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Trosolwg – Pa mor gyfreithlon yw'r heddlu o ran 
cadw pobl yn ddiogel a lleihau troseddu? 

Dyfarniad cyffredinol1  

 
Da  

 
Trwy gydol 2015, mae rhaglen archwiliad cyfreithlondeb PEEL HMIC wedi asesu'r 
diwylliant o fewn Heddlu De Cymru, a sut mae hyn wedi ei adlewyrchu yn 
ymgysylltiad cyhoeddus yr heddlu, defnydd o Daser a chydymffurfiad gyda'r cynllun 
Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio. 

Roedd diwylliant moesol yr heddlu yn gryf gydag ymdrechion arwyddocaol gan y prif 
gwnstabl a'r tîm uwch i arwain trwy esiampl. Mae'r heddlu'n ymgysylltu'n dda gyda 
chymunedau yn Ne Cymru ac yn trin pobl gyda thegwch a pharch.  

Mae defnydd o Daser yn Heddlu De Cymru yn deg a phriodol, gyda throsolwg ac 
atebolrwydd cadarn.  

Nid yw'r heddlu'n cydymffurfio gyda'r rhan fwyaf o agweddau'r cynllun Defnydd 
Gorau o Stopio a Chwilio, ac mae gan HMIC bryderon o ran cofnodi seiliau rhesymol 
a diffyg trefniadau goruchwylio. Ar y cyfan mae'r heddlu wedi cydnabod hyn ac wedi 
sefydlu cynlluniau pendant i daclo'r mater. 

Dyma'r tro cyntaf i HMIC raddio heddluoedd ar eu cyfreithlondeb, felly nid yw'n bosibl 
cyflawni cymhariaeth blwyddyn ar flwyddyn. 

Crynodeb  
Roedd diwylliant moesol yr heddlu yn gryf gydag ymdrechion arwyddocaol gan y prif 
gwnstabl a'r tîm uwch i arwain trwy esiampl. Mae'r heddlu wedi rhoi pwyslais cryf ar 
les a gofal bugeiliol y gweithlu. Roedd yn y broses o sicrhau bod staff yn deall y Cod 
Moeseg,2 fodd bynnag, nid oedd yr heddlu wedi sefydlu os yw ei werthoedd yn alinio 
gyda'r cod. 

                                            
1 Rhagorol, Da, Angen gwelliant neu Annigonol – gweler Atodiad A. 

2 Cod Moeseg – Egwyddorion a Safonau Ymddygiad Proffesiynol ar gyfer y Proffesiwn Plismona yng 
Nghymru a Lloegr , Y Coleg Plismona, Llundain, Gorffennaf 2014. Ar gael o: 
www.college.police.uk/What-we-do/Ethics/Documents/Code_of_Ethics_Welsh.pdf 

http://www.college.police.uk/What-we-do/Ethics/Documents/Code_of_Ethics_Welsh.pdf
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Deliodd yr heddlu gyda chwynion a chamymddygiad mewn modd deg a chyson, ac 
roedd gan staff farn bositif o'r adran safonau proffesiynol. Roeddem yn bryderus am 
brydlondeb ymchwiliadau a monitro o wybodaeth ethnigrwydd. 

Pan edrychodd HMIC ar ba mor dda mae'r heddlu'n deall ac yn ymgysylltu'n 
llwyddiannus gyda'r holl bobl mae'n eu gwasanaethu, fe welsom fod yna lefel fanwl o 
ddealltwriaeth am y cymunedau lleol a bod yr heddlu'n gwneud defnydd o ystod 
eang o ddulliau i ymgysylltu'n effeithiol, yn cynnwys gyda grwpiau anodd eu 
cyrraedd. O ganlyniad, mae'r heddlu'n gallu ymateb i bryderon cymunedol ac yn 
deall effaith problemau ar eu cymunedau.  

