’r llysoedd perthnasol yn y gorffennol, a chymhwyso 
egwyddorion yr achosion hynny yn y gorffennol i’r amgylchiadau 
presennol. 

Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 – Deddf Seneddol i ailsefydlu 
troseddwyr nad ydynt wedi'u heuogfarnu am unrhyw drosedd ddifrifol 
ers blynyddoedd, i gosbi datgelu eu heuogfarnau blaenorol heb 
awdurdod. Mae Gorchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr (Eithriadau) 
1975 yn rhestru'r galwedigaethau y gellir gofyn i ymgeisydd ddarparu 
euogfarnau sydd wedi darfod a heb ddarfod ar eu cyfer.

Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990 – mae'n ymdrin yn benodol 
â'r drosedd o gyrchu neu addasu data sy'n cael ei storio ar system 
gyfrifiadurol heb awdurdod i wneud hynny. Cyflwynodd hyn dair 
trosedd: mynediad anawdurdodedig i ddeunydd cyfrifiadurol, mynediad 
anawdurdodedig gyda’r bwriad o gyflawni neu hwyluso cyflawni 
troseddau pellach, a gweithredoedd anawdurdodedig gyda’r bwriad o 
amharu – neu’n fyrbwyll o ran amharu – gweithrediad cyfrifiadur.

Deddf Diogelu Data 2018 – cyfraith y DU sy’n ategu’r GDPR ac sy’n 
darparu fframwaith cyfreithiol ar gyfer prosesu data personol. 

Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 – Deddf Seneddol sy'n pennu'r cyfnodau 
cadw ar gyfer DNA ac  olion bysedd a gofnodir, yng Nghymru a Lloegr, ar 
ôl arestio rhywun.
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Deddf Diwygio’r Heddlu 2002 – Deddf Seneddol a greodd rôl 
swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu, sydd â rhai pwerau heddlu 
heb fod yn gwnstabliaid ‘dan lw’, a’r gallu i brif gwnstabliaid roi ystod fwy 
cyfyngedig o bwerau heddlu i eraill. unigolion (nad ydynt wedi tyngu llw).

Deddf Gweithdrefn ac Ymchwiliadau Troseddol 1996 – Deddf Seneddol 
sy’n rheoleiddio’r gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i droseddau ac erlyn 
troseddau.

Deddf Hawliau Dynol 1998 – un o Ddeddfau Senedd y Deyrnas Unedig. 
Ei nod oedd ymgorffori’r hawliau sydd wedi’u cynnwys yn y Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol yng nghyfraith y DU.

Deddf Pwerau Ymchwilio 2016 – creodd y ddeddf hon rôl y 
Comisiynydd Pwerau Ymchwilio i ddarparu goruchwyliaeth annibynnol 
o'r defnydd o bwerau ymchwilio gan asiantaethau cudd-wybodaeth, 
heddluoedd ac awdurdodau cyhoeddus eraill.

Deddf Ymchwiliadau 2005 – Deddf Seneddol a luniwyd i ddarparu 
fframwaith i sicrhau y gall ymholiadau yn y dyfodol, a sefydlir gan 
weinidogion, ynghylch digwyddiadau sydd wedi peri neu sydd â photensial 
i beri pryder i'r cyhoedd, weithredu'n effeithiol i gyflawni argymhellion 
gwerthfawr ac ymarferol o fewn amser rhesymol ac am gost resymol.

Deddf yr Heddlu 1996 – Deddf Seneddol a ddiffiniodd yr ardaloedd 
heddlu presennol yng Nghymru a Lloegr, a gyfansoddodd awdurdodau 
heddlu ar gyfer yr ardaloedd hynny, ac a nododd y berthynas rhwng yr 
Ysgrifennydd Cartref a heddluoedd tiriogaethol Cymru a Lloegr. Mae 
hwn hefyd yn nodi rhai o bwerau swyddogion heddlu.

Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 – Deddf Seneddol 
a sefydlodd fframwaith deddfwriaethol ar gyfer pwerau swyddogion 
heddlu yng Nghymru a Lloegr i frwydro yn erbyn trosedd, ac a 
ddarparodd godau ymarfer ar gyfer arfer y pwerau hynny.

Rheoliadau Cadw a Chaffael Data 2018 – fe wnaeth y rhain ddiwygio 
Rhannau 3 a 4 Deddf Pwerau Ymchwilio 2016 mewn perthynas â chadw 
data cyfathrebiadau gan weithredwyr gwasanaethau telathrebu a phost, 
a chaffael data cyfathrebu gan awdurdodau cyhoeddus.
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Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) – rheoliad yng 
nghyfraith yr UE ynghylch diogelu data a phreifatrwydd ar gyfer holl 
ddinasyddion unigol yr Undeb Ewropeaidd ac Ardal Economaidd 
Ewrop. Mae hefyd yn ymdrin â throsglwyddo data personol y tu allan 
i ardaloedd yr UE a'r AEE. Yn dilyn ymadawiad y DU â’r UE, daeth 
rheoliad newydd (GDPR y DU) i rym ar 1 Ionawr 2021 ac nid oes gan 
GDPR unrhyw effaith yn y DU ar hyn o bryd. 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR) – Rhan o 
fframwaith y DU ar gyfer diogelu data personol. Yn dilyn ymadawiad y 
DU â’r UE, daeth rheoliad newydd (UK GDPR) i mewn ar 1 Ionawr 2021 
ac mae’n gweithio ochr yn ochr â Deddf Diogelu Data 2018.
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Dogfennau y cyfeirir atynt 

Canllaw Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ynghylch Gorfodi'r Gyfraith 
– mae'n esbonio'r gyfundrefn diogelu data  sy'n berthnasol i'r awdurdodau 
hynny wrth brosesu data personol at ddibenion gorfodi'r gyfraith.

