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“Every Contact

– Hanes Olion Bysedd
Leaves a Trace” 
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Cyflwyniad
Ers ychydig dros ganrif, mae heddluoedd yn y
Deyrnas Unedig wedi gallu defnyddio arf pwerus
i ymladd troseddau, sef defnyddio olion bysedd i
adnabod drwgweithredwyr.

Mae olion bysedd yn ffordd
ddibynadwy iawn o
gadarnhau pwy yw rhywun.
Mae'r system yn seiliedig ar y
ffaith nad oes gan unrhyw
ddau unigolyn yr un olion
bysedd, olion cledrau ac olion
traed. Mae'r rhannau hyn o'r
corff wedi'u gorchuddio â
chribau bach iawn sydd â
gorffeniadau neu fforchau yn
torri ar eu traws yn aml iawn. Gelwir y toriadau hyn
yn nodweddion. Mae gan bob person nodweddion
sydd wedi'u dosbarthu mewn ffordd unigryw iddo ef,
sy'n datblygu yn y groth ac sy'n para am oes. Maent
hyd yn oed yn aros yr un peth am ychydig amser ar ôl
i'r person farw, sy'n golygu bod modd adnabod cyrff.

Gwyddom fod pobl wedi ceisio newid neu ddinistrio
eu holion drwy dorri blaenau eu bysedd neu losgi'r
croen ag asid, ond ofer yw'r ymdrechion hyn fel arfer.
Mae'r corff yn atgyweirio mân niwed i'r croen yn
hawdd, fel bod yr un cribau yn ailymddangos yn y
croen newydd. Hyd yn oed os ceir creithiau mawr,
bydd gweddill y llaw yn gadael yr un olion o hyd, tra
bydd y creithiau eu hunain yn creu marc adnabod
newydd.

Beth yw ôl bys?
Mae ein croen yn cynnwys dwy haen, yr
epidermis a'r isgroen. Yr epidermis yw'r teneuaf
o'r ddwy haen ac mae'n creu gorchudd
amddiffynnol gwydn. Yr isgroen yw'r haen fwyaf
trwchus sy'n cael ei hamddiffyn o dan yr
epidermis, ac mae'n cynnwys y chwarennau
chwys a sebwm.

Mae'r diagram croestoriadol hwn o'r croen yn dangos
y Chwarren Chwys, sy'n rhyddhau chwys sy'n
cynnwys dŵr, halen ac wrea, a'r Chwarren Sebwm,
sy'n rhyddhau olewau i arwyneb y croen. Mae
cynhyrchion y ddwy chwarren hyn yn creu ôl bys, sef
marc sy'n cael ei adael pan fyddwn yn cyffwrdd â
rhywbeth. 

Gall olion bysedd fod yn weladwy pan fydd ein
bysedd yn fudr neu'n oeliog, neu'n gudd, pan fyddant
ond yn cael eu creu gan y chwys sydd bob amser ar
gribau ein bysedd. Mae olion bysedd cudd yn anodd
eu gweld ond gellir eu gwneud yn weladwy at
ddibenion profi.

Caiff unrhyw ôl bys a adewir mewn safle trosedd ei
alw yn ôl bys cudd. Gall olion bysedd cudd gael eu
gadael ar bron bob arwyneb, weithiau hyd yn oed ar
groen pobl. Defnyddir nifer o dechnegau i wneud
olion bysedd cudd yn weladwy, fel laseri, powdrau a
ffynonellau golau eiledol.

Ôl bys

Diagram croestoriadol o'r croen

Cymharu Olion Bysedd Inc a Chudd

“Every Contact Leaves a Trace”
– Hanes Olion Bysedd
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Olion Bysedd a Throseddau
Rhaid paru olion bysedd o safle trosedd â set
sydd eisoes ar ffeil. Os na fydd rhywun wedi'i
ddyfarnu'n euog o drosedd o'r blaen, ni fydd
cofnod o'i olion bysedd ar gael er mwyn eu
cymharu. Dyna pam y caiff olion bysedd unigolyn
eu cymryd pan gaiff ei gyhuddo o drosedd. Os
oes 16 pwynt o debygrwydd â'r ôl bys a
ganfuwyd yn safle'r drosedd, gellir cyflwyno hyn
fel tystiolaeth yn y llys.

Yn yr enghraifft uchod, roedd yr ôl bys a adawyd ar y
ffenestr wedi galluogi'r heddlu i adnabod y lleidr.
Plediodd yn euog a chafodd ei ddedfrydu i bum
mlynedd yn y carchar.

