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

Trosolwg 

Dyfernir bod Heddlu Gwent yn dda o ran pa mor gyfreithlon ydyw yn cadw pobl yn 

ddiogel a lleihau trosedd. Mae ein dyfarniad cyffredinol eleni yr un fath â’r llynedd ar 

gyfer y meysydd cyfreithlondeb y gwnaethom eu hastudio. Dyfernir bod angen i’r 

heddlu wella’r ffordd y mae’n trin yr holl bobl mae’n eu gwasanaethu â thegwch a 

pharch, ond dyfernir ei fod yn dda yn sicrhau bod ei weithlu yn ymddwyn yn foesegol 

ac yn gyfreithlon a’i fod yn trin ei weithlu â thegwch a pharch.  

Mae’r heddlu yn blaenoriaethu ymddygiad moesegol ei weithlu ac mae’r 

goruchwylwyr yn chwarae rhan weithredol yn sicrhau y cynhelir safonau. I ategu hyn, 

mae’r heddlu wedi gweithredu rhaglen i efelychu digwyddiadau sy’n profi 

egwyddorion y broses o wneud penderfyniadau mewn modd moesegol. Fe’i gelwir 

yn ‘penbleth foesegol’, ac mae’n galluogi staff rheng flaen i drafod sefyllfaoedd 

damcaniaethol gyda goruchwylwyr a phennu sut orau i sicrhau na chaiff enw da’r 

heddlu ei danseilio.  

Mae gan arweinwyr Heddlu Gwent ddealltwriaeth gyfyngedig o bwysigrwydd trin yr 

holl bobl mae’n eu gwasanaethu â thegwch a pharch. Adlewyrchir hyn mewn diffyg 

dealltwriaeth o sgiliau gweithlu Heddlu Gwent a’r diffygion yn y trefniadau ar gyfer 

craffu allanol. Mae ei waith o fonitro ei ddefnydd o bwerau gorfodaeth yn rhy 

gyfyngedig i nodi ac i ymateb yn effeithiol i bryderon unigol a sefydliadol. Mae’r rhain 

yn cynnwys ansicrwydd o ran y seiliau cyfreithiol sydd eu hangen i stopio a chwilio 

aelodau o’r cyhoedd.  

Mae’r heddlu’n darparu gwybodaeth i’r cyhoedd ynghylch sut i gwyno, ac mae’n dda 

am roi’r wybodaeth ddiweddaraf i achwynwyr am gynnydd eu cwynion. Mae gan yr 

heddlu wybodaeth a phrosesau effeithiol ar waith i nodi, ymateb ac ymchwilio i 

honiadau o wahaniaethu.  

Mae arweinwyr yr heddlu’n darparu amrywiaeth o sianeli i geisio adborth a her gan ei 

weithlu. Mae’r heddlu’n gweithredu mewn ymateb i faterion a godwyd, ac mae’n rhoi 

gwybod i’r gweithlu yn unol â hynny.  Mae gan yr heddlu strategaeth iechyd a llesiant 

effeithiol wedi’i sefydlu’n dda a gefnogir gan amrywiaeth o fesurau ymarferol i 

hyrwyddo llesiant corfforol a seicolegol, ac i gymryd camau ataliol a chynnar i fynd i’r 

afael â phryderon llesiant. Mae’r heddlu wedi hyfforddi goruchwylwyr ac mae ganddo 

bolisi effeithiol ar gyfer darparu cymorth llesiant. O ganlyniad, bu llai o achosion o 
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salwch tymor byr a thymor canolig. Mae’r gweithlu’n dechrau gwella sut mae’n rheoli 

ac yn datblygu perfformiad unigol ei swyddogion a’i staff, ond nid oes gan y polisi 

hygrededd eto ymhlith llawer o’r gweithlu. Mae gan yr heddlu broses sefydledig ar 

gyfer nodi ymgeiswyr sydd â llawer o botensial, yn seiliedig ar gymorth gan reolwyr 

llinell, ffurflenni cais a chyfweliadau, ac mae yn ei gamau cynnar o ran nodi aelodau 

o’r gweithlu sydd â llawer o botensial.   


