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Pa mor gyfreithlon mae’r llu o ran cadw pobl yn 
ddiogel a lleihau troseddu? 

Trosolwg 

Dyfernir bod Heddlu Gogledd Cymru yn dda o ran pa mor gyfreithlon ydyw yn cadw 

pobl yn ddiogel a lleihau trosedd. Ar gyfer y meysydd cyfreithlondeb y gwnaethom eu 

hastudio eleni, mae ein dyfarniad cyffredinol yn fwy cadarnhaol nag y llynedd, pan 

wnaethom ddyfarnu bod angen i’r heddlu wella. Dyfernir bod yr heddlu’n dda yn 

sicrhau bod ei weithlu’n ymddwyn yn foesegol ac yn gyfreithlon a’i fod yn trin ei 

weithlu â thegwch a pharch. Dyfernir bod angen iddo wella rhai agweddau ar y ffordd 

y mae’n trin yr holl bobl y mae’n eu gwasanaethu â thegwch a pharch.  

Dyfernir bod Heddlu Gogledd Cymru yn dda ar y cyfan o ran pa mor gyfreithlon ydyw 

yn cadw pobl yn ddiogel a lleihau trosedd. O’r blaen, mae’r heddlu wedi gweithredu 

ar ôl iddo gael ei hysbysu o feysydd i’w gwella, ac mae ei arweinwyr wedi dangos 

gwir ymrwymiad i sicrhau bod y gweithlu’n deall pwysigrwydd trin y bobl y mae’n eu 

gwasanaethu â thegwch a pharch. Mae hyn yn cynnwys pa mor dda y mae’n 

cyfathrebu â phobl a pha mor deg y mae’n defnyddio pwerau gorfodaeth. Fodd 

bynnag, mae angen i’r heddlu wella rhai agweddau ar y ffordd y mae’n deall y 

graddau y mae ei weithlu’n trin aelodau o’r cyhoedd â thegwch a pharch. Mae angen 

iddo wneud mwy i sicrhau bod craffu allanol yn effeithiol yn cyflwyno’r newidiadau y 

mae’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu eu heisiau, gan gynnwys y ffordd y 

mae’n monitro ac yn craffu ar y defnydd o bwerau stopio a chwilio, er mwyn sicrhau 

y defnyddir y rhain yn deg.  

Mae gan Heddlu Gogledd Cymru ddiwylliant moesegol da. Dangosir hyn gan uwch-

arweinwyr, swyddogion a staff ar draws y sefydliad, sy’n gweithredu’n foesegol wrth 

wneud penderfyniadau. Gall aelodau’r cyhoedd fynd ati’n hawdd i gwyno pan eu bod 

o’r farn nad ydynt wedi derbyn y gwasanaeth maent yn ei ddisgwyl gan swyddogion 

a staff Heddlu Gogledd Cymru. Ymhellach, mae’r heddlu’n dda am ddarparu’r sgiliau 

sydd eu hangen ar ei weithlu i nodi, ymateb ac ymchwilio i achosion o wahaniaethu. 

Mae arweinwyr yn llwyr ymrwymedig i hyrwyddo llesiant y gweithlu; anogir ffordd 

iach o fyw a rhoddir cymorth i’r rhai hynny sydd ei angen. Mae strwythurau ar waith 

sy’n galluogi’r gweithlu i gyfrannu syniadau newydd, herio arweinwyr a chael 

adborth. Serch hynny, mae angen i’r heddlu wneud mwy i annog cynrychiolaeth o 

bobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) o fewn ei weithlu. Mae hefyd angen  
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sicrhau bod pawb yn deall y broses arfarnu newydd, a rhoi rhagor o bwyslais ar 

ddatblygu unigol a dysgu sefydliadol, a bod ei weithlu yn ei gwerthfawrogi ac yn 

ymddiried ynddi.   