Yr 8 Patrwm Ôl Bys Sylfaenol
DACTYLOSGOPEG yw'r enw ar astudio olion
bysedd.

Mae'r llinellau ar ôl bys yn cynrychioli cribau'r croen
a'r ardaloedd gwyn yw'r rhychau. Gallwch weld bod
rhai cribau yn dod i ben yn sydyn, mae rhai yn fforchio
neu'n croesi, ac mae rhai cribau yn llynnoedd neu'n
ynysoedd. Gelwir y rhain yn "nodweddion cribau" a
thrwy astudio'r nodweddion cribau hyn, gellir
adnabod unigolion drwy eu holion bysedd.

Mae wyth patrwm safonol a ddefnyddir i ddosbarthu
olion bysedd:

Mae ôl CYFANSAWDD yn digwydd pan geir
cyfuniadau o'r BWA, y DDOLEN a'r SIDELL yn yr un
ôl bys. Mae enghreifftiau o olion cyfansawdd yn
cynnwys Pocedi Canolog, Pocedi Ochrol, Dolenni
Dwbl a Hapolion.

Dal Troseddwyr – Llinell amser ar
gyfer Olion Bysedd

 Roedd ysgythriadau cynhanesyddol a ddarganfuwyd
ar wal ogof yn Nova Scotia, Canada, yn dangos llaw
â phatrymau crib wedi'u braslunio arni.
Defnyddiwyd olion bysedd ar lechi clai mewn
trafodion busnes yn yr hen Fabilon ac yn Tsieina
roedd contract benthyca, y gwyddom ei fod yn
1200 mlwydd oed, yn cynnwys ôl bys ar ddiwedd
llofnod. Awgryma hyn fod dynion yn ymwybodol o
bwysigrwydd y patrymau hyn filoedd o
flynyddoedd cyn iddynt gael eu defnyddio i'w llawn
botensial.

 Yn yr hen Rufain, dangosodd Quintilian, a oedd yn
atwrnai, fod olion cledr gwaedlyd wedi'u defnyddio
i geisio camgyhuddo dyn dall o lofruddio'i fam.

 Ym Mhersia yn y 14eg ganrif, roedd papurau'r
llywodraeth ar y pryd yn cynnwys olion bysedd.

 Yn 1684, ysgrifennodd Dr Nehemia Grew,
Botanegydd o'r Iseldiroedd, bapur ar ei arsylwadau
ynghylch patrymau'r bysedd a'r cledrau a threfniant
y croendyllau chwys a chribau'r epidermis.
Cyfeiriodd at y croendyllau chwys fel "little
fountains" heb wybod y byddent yn cael eu
defnyddio'n ddiweddarach i adnabod troseddwyr
mewn safleoedd trosedd.

Un o'r ysgythriadau a ddarganfuwyd yn Nova Scotia

Marcello Malpighi
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 Yn 1686 gwnaeth Marcello Malpighi, Athro
Anatomi ym Mhrifysgol Bologna yn yr Eidal, waith
ymchwil ar olion bysedd. Cafodd haen o groen
dynol ei henwi ar ei ôl. Yn hollbwysig, fodd bynnag,
ni lwyddodd Malpighi i wneud y cysylltiad rhwng
olion bysedd a'r ffaith y gellid eu defnyddio fel
ffordd o adnabod rhywun.

 Yn 1818, defnyddiodd Thomas Bewick, ysgythrwr,
awdur a naturiaethwr o Loegr, ysgythriadau o'i
olion bysedd ei hun i farcio ei waith. Mae pennawd
a ychwanegwyd at un o'i ysgythriadau – “Thomas
Bewick – his mark” wedi'i atgynhyrchu mor fanwl
nes ei bod yn bosibl mai Bewick oedd un o'r cyntaf
i sylweddoli bod olion bysedd pawb yn unigryw.

 Cyflwynodd Johannes E Purkinje, Athro Anatomi
ym Mhrifysgol Breslau yn yr Almaen, draethawd
ymchwil yn 1823 lle disgrifiodd naw math o
batrwm bysedd. Fodd bynnag, fel Marcello
Malpighi o'i flaen, nid awgrymodd y gellid eu
defnyddio i adnabod pobl.

