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Cefndir 
 
Mewn sawl ffordd, mae twyll yn fath unigryw o drosedd. Mae'r lefelau o achosion o dwyll y rhoddir 
gwybod amdanynt yn uwch na throseddau eraill ac yn aml yn gymhleth, heb unrhyw barch tuag at 
ffiniau awdurdodaethol. Mae dioddefwyr a throseddwyr yn aml yn bell oddi wrth ei gilydd, felly hefyd yr 
asiantaethau sy'n mynd i'r afael ag achosion o dwyll. Mae proses genedlaethol ar gyfer rhoi gwybod 
am dwyll a phenderfynu pa achosion a gaiff eu dosbarthu i'w hystyried ar gyfer ymchwiliadau pellach.  
 
Twyll yw'r drosedd fwyaf cyffredin yng Nghymru a Lloegr ac amcangyfrifir bod 3.6 miliwn o achosion o 
dwyll yn digwydd, sef cynnydd o 12.8% o gymharu â'r flwyddyn arolygu flaenorol. Cafodd Heddlu De 
Cymru wybod am 4,923 o droseddau drwy Action Fraud yn ystod yr un cyfnod. Ar gyfartaledd, mae 
achosion o dwyll yn effeithio ar un o bob deg o bobl ac eto, dim ond tua 10% o achosion o dwyll y 
rhoddir gwybod i wasanaeth yr Heddlu ac Action Fraud amdanynt.  
 
Mae'r polisi hwn wedi ystyried Strategaeth Twyll Genedlaethol yr Heddlu (2019-2022) a'r Cynllun 
Troseddau Economaidd (2019-2022).  
 
Rhoi Gwybod am Achosion o Dwyll  
 
Rhoddir gwybod i Heddlu De Cymru am achosion o dwyll fel a ganlyn:  
 
Action Fraud 
 
Action Fraud yw canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am achosion o dwyll a 
seiberdroseddu. Yn y mwyafrif helaeth o achosion, rhoddir gwybod am achosion o dwyll a 
seiberdroseddu drwy wefan Action Fraud neu ganolfan alwadau Action Fraud. Weithiau, mae angen i'r 
heddluoedd gymryd camau ar unwaith mewn ymateb i achos o dwyll neu seiberdroseddu y cânt wybod 
amdano. Nodir yr achosion hyn fel 'galwadau am wasanaeth' (a eglurir yn fanylach yn ddiweddarach yn 
y polisi). Os na fydd achos y rhoddir gwybod amdano yn alwad am wasanaeth, cynghorir y dioddefwyr i 
roi gwybod am yr achos i Action Fraud yn uniongyrchol. Caiff pob achos o dwyll pa un a roddir gwybod 
amdano'n uniongyrchol gan y dioddefwr neu y caiff ei atgyfeirio gan yr Heddlu ei gofnodi'n ganolog 
drwy Action Fraud a'i ddadansoddi gan y Ganolfan Cudd-wybodaeth Twyll Genedlaethol (NFIB) sy'n 
rhan o Heddlu Dinas Llundain fel yr heddlu arweiniol.   Ar ôl dadansoddi'r achos, bydd y Ganolfan yn 
rhoi pecynnau trosedd unigol i'r Heddlu ac asiantaethau eraill sy'n gorfodi'r gyfraith sy'n nodi cyfleoedd 
ymarferol naill ai i ymchwilio i'r achos neu i ymyrryd.  
 