Canllaw Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth i Ddiogelu Data – 
mae’r canllaw hwn ar gyfer swyddogion diogelu data ac eraill sydd â 
chyfrifoldeb o ddydd i ddydd am ddiogelu data.

Canllaw Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth i’r Rheoliad Diogelu 
Data Cyffredinol (GDPR) – mae hwn yn rhan o’r Canllaw Diogelu Data ar 
gyfer DPOs.

Cod Moeseg – cod ymarfer ynghylch egwyddorion a safonau 
ymddygiad proffesiynol ar gyfer proffesiwn plismona Cymru a Lloegr.

Cod Ymarfer ar Reoli Gwybodaeth a Chofnodion yr Heddlu 2022 – dogfen 
y bwriedir iddi gynorthwyo’r heddlu i reoli a defnyddio gwybodaeth.

Cod Ymarfer Fetio 2017 – mae’n nodi’r safonau fetio sydd i’w cymhwyso 
gan heddluoedd yng Nghymru a Lloegr.

Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau – a gyflwynwyd yn 2006, sy’n 
nodi’r lefelau gwasanaeth gofynnol y gall dioddefwyr eu disgwyl gan 
asiantaethau sy’n llofnodwyr iddo. 

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) – mae’n 
darparu fframwaith diogelu data ar gyfer sefydliadau sy’n darparu 
gwasanaethau yng Nghymru.

ModelPenderfyniad Cenedlaethol (NDM) – offeryn proses gwneud 
penderfyniadau a ddefnyddir gan blismona a ystyrir yn addas ar gyfer 
pob penderfyniad.

Rheoli Gwybodaeth yr Heddlu (MoPI) – adran o’r APP ar reoli gwybodaeth 
sydd fel y’i datblygwyd i gefnogi’r Cod Ymarfer ar gyfer Rheoli Gwybodaeth 
yr Heddlu 2005 ac sydd wedi’i diweddaru i gyd-fynd â’r Cod Ymarfer 
diwygiedig ar Reoli Gwybodaeth a Chofnodion. Yn darparu canllawiau sydd 
wedi'u cynllunio i gyfrannu at wella diogelwch y cyhoedd drwy wella gallu'r 
gwasanaeth heddlu i reoli a rhannu gwybodaeth weithredol yn briodol o 
fewn fframwaith sy'n gyson yn genedlaethol.

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
http://library.college.police.uk/docs/APPref/Management-of-Police-Information.pdf
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Arall
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR) – confensiwn 
rhyngwladol i amddiffyn hawliau dynol a rhyddidau gwleidyddol yn 
Ewrop. Cafodd y confensiwn ei ddrafftio ym 1950 gan Gyngor Ewrop, a 
oedd newydd gael ei sefydlu ar y pryd, a daeth i rym ar 3 Medi 1953. Mae 
wedi'i ymgorffori yn Neddf Hawliau Dynol 1998. 

Datganiad Llywodraethu a Risg Gwybodaeth (GIRR) – proses sy’n 
cynnwys datganiad hunanasesu blynyddol lle mae sefydliadau a fydd yn 
cysylltu ac yn ceisio aros yn gysylltiedig â LEDS yn dangos eu bod yn 
cadw at ofynion diogelwch gwybodaeth.

Egwyddorion Nolan – saith egwyddor bywyd cyhoeddus sy'n berthnasol 
i unrhyw un sy'n gweithio fel deiliad swydd gyhoeddus. Mae hyn yn 
cynnwys pobl sy'n cael eu hethol neu eu penodi i swydd gyhoeddus, yn 
genedlaethol ac yn lleol. Mae'r egwyddorion hefyd yn berthnasol i bobl 
mewn sectorau sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus.  
Cawsant eu pennu gyntaf gan yr Arglwydd Nolan ym 1995 ac maent 
wedi'u cynnwys yn y Cod Gweinidogol. 
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Ynglŷn â'r Coleg

Ni yw'r corff proffesiynol ar gyfer y 
gwasanaeth heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Gan gydweithio â phawb ym maes 
plismona, rydym yn rhannu'r sgiliau 
a'r wybodaeth sydd eu hangen ar 
swyddogion a staff i atal troseddu a 
chadw pobl yn ddiogel.

Rydym yn gosod y safonau mewn 
plismona i adeiladu a chadw 
ymddiriedaeth y cyhoedd ac rydym 
yn helpu'r rhai mewn plismona i 
ddatblygu'r arbenigedd sydd ei angen 
i fodloni gofynion heddiw a pharatoi ar 
gyfer heriau'r dyfodol.

college.police.uk

Dilynwch ni
@CollegeofPolice
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