 Yn 1858 roedd Syr William Herschel, aelod o
Wasanaeth Sifil India, wedi ymddiddori ers tro
mewn olion bysedd fel ffordd o wahaniaethu
rhwng un unigolyn ag un arall. Yn ystod y cyfnod
hwn yn ei yrfa, ef oedd yn gyfrifol am dalu lwfansau
i filwyr Indiaidd a oedd wedi ymddeol ac roedd yn
ei chael hi'n anodd iawn atal achosion o

ddynwared. Dechreuodd gymryd olion bysedd pob
milwr wrth iddo gael ei dalu a gwelodd y gallai
wahaniaethu rhwng hawlwyr dilys a'r twyllwyr, gan
roi terfyn ar unwaith ar unrhyw arferion annheg.

Herschel oedd y dyn cyntaf i sylweddoli bod olion
bysedd yn para gydol oes.

Yr Egwyddor Parhad
Cynhaliodd Syr William Herschel brofion ac
arbrofion dros gyfnod o chwe deg mlynedd i
sefydlu'r egwyddor parhad.

Yn ôl yr egwyddor parhad, mae olion bysedd yn
ffurfio yn ystod bywyd cynnar ffetws, nid ydynt yn
newid gydol oes ac olion bysedd yw un o'r
nodweddion adnabyddadwy olaf i ddiflannu ar ôl
marwolaeth.

Bywyd Cynnar Ffetws
Mae cribau'n dechrau ffurfio ar y ffetws dynol rhwng
trydydd a phumed mis y beichiogrwydd pan fo'r
ffetws yn rhyw 3" i 4" o hyd.

Para'n Gyson
Mae cribau, patrymau a manylion cribau yn tyfu wrth
i'r corff dyfu, ond maent yn aros yr un peth gydol oes.

Ar ôl marwolaeth
Mae cribau yn anarferol am eu bod yn goroesi ar ôl
marwolaeth, gan bara'n hirach na'r rhan fwyaf o
nodweddion eraill y corff ac mae'n bosibl y gellid eu
cofnodi nes bod y croen wedi pydru gormod.

Fodd bynnag, er bod Herschel o blaid defnyddio olion
bysedd ar gyfer cofnodion personol carcharorion, ni
luniodd unrhyw system ar gyfer eu dosbarthu.
Methodd Llywodraeth Bengal â manteisio ar botensial
olion bysedd yn yr adroddiad y cyflwynodd Herschel
iddynt ac nis cyflwynwyd tan yn ddiweddarach.

 Yn 1880, awgrymodd Dr Henry Faulds, Meddyg o'r
Alban, mewn erthygl yn y cyfnodolyn "Nature" y
byddai olion bysedd yn ddefnyddiol fel techneg i

Johannes E Purkinje

William Herschel

Dr Henry Faulds
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ymchwilio i dystiolaeth a adewir mewn safle
trosedd. 

“Nature,” 28 Hydref 1880
Defnyddiodd Faulds olion bysedd i ddiystyru
unigolyn dieuog a chyhuddo drwgweithredwr
mewn lladrad yn Tokyo yn un o'r achosion cyntaf
lle cofnodwyd bod olion bysedd wedi'u defnyddio
i ddatrys trosedd. 

Heddiw, caiff Henry Faulds ei adnabod fel “the father
of fingerprinting”. Fodd bynnag bu farw cyn cael y
gydnabyddiaeth hon, ac ni chafodd y clod haeddiannol
tan ddiwedd yr 20fed ganrif.

 Lluniodd Alphonse Bertillon, clerc yn Rhaglawiaeth
yr Heddlu ym Mharis, system i ddosbarthu
mesuriadau gwahanol rannau o'r corff. Gelwid y
system hon yn ANTHROPOMETREG a
dechreuwyd ei defnyddio yn 1882.

Yn 1888 penodwyd Bertillon yn bennaeth yr Adran
Adnabod Barnwrol newydd, lle defnyddiodd
anthropometreg fel y brif ffordd o adnabod unigolion.
Cyflwynodd olion bysedd yn ddiweddarach ond dim
ond rôl israddol oedd ganddynt yn y categori marciau
arbennig.

Roedd anthropometreg yn ddiffygiol, fodd bynnag,
oherwydd roedd hi'n bosibl cael bron yn union yr un
mesuriadau corff ac olion bysedd gwahanol. Er bod
Bertillon ynghlwm wrth yr achos cyntaf a gofnodwyd
o gollfarnu drwgweithredwr drwy ddefnyddio olion
bysedd ym Mharis yn
1902, mynnai o hyd mai
anthropometreg oedd y
system orau a gwrthododd
ildio ymhell ar ôl i wledydd
eraill gefnu ar y system a
dechrau defnyddio
technegau olion bysedd yn
lle hynny.