Galwadau am Wasanaeth 
 
Ystyr 'galwad am wasanaeth' yw achos o dwyll y rhoddir gwybod amdano lle mae angen ymateb 
cychwynnol gan yr Heddlu. O ran achosion o dwyll, mae Rheolau Cyfrif  y Swyddfa Gartref (HOCR) yn 
diffinio'r amgylchiadau y dylid eu trin fel galwad am wasanaeth, sef:  
 

a. caiff troseddwyr eu harestio gan yr Heddlu; neu  
b. ceir galwad am wasanaeth i'r Heddlu ac mae'r troseddwr wrthi'n cyflawni trosedd neu wedi 

cyflawni trosedd yn ddiweddar ar adeg yr alwad; neu  

Polisi Twyll  
Adran: Yr Uned Troseddau Economaidd  



  
 
 

  
 
 

c. mae unigolyn lleol o dan amheuaeth  
 

Lle bydd galwad am wasanaeth yn amlwg, caiff cofnod ei greu ar Niche a chaiff adnoddau eu cyfeirio 
at y digwyddiad ac, os bydd yn briodol, caiff y drosedd ei chofnodi ag Action Fraud.  
Os na fydd trosedd yn alwad am wasanaeth ac y caiff ei chyfeirio at Action Fraud, ystyrir a ddylid  
ymgymryd ag unrhyw gamau cychwynnol mewn perthynas â'r canlynol:  
 

o Atafaelu Deunydd na fydd o bosibl ar gael yn ddiweddarach h.y. CCTV 
o Lle y bydd arian yn y fantol, e.e. os bydd y dioddefwr yn ein hysbysu bod yr arian yng nghyfrif 

banc y derbynnydd o hyd fel y cynghorwyd gan fanc yr unigolyn o dan amheuaeth, ond bod 
angen ymyriad gan yr Heddlu er mwyn rhewi'r cyfrif.  
 

Os na fydd trosedd yn alwad am wasanaeth ond y nodir bod y dioddefwr yn agored i niwed, caiff 
manylion y drosedd eu cofnodi ar Niche a'u cofnodi hefyd ag Action Fraud.  
 
Dioddefwyr Twyll sy'n Agored i Niwed  
 
Mae'r Uned Troseddau Economaidd yn cael gwybodaeth wythnosol gan Action Fraud am bob achos o 
dwyll â dioddefwyr y rhoddwyd gwybod amdano yn ardal yr heddlu. Mae FASO yn asesu pa mor 
agored i niwed y mae pob dioddefwr twyll, gan gynnwys ffactorau sy'n ymwneud yn benodol â 
throseddau economaidd.  
 
Os nodir bod dioddefwr twyll yn agored i niwed, bydd FASO yn cydgysylltu ymateb effeithiol a all 
gynnwys ymweliadau personol, atgyfeirio'r achos i asiantaethau eraill neu ofyn i'r Tîm Plismona yn y 
Gymdogaeth ymwneud â'r achos. Nod ymweliadau personol yw sicrhau y caiff cyfres benodol o 
gwestiynau eu cwblhau gan nodi mesurau ataliol a sicrhau y caiff y mesurau hynny eu rhoi ar waith, 
gyda phwyslais ar sicrhau'r diogelwch gorau posibl i'r dioddefwr a lleihau'r risg y caiff ei dargedu eto.  
 
Bydd dioddefwyr twyll sy'n agored i niwed a gaiff eu cyfeirio at yr Heddlu drwy'r Asiantaeth Troseddu 
Cenedlaethol neu'r Protocol Bancio yn cael yr un ymateb.  
 
Nodau ac Amcanion  
 
Mae'r ddogfen bolisi hon yn nodi sut y bydd Heddlu De Cymru yn ymdrin â'r bygythiad cynyddol  
sy'n gysylltiedig â thwyll. Y bwriad yw darparu gwasanaeth o ansawdd i ddioddefwyr drwy ymdrin yn 
effeithiol ac yn effeithlon â'r achosion y byddant yn rhoi gwybod amdanynt. Mae Heddlu De Cymru yn 
anelu at asesu pob achos o dwyll y caiff wybod amdano ac at weithredu mewn ffordd ymarferol sy'n 
canolbwyntio ar y dioddefwr wrth fynd i'r afael â'r math cynyddol hwn o drosedd sy'n effeithio ar bob un 
o'n cymunedau amrywiol.  
 