Cyhoeddodd Syr Francis Galton sawl darn o waith ar
olion bysedd yn ystod ei oes (1822-1911), ac roedd
ganddo ddiddordeb mawr mewn profi eu bod yn
unigryw. Ei lyfr pwysicaf, a gyhoeddwyd yn 1892,
oedd y gwaith cynhwysfawr cyntaf ar natur olion
bysedd a sut y gellid eu defnyddio i ddatrys troseddau.
Ynddo, ceisiodd gyfrifo'r annhebygolrwydd bod gan
ddau unigolyn yr un olion bysedd a diffiniodd y
patrymau sylfaenol a ddefnyddir mewn dulliau
dosbarthu olion bysedd heddiw. Nododd y manylion
mewn olion bysedd ac ers hynny, cyfeirir atynt fel
MANYLION GALTON neu nodweddion cribau.

 Y Swyddfa Olion Bysedd Gyntaf, 1892
Yn 1892, cafodd Juan Vucetich o'r heddlu taleithiol yn
Buenos Aires, orchymyn gan Bennaeth yr Heddlu yn
La Plata i sefydlu "System Bertillonage" ac, ar yr un
pryd, astudio gwaith arloesol Galton ar olion bysedd.
Yn dilyn hyn, sefydlodd Vucetich y Swyddfa Dosbarthu
Olion Bysedd gyntaf yn y byd.

 Adnabod y Troseddwr Cyntaf gan Ddefnyddio
Olion Bysedd, 1892

Yn 1892, cafodd Francesca Rojas o Buenos Aires ei
darganfod mewn tŷ gydag anafiadau i'w gwddf, a
chafodd eu dau fab eu darganfod yn farw gyda'u
gyddfau wedi torri. Cyhuddodd Rojas gymydog ond er
gwaethaf croesholi chwyrn, gwrthododd gyffesu i'r
troseddau.

Aeth yr Arolygydd Alvarez, un o gydweithwyr
Vucetich, i safle'r drosedd a gwelodd ôl bawd
gwaedlyd ar ddrws. O'i gymharu ag olion Rojas,
gwelwyd bod yr ôl bawd yn cyfateb yn union â'i bawd
de. Cyffesodd i'r llofruddiaethau a chafodd ddedfryd o
garchar.

Yn sgil yr achos pwysig hwn, yr Ariannin oedd y wlad
gyntaf yn y byd i gyflwyno system olion bysedd yn lle
anthropometreg.

 Adran Olion Bysedd, New Scotland Yard,
1901

Yn 1896, arbrofodd Syr
Edward Henry, a oedd, fel
Herschel, yn aelod o
Wasanaeth Sifil India, â'r system
anthropometreg ac olion bawd
ac yn y pen draw, trefnodd fod
olion bysedd troseddwyr euog
yn cael eu cymryd ac aeth ati i
lunio system ddosbarthu.
Cafodd gymorth gan ddau
aelod o'i staff, Azinzul Haque a
Chandra Bose ac yn 1897,

‘‘

’’

When bloody fingerprints or impressions
on clay, glass etc exist, they may lead to
the scientific identification of criminals.
Although I have had experience in two
such cases ..... There can be no doubt as
to the advantage of having, beside their
photograph a copy of the forever
unchangeable finger furrows of
important criminals.

Syr Francis Galton 
Syr Edward Henry
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perswadiodd Henry Lywodraeth India i fabwysiadu ei
system yn genedlaethol.

O ganlyniad i anfodlonrwydd cyhoeddus ynghylch
achosion o gamgyhuddo a chollfarnau anghywir ym
Mhrydain Fawr, sefydlodd yr Arglwydd Belper
Bwyllgor yn 1900 i ymchwilio i broblemau adnabod
personol at ddibenion yr heddlu. Gwerthusodd y
Pwyllgor rinweddau perthnasol y system
anthropometreg a ddyfeisiwyd gan Bertillon a'r system
olion bysedd a ddyfeisiwyd gan Henry. Gwnaethant
benderfynu'n gadarn o blaid y system olion bysedd ac
fe'i cyflwynwyd yn ddiweddarach yn New Scotland
Yard ym mis Gorffennaf 1901.

Cafodd Syr Edward Henry ei alw'n ôl o India ac yn
ddiweddarach, daeth yn Gomisiynydd yr Heddlu
Metropolitanaidd yn 1903. Yn y pen draw,
mabwysiadwyd y system gan weddill gwledydd Ewrop
a'r Gymanwlad.

 Y Dystiolaeth Gyntaf ynghylch Olion Bysedd
yn Lloegr, 1902

Cafodd y dystiolaeth gyntaf ynghylch olion bysedd ar
safle trosedd yn Lloegr ei chlywed yn y Llys Troseddol
Canolog ar 13 Medi 1902. Plediodd Henry Jackson yn
ddieuog i gyhuddiad o dorri i mewn i dŷ yn Denmark
Hill, De Llundain a dwyn peli biliards ar 27 Mehefin
1902. Archwiliodd y Ditectif Ringyll Collins y safle a
chanfuwyd ôl bawd chwith Jackson mewn baw ar silff
ffenestr a oedd newydd gael ei phaentio.

Penodwyd bargyfreithiwr enwog ar y pryd, Richard
Muir, i arwain achos yr erlyniad. Eglurodd Collins y
system a chyflwynodd ffotograffau wedi'u chwyddo a
dargopïau o'r marc a'r ôl bawd. Cafodd Jackson ei
ganfod yn euog a chafodd ddedfryd o saith mlynedd o
benyd-wasanaeth.

 Cyflwyno System Olion Bysedd yng
Nghwnstabliaeth Morgannwg, 1903

Cafodd yr Arolygydd Steadman o'r Heddlu
Metropolitanaidd ei gyflwyno gyntaf i Brif Gwnstabl
Cwnstabliaeth Morgannwg, Syr Lionel Lindsay, gan
Ringyll Bingham o Ddinas Caerdydd. Yn dilyn hyn,

ymwelodd Steadman â'r Prif Gwnstabl Lionel Lindsay
yn ystod haf 1903 a'i berswadio i gyflwyno system
olion bysedd "Henry".

 Defnyddio Tystiolaeth Olion Bysedd am y Tro
Cyntaf mewn Achos Llofruddiaeth yn Lloegr,
1905

Defnyddiwyd tystiolaeth olion bysedd am y tro cyntaf
mewn achos llofruddiaeth yn 1905 yn y Llys Troseddol
Canolog. Plediodd Alfred ac Albert Stratton yn
ddieuog i lofruddio Mr a Mrs Farrow yn eu siop yn
Deptford. 

Wrth archwilio'r safle, gwelwyd ôl ar flwch arian.
Cafodd y dystiolaeth yn yr achos hwn ei chyflwyno
gan yr Arolygydd Collins ac eglurodd y system
adnabod gyda chymorth bwrdd du a ffotograffau
wedi'u chwyddo o'r ôl ar y blwch arian a bawd de
Alfred Stratton. Unwaith eto, arweiniwyd achos yr
erlyniad gan Richard Muir, a chafodd y Strattons eu
dyfarnu'n euog gan y rheithgor. Cawsant eu crogi yn
ddiweddarach.

 Yn 1920, cyhoeddwyd y llyfr pwysig “L’enquête
criminelle et les méthodes scientifiques” gan
Edmund Locard, cyfarwyddwr y labordy troseddol
cyntaf, yn Lyon, Ffrainc. Dilynai'r llyfr ei lwyddiant
ddwy flynedd ynghynt yn 1918 pan awgrymodd y
dylid defnyddio 12 pwynt paru i gadarnhau bod dau
ôl bysedd yr un peth, y person cyntaf i wneud
hynny.

Yn y llyfr, eglurodd Locard ei "Egwyddor Cyfnewid",
sef y syniad y caiff rhywbeth ei gyfnewid bob tro y
daw dwy eitem i gysylltiad â'i gilydd. Dadleuodd
Locard y bydd unrhyw un sy'n cyflawni trosedd yn
dod â rhywbeth i safle'r drosedd ac yn gadael gyda
rhywbeth o safle'r drosedd:

Edmund Locard

Y Prif Gwnstabl Lionel Lindsay
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“E’enquete criminelle et les
methodes scientifique”1920
Mae hyn yn egluro'r cyngor fforensig:

 Yn 1930, lluniodd Henry Battley, fel y Prif
Arolygydd a oedd yn arwain y Gangen Olion
Bysedd yn Scotland Yard, un system olion bysedd, a
ddefnyddiwyd yn helaeth ledled y byd.