Trefniadau Asesu a Brysbennu Cychwynnol 
 
Disgwylir i bob achos a gaiff ei atgyfeirio gan y Ganolfan Cudd-wybodaeth Twyll Genedlaethol gael ei 
ystyried fel achos i ymchwilio iddo, ond yn yr un modd â ‘galwadau am wasanaeth', yr Heddlu lleol fydd 
yn gwbl gyfrifol am benderfynu a ddylid ymchwilio i honiad o dwyll.  
 
Wrth benderfynu a ddylid ymchwilio i honiad o dwyll ai peidio, caiff nifer o ffactorau risg eu hystyried. 
Ystyrir cymesuredd o ran yr asedau sydd ar gael ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol, a rhoddir 
ystyriaeth briodol i uwchgyfeirio'r achos drwy'r broses ar gyfer uwchgyfeirio achosion o dwyll. Defnyddir 
y meini prawf a restrir yn Atodiad A (isod) fel sail ar gyfer yr asesiad risg hwn.  
 
Rhoddir blaenoriaeth i droseddau risg uchel ac nid yw'n debygol yr ymchwilir i droseddau yr ystyrir eu 
bod yn droseddau risg isel.  
 
Fel rhan o'r asesiad hwn, defnyddir y Model Cenedlaethol ar gyfer Gwneud Penderfyniadau, a chaiff ei 
gymhwyso'n broffesiynol wrth gwblhau'r 'Matrics Sgrinio a Dyrannu'. Drwy gymhwyso'r meini prawf hyn 
ar gyfer derbyn achosion (Atodiad A), bydd Heddlu De Cymru yn darparu fframwaith cyson ar gyfer 
asesu'r holl achosion o dwyll y rhoddir gwybod amdanynt.  
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Bydd hyn yn sicrhau bod adnoddau Heddlu De Cymru yn targedu'r achosion hynny sy'n achosi'r 
bygythiad, y risg neu'r niwed mwyaf i'n cymunedau ac yn amddiffyn yr unigolion hynny sydd fwyaf 
agored i niwed.  
 
Yn unol ag Ymchwilio i Dwyll - Ymarfer Proffesiynol Awdurdodedig y Coleg Plismona (APP4), bydd y  
gwerthusiad yn defnyddio'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'r Model Ymchwilio i Dwyll (FIM) i gyflawni 
canlyniad cadarnhaol a sicrhau proses dryloyw ar gyfer gwneud penderfyniadau.  
 
Cynlluniwyd y system brysbennu twyll hon i atgyfnerthu'r strategaeth pedair elfen genedlaethol ('4 Ps' 
yn Saesneg) wrth fynd i'r afael ag achosion o dwyll a seiberdroseddu.  
 

Ymlid - Bydd unigolion sy'n cyflawni achosion o dwyll yn wynebu risg o gael eu herlyn , o golli 
asedau ac y caiff eu gweithrediadau eu hatal ar bob cyfle. Bydd ymateb cyfun gan asiantaethau 
gorfodi'r gyfraith yn ymosod ar gyllid troseddau cyfundrefnol ar draws ffiniau rhanbarthol, 
cenedlaethol a rhyngwladol. Manteisir ar yr holl opsiynau gorfodi statudol sydd ar gael i'r 
Heddlu a'n partneriaid er mwyn canfod achosion o droseddu, ymchwilio iddynt ac ymyrryd cyn 
gynted â phosibl, gan erlyn y rheini sy'n gyfrifol amdanynt ac adennill asedau.  
 
Atal - Dull gweithredu'r Heddlu a'r bartneriaeth fydd atal pobl rhag ymgymryd â thwyll drwy godi 
ymwybyddiaeth o'i heffaith ddinistriol a dangos nad yw troseddau'n talu drwy farchnata ein 
llwyddiant  
 