 Yn sgil datblygiadau gwyddonol yn y 1930au,
sefydlodd Cwnstabliaeth Dinas Caerdydd labordy
gwyddor fforensig a oedd yn cynnwys Amgueddfa
Troseddau. Yn anffodus, nid oes unrhyw un o'r
arddangosion wedi goroesi, ond symudodd y
labordy ei hun i Gas-gwent, y ganolfan ranbarthol
ar gyfer ymchwiliadau fforensig.

 Yn 1950, dyfeisiwyd y dull codi tâp o gasglu olion
bysedd a thystiolaeth olion eraill gan Max Frei-
Sulzer, sylfaenydd labordy troseddwrol cyntaf y
Swistir.

 Yn 1952, sefydlodd Cwnstabliaeth Morgannwg
Adran Olion Bysedd.

Defnyddiwyd camerâu arbenigol iawn i gopïo olion
bysedd yr oedd technegwyr yr heddlu yn eu gwneud
yn fwy gweladwy drwy eu hysgeintio'n gyntaf â
phowdr alwminiwm.

 Saith mlynedd yn ddiweddarach yn 1959,
sefydlwyd Swyddfa Cofnodion Troseddol ym
Mhen-y-bont ar Ogwr lle câi cofnodion fel olion
bysedd eu cadw.

 System Adnabod Olion Bysedd Awtomatig (AFR)

Yng nghanol y 1960au, dechreuwyd rhaglen Ymchwil
a Datblygu i greu system AFR a allai sganio olion
bysedd yn awtomatig, adnabod safle a chydberthnasau
nodweddion y cribau a storio'r pwyntiau cymharu
unigryw hyn at ddibenion chwilio. Mae pob
cymhariaeth a wneir gan y system AFR yn cynhyrchu
sgôr ac mae maint y sgôr yn adlewyrchu faint o
debygrwydd a nodwyd.

Cafodd y system AFR gyntaf ei gosod yn y Gangen
Safleoedd Troseddau yn New Scotland Yard ym mis
Ionawr 1984, ac aeth y system yn fyw ym mis Awst y
flwyddyn honno.

Yn 1992, ffurfiodd mwyafrif heddluoedd Cymru a
Lloegr Gonsortiwm i gyflwyno AFR yn eu
swyddfeydd. Gallai pob aelod o'r Consortiwm chwilio
drwy gasgliad olion bysedd yr holl aelodau eraill yn
ogystal â'i gasgliad ei hun.

 Yn 1976, sylwodd Fuseo Matsumur, archwilydd
tystiolaeth olion yn Labordy Troseddol
Rhaglawiaeth Saga Asiantaeth Heddlu Genedlaethol
Japan, ar ei olion bysedd ei hun yn datblygu ar
sleidiau microsgop wrth iddo osod blew o
lofruddiaeth gyrrwr tacsi arnynt. Rhoddodd
Matsumur wybod i'w gydweithiwr Masato Soba,
archwilydd olion cudd, am hyn.

Yn ddiweddarach y flwyddyn honno, Soba oedd y
person cyntaf i ddatblygu olion bysedd cudd, sef olion
bysedd a adewir mewn safle trosedd sy'n anodd eu
gweld, drwy fygu "superglue". Mae 'Superglue' yn
cynnwys cyfansoddyn a elwir yn cyanoacrylate. Pan gaiff
olion bysedd eu rhoi mewn tanc sy'n cynnwys 'superglue'
sy'n cael ei gynhesu, mae'r cyanoacrylate yn adweithio â'r
dŵr sydd ar ôl yn yr ôl bys. Mae hyn yn cynhyrchu marc
gwyn. Yna, gellir lliwio'r marc hwn ag Eli Glas er mwyn
gwella'r ôl bys a hwyluso'r broses adnabod.

 Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu (PNC)
Aeth rhaglen Olion Bysedd Cyfrifiadur Cenedlaethol
yr Heddlu yn fyw yn 1976, a chyflwynwyd y system
genedlaethol ar gyfer chwilio drwy farciau troseddol
ar PNC yn 1980.

‘‘
’’

Wherever he steps, whatever he touches,
whatever he leaves will serve as a silent
witness against him.

‘‘ ’’
Every contact leaves a trace.

DC 619 Alan Roberts yn tynnu lluniau olion bysedd yn safle
British Oxygen ym Mhenarth yn y 1960au

Roedd Technegau Olion Bysedd Cyfrifiadurol
wedi Chwyldroi Plismona
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 Profion Olion Bysedd Genetig

Mae Profion Olion Bysedd Genetig, a ddatblygwyd
gan yr Athro Alec Jeffries ym Mhrifysgol Caerlŷr yn
1984, wedi bod yn ddatblygiad diweddar hollbwysig
yn y frwydr yn erbyn troseddau. Fel profion olion
bysedd confensiynol, gall wahaniaethu'n gywir rhwng
un unigolyn a'r llall, ac eithrio brodyr/chwiorydd unwy
o enedigaethau lluosog. Gellir defnyddio'r dechneg
hon ar gyfer cyn lleied ag un gell.

 Llofruddiaeth Corff yn y Carped Caerdydd, 1989

Yn 1989, darganfu adeiladwyr yn gweithio yng ngardd
gefn tŷ gwag yng Nghaerdydd gorff merch wedi
pydru'n wael. Roedd y ferch wedi cael ei llofruddio a'i
chorff wedi'i rwymo mewn darn o hen garped.

Defnyddiwyd y penglog i greu model o'i hwyneb a
chymharwyd y dannedd â chofnodion deintyddol er
mwyn pennu oedran y ferch pan fu farw. Fodd
bynnag, nid oedd fawr ddim tystiolaeth arall y gellid ei
defnyddio.

Archwiliodd entomolegwyr (arbenigwyr trychfilod)
nythfa o wyau clêr glas a phryfed lludw yn y pridd er
mwyn pennu am ba hyd roedd y corff wedi'i gladdu ac
ar ba adeg o'r flwyddyn y digwyddodd y llofruddiaeth.
Dangosodd canlyniadau'r profion hyn fod y corff wedi'i
gladdu ddeng mlynedd ynghynt.

Awgrymai'r ymateb i'r model o wyneb y ferch mai
corff Karen Price, merch 15 oed leol a oedd wedi
diflannu yn 1981, oedd hwn. Roedd cofnodion
deintyddol yn cefnogi hyn hefyd.

Er mwyn gallu cyhuddo rhywun o lofruddio Karen,
roedd yn rhaid adnabod y corff yn bendant.
Cysylltodd Heddlu De Cymru â'r Athro Jeffries a Dr
Hagelberg o Brifysgol Caerlŷr i helpu â'r broses
dadansoddi olion bysedd genetig DNA. Tynnwyd
DNA o weddillion sgerbydol Karen ac fe'i cymharwyd
â DNA ei rhieni a oedd yn fyw o hyd. Dangosodd y
profion fod y tebygolrwydd mai corff Karen oedd hwn
yn fwy na 99.99%.

Arweiniodd y dystiolaeth hon ynghyd â gwaith
fforensig a ditectif arall gan Heddlu De Cymru at
ddyfarnu dau ddyn – Idris Ali ac Alan Charlton – yn
euog o lofruddio Karen Price, rywbryd rhwng 1
Gorffennaf 1981 a 1 Mai 1982.

 System Adnabod Olion Bysedd Awtomatig
Genedlaethol (NAFIS)

Yn 1995, dyfarnodd y Swyddfa Gartref gontract i
TRW, cwmni o America, ddarparu System Adnabod
Olion Bysedd Awtomatig Genedlaethol ar gyfer holl
heddluoedd Cymru a Lloegr. Mae'r system hon yn
galluogi pob heddlu yng Nghymru a Lloegr i gymharu
marciau o safleoedd troseddau â'r Casgliad Olion
Bysedd Cenedlaethol.

Yr Athro Alec Jeffries

Yr Ôl Bys DNA Cyntaf

Model o Ben y Ddioddefwraig, Karen Price

Karen Price
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Mae'r system hon, sy'n rhyngweithio â rhaglen
ddiweddaraf PNC, sef Phoenix, yn adnabod
troseddwyr ac yn darparu cudd-wybodaeth, er
enghraifft, drwy gysylltu troseddau er mwyn nodi
cyfres o droseddau.

 Agor y Llyfrgell DNA Genedlaethol, 1995
Yn 1995, agorwyd y llyfrgell genedlaethol gyntaf o
gronfeydd data DNA yn Birmingham. Yma, caiff
dulliau newydd soffistigedig eu datblygu gan
ddefnyddio technoleg DNA. Gall un dechneg eisoes
adnabod lliw gwallt unigolyn sydd dan amheuaeth ac,
yn y dyfodol, mae'n bosibl y gellir adnabod
nodweddion wyneb, lliw a chroen. 

 Heddlu De Cymru yn Datrys Achosion
Etifeddol drwy dechnoleg DNA, 2001

Yn 2001, defnyddiwyd technegau profi olion bysedd
genetig i ddatrys pedair llofruddiaeth etifeddol uchel
eu proffil yn ardal Heddlu De Cymru – Geraldine Palk
o Gaerdydd a Pauline Floyd, Geraldine Hughes a
Sandra Newton o Landarsi.