Diogelu - Drwy gydweithio mewn partneriaeth gydlynus, rydym yn anelu at addysgu'r cyhoedd 
a busnesau i'w hatal rhag dioddef achosion o dwyll. Bydd gweithgareddau ar draws sbectrwm 
cyfan ein partneriaid yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat yn sicrhau y caiff darpar 
ddioddefwyr eu rhybuddio'n gyflym am achosion posibl o dwyll. Drwy ddeall y bygythiadau sy'n 
dod i'r amlwg, byddwn yn bwrw ati'n effeithiol i dargedu gohebiaeth er mwyn helpu unigolion i 
ddiogelu eu hunain ac i leihau achosion lle y bydd yr un unigolion yn dioddef fwy nag unwaith 
 
Paratoi - O ystyried y cynnydd cyflym mewn achosion o dwyll, gan gynnwys seiber-dwyll ac 
achosion eraill o dwyll, caiff buddsoddiad sylweddol ei ystyried ar lefel genedlaethol er mwyn 
staffio a darparu adnoddau i ymchwilio i achosion o dwyll. Ar y cyd â'n partneriaid, rydym yn 
sicrhau ymateb effeithiol  
 
https://www.app.college.police.uk/app-content/investigations/investigating-fraud/ 

 
Bydd un o oruchwylwyr yr Uned Troseddau Economaidd yn asesu pob achos o dwyll y rhoddir gwybod 
i Heddlu De Cymru amdano. Caiff yr asesiad ei gofnodi ar OEL y digwyddiad Niche.  
 
Bydd y goruchwylydd o'r Uned Troseddau Economaidd yn rhoi arweiniad ar yr ymateb a'r cyfleoedd 
ymchwiliadol  a gaiff ei gymeradwyo â chynllun ymchwilio. Rhoddir y wybodaeth ddiweddaraf i 
ddioddefwyr yn unol â'r Cod Ymarfer i Ddioddefwyr. 
 
Os na chymerir unrhyw gamau pellach, cyflwynir rhesymeg ysgrifenedig i'r dioddefwr.  
 
Atodiad A  
 
Caiff y meini prawf a restrir isod eu hystyried wrth benderfynu ar ymateb ymchwiliadol yr heddlu i gŵyn 
sy'n ymwneud â thwyll. Nid yw'r meini prawf yn gynhwysfawr ac nid ydynt wedi'u nodi yn nhrefn 
blaenoriaeth. At hynny, nid oes unrhyw beth yn y canllawiau hyn yn atal Heddlu De Cymru rhag  
ymchwilio i unrhyw achos yr ystyrir yn briodol ganddo.  
 
Achosion â blaenoriaeth uwch 
 

o Achosion o dwyll sy'n effeithio ar ddioddefwyr sy'n agored i niwed a/neu ddioddefwyr mynych 
neu a gaiff effaith sylweddol ar y dioddefwr (dioddefwyr)  

o Achosion o dwyll sy'n achosi pryder cyhoeddus sylweddol, sy'n denu lefel uchel o sylw yn y 
cyfryngau, neu lle y byddai er budd i'r cyhoedd pe ymchwiliwyd i'r achos o ystyried yr holl 
amgylchiadau 

https://www.app.college.police.uk/app-content/investigations/investigating-fraud/


  
 
 

  
 
 

   
o Mae llinellau ymholi cadarnhaol cadarn yn amlwg ar unwaith  
o Achosion o dwyll a gyflawnir gan alluogwyr proffesiynol (e.e. cyfreithwyr,  

cyfrifwyr) neu a hwylusir yn fwriadol ganddynt.  
o Credir bod y drosedd yn rhan o gyfres gysylltiedig neu gyfres newydd sy'n dod i'r amlwg  
o Achosion o dwyll a gyflawnir gan grwpiau troseddu cyfundrefnol  
o Mae cyfleoedd clir i nodi a chyfyngu ar asedau gyda'r bwriad o geisio  

atafaelu neu gychwyn achos fforffedu  
o Achosion o dwyll a gyflawnir gan droseddwyr cyson  

 
 
 
 