Yn achos Geraldine Palk, roedd yr unigolyn â'i
lladdodd wedi osgoi'r ymarfer swabio DNA mawr a
gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn ystod y degawd yn
dilyn ei marwolaeth ym 1989. Fodd bynnag,
arweiniodd hapbrofion DNA ar garcharorion yng
Ngharchar Dartmoor yn 2001 yr heddlu at ddyn o'r
enw Hampson, a oedd yn agos at gwblhau dedfryd o
bedair blynedd yn y carchar am ymosod.
Trosglwyddwyd Hampson i Orsaf Heddlu'r Tyllgoed
i'w gwestiynu, a chafodd ei gyhuddo yn y pen draw o
lofruddio Geraldine.

Adeg marwolaeth Geraldine, byddai gwyddonwyr
wedi gorfod cael sampl maint 5c o waed neu semen
er mwyn gallu dod i gasgliadau pendant. Gellir cael
canlyniadau dibynadwy heddiw o un fflewyn o groen,
darn o gen gwallt neu dab o boer.

Gwnaeth gwyddonwyr o'r Gwasanaeth Gwyddor
Fforensig (FFS) ddefnydd arloesol o'r Gronfa Ddata

DNA Genedlaethol (NDNA) er mwyn helpu Heddlu
De Cymru i ddatrys tair llofruddiaeth a ddigwyddodd
30 mlynedd yn ôl. Cafodd Pauline Floyd, Geraldine
Hughes a Sandra Newton, oll yn eu harddegau, eu
treisio a'u tagu yn 1973 ond methiant fu pob ymgais i
geisio cysylltu samplau DNA o safleoedd y troseddau
â'r Gronfa Ddata DNA Genedlaethol.

O gofio ei bod yn bosibl nad oedd y llofrudd wedi
cyflawni trosedd arall ac, felly, na fyddai wedi'i restru
ar NDNAB, ei fod o bosib wedi symud dramor neu
wedi marw hyd yn oed, defnyddiwyd NDNAB yn lle
hynny i chwilio am rywun â phroffil DNA tebyg a allai
fod yn perthyn i'r llofrudd. Arweiniodd y chwiliad at
100 o ddynion. Roedd y gudd-wybodaeth hon, ynghyd
â gwybodaeth a oedd gan Heddlu De Cymru yn
barod, wedi peri i'r heddlu amau un dyn lleol yn gryf.
Cafodd corff Joseph Kappen, a oedd wedi marw, ei
ddatgladdu ym mis Mai 2002 ac roedd profion ar ei
weddillion wedi paru ei broffil DNA â chyrff ei
ddioddefwyr.

Yn 2012, rhyw 25 mlynedd ar ôl i'r Athro Jeffries
ddarganfod Olion Bysedd Genetig DNA ym
Mhrifysgol Caerlŷr, agorodd Heddlu De Cymru Uned
Cymorth Gwyddonol o'r radd flaenaf ym Mhencadlys
yr Heddlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Penderfynwyd codi'r adeilad am fod angen dwyn
ynghyd dair adran oedd yn cyflawni swyddogaethau
cysylltiedig o safbwynt strategol ond a oedd wedi'u
rhannu rhwng Caerdydd, Gorsaf Heddlu Pen-y-bont
ar Ogwr a Phencadlys yr Heddlu ar y pryd, sef y
Swyddfa Olion Bysedd, Swyddfa PNC a gweddill yr
Uned Cymorth Gwyddonol.

Golygai'r adeilad hwn fod Heddlu De Cymru ar flaen y
gad o safbwynt plismona fforensig, ac roedd yn
symbol o ymrwymiad y Prif Gwnstabl Miss Barbara
Wilding i fuddsoddi mewn technoleg fodern fel ffordd
o wasanaethu cymunedau De Cymru yn y ffordd orau
bosibl.

Geraldine Palk

Yr Uned Cymorth Gwyddonol Newydd ym Mhencadlys
Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr
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Nodiadau



Dyluniwyd ac Argraffwyd gan Adran Argraffu Heddlu De Cymru.

Heddlu De Cymru
Pencadlys Heddlu De Cymru

Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3SU

E-bost: info@south-wales.pnn.police.uk
Ffôn: 01656 869291

Ewch i’n gwefan yn www.south-wales.police.uk