Achosion â blaenoriaeth is 
 

o Achosion o dwyll lle nad yw'r canlyniad terfynol, o ran hyd y ddedfryd a/neu'r gosb ariannol, yn  
ddigon i gyfiawnhau cost debygol yr ymchwiliad  

o Mae'r dioddefwr wedi cychwyn achos sifil ac nid yw'n fodlon ar yr ymateb sifil  
o Bydd dod o hyd i dystiolaeth allweddol rywle arall yn achosi oedi o ran yr ymchwiliad a'r  

canlyniad dilynol  
o Nid yw'r adnoddau sydd ar gael yn caniatáu ymchwiliad cyflym ar unwaith  
o Achosion o dwyll lle mae ymddygiad y dioddefwr wedi cyfrannu at y golled, yn arbennig pan 

fydd dioddefwyr wedi cael rhybuddion ond heb weithredu'n unol â hynny  
o Ceir amheuon cyfiawn dros ddilysrwydd yr achos y rhoddwyd gwybod amdano  
o Achosion o dwyll lle nad yw'r dioddefwyr yn barod i gydweithredu'n llawn â'r ymchwiliad a'r  

erlyniad  
o Achosion o dwyll y byddai'n fwy addas i asiantaeth gorfodi neu asiantaeth rheoleiddio arall 

ymchwilio iddynt  
o Lle mae'r golled i'r dioddefwr yn fach iawn 
o Achosion o dwyll y mae'r Heddlu neu asiantaeth gorfodi arall eisoes wedi ymchwilio iddynt, neu 

a fu'n destun achos rheoleiddio, onid oes tystiolaeth newydd o bwys wedi dod i law 
o Mae'r achos o dwyll yn hanesyddol ac nid oes unrhyw amgylchiadau eithriadol   
o Ymddengys fod y dioddefwr (dioddefwyr) wedi rhoi gwybod am y drosedd am resymau 

gweinyddol, e.e. er mwyn cael rhif cyfeirnod y drosedd ar gyfer hawliad yswiriant ac nid oes 
ganddo unrhyw ddisgwyliadau o ran canlyniad ymchwiliad 
 

 
Twyll Etholiadol  
 
Caiff pob achos o dwyll etholiadol ei drin fel 'galwad am wasanaeth' a chaiff ei adolygu a'i  
asesu gan y SPOC twyll etholiadol hyfforddedig yn yr Uned Troseddau Economaidd. Caiff pob 
ymchwiliad o'r fath ei gynnal gan gydweithio'n agos â'r Comisiwn Etholiadol. Rhoddir ystyriaeth ofalus  
i'r effaith debygol ar y gymuned a diddordeb tebygol y cyfryngau.  
 
Y Broses Apeliadau  
 
Mae’n bosibl y bydd y dioddefwr neu’r unigolyn sy’n rhoi gwybod am yr achos yn anfodlon ar 
benderfyniad i beidio ag ymchwilio ymhellach i drosedd.  
 
Bydd unigolyn enwebedig sydd â statws uwch na'r unigolyn a wnaeth y penderfyniad yn gweithredu fel 
y rheolwr apeliadau. Ni fydd hyn yn effeithio ar hawl y dioddefwr i wneud cwyn ffurfiol drwy'r sianelau 
priodol ond y bwriad yw darparu llwybr amgen er mwyn dod o hyd i ateb cynnar.  
 
Bydd y rheolwr apeliadau yn defnyddio'r Model Cenedlaethol ar gyfer Gwneud Penderfyniadau, meini 
prawf Atodiad A ac egwyddorion y pedair elfen ('4 P's' yn Saesneg) er mwyn asesu a yw'r unigolyn a 
wnaeth y penderfyniad wedi ystyried y ffactorau uchod yn briodol ac wedi'u cyfleu'n briodol i'r dioddefwr 
neu'r unigolyn sy'n rhoi gwybod am yr achos.  
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Ymgynghori 
 
Ymgynghorwyd â'r canlynol wrth lunio'r ddogfen hon:  

  
o Y Pennaeth Troseddau  
o Yr Adran Safonau Proffesiynol  
o Gwasanaethau Cyfreithiol  
o Grŵp y Prif Swyddogion  
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