Mae stopio a chwilio a Thaser yn ddwy ffordd i'r heddlu allu atal troseddu a diogelu'r 
cyhoedd. Fodd bynnag, gallant fod yn ddulliau ymwthiol a gorfodol ac felly mae'n 
allweddol fod yr heddlu'n eu defnyddio'n deg a phriodol. Canfu HMIC bod y Taser yn 
cael ei ddefnyddio'n deg a phriodol. Fodd bynnag, nid yw Heddlu De Cymru'n 
cydymffurfio gyda'r rhan fwyaf o agweddau'r cynllun Defnydd Gorau o Stopio a 
Chwilio. Mae yna ddealltwriaeth gyfyngedig o'r cynllun ymysg staff, ac mae unrhyw 
fonitro sy'n digwydd yn seiliedig ar isafswm data. Ni chyhoeddir data ar wefan yr 
heddlu na gwefan police.uk. Mae HMIC hefyd yn pryderu nad yw seiliau rhesymol 
dros ddefnyddio pwerau stopio a chwilio yn cael eu cofnodi'n briodol, ac nad oes 
goruchwyliaeth na throsolwg o'r pwerau hyn. Er bod gan Heddlu De Cymru 
gynlluniau clir i ddelio â'r pryderon, nid yw'n cydymffurfio gyda bron pob agwedd o'r 
cynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio. 
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I ba raddau mae 
ymarfer ac 
ymddygiad yn 
atgyfnerthu lles 
staff a diwylliant 
moesegol? 

Pa mor dda mae'r 
heddlu yn deall, 
ymgysylltu gydag 
a thrin y bobl 
mae'n eu 
gwasanaethu yn 
deg i gynnal a 
gwella ei 
gyfreithlondeb?  

I ba raddau y mae 
penderfyniadau ar 
ddefnyddio stopio 
a chwilio a Thaser 
yn deg a phriodol? 

 
Da 

 
Rhagorol 

 
Angen gwelliant 

Canfu HMIC fod diwylliant 
moesol Heddlu De Cymru 
yn gryf gydag ymdrechion 
arwyddocaol gan y prif 
gwnstabl a'r tîm rheoli i 
arwain trwy esiampl. Mae'r 
heddlu wedi rhoi pwyslais 
cryf ar les a gofal bugeiliol 
y gweithlu. Roedd ganddo 
adran lles oedd yn cynnig 
cyngor, cynghori a 
chefnogaeth iechyd 
galwedigaethol ac yn 
darparu ystod o fentrau 
iechyd a chefnogaeth lles 
i'r gweithlu. 

Atgyfnerthwyd ymagwedd 
foesol gref yr heddlu gan 
staff sy'n adlewyrchu 
gwerthoedd yr heddlu, sef 
bod yn broffesiynol, balch 
a phositif. Roedd gwaith 
yn parhau i sicrhau bod 
staff yn deall y Cod 
Moeseg yn llawn ac roedd 
yr heddlu'n ei fewnosod yn 
ei bolisi ac ymarfer. Nid 

Canfu HMIC 
ddealltwriaeth glir ar draws 
Heddlu De Cymru o 
bwysigrwydd ymgysylltu 
effeithiol. Mae gan yr 
heddlu ddealltwriaeth 
gynhwysfawr ar lefel 
strategol a lleol o'r 
cymunedau mae'n eu 
gwasanaethu. Mae yna 
ddealltwriaeth effeithiol, ar 
bob lefel, o'r cyswllt rhwng 
ymgysylltu a 
chyfreithlondeb a'i 
bwysigrwydd. 

Defnyddir proffiliau 
cymdogaeth i effaith dda 
ac mae'r heddlu wedi 
arddangos arloesi ac egni 
wrth ymgysylltu gyda rhai 
o'i ardaloedd lleol anoddaf 
oedd wedi colli cyswllt â'r 
heddlu yn flaenorol. Mae 
gwaith ymgysylltu yn 
gynhwysol gyda 
chysylltiadau da gyda 
phobl ifanc, yr henoed ac 

Canfu HMIC, er bod gan 
Heddlu De Cymru 
gynlluniau clir ar waith, 
nad yw'n cydymffurfio 
gyda'r rhan fwyaf o 
agweddau'r cynllun 
Defnydd Gorau o Stopio a 
Chwilio. Mae yna 
ddealltwriaeth gyfyngedig 
o'r cynllun ymysg staff, ac 
mae unrhyw fonitro sy'n 
digwydd yn seiliedig ar 
isafswm data. Ni 
chyhoeddir data ar wefan 
yr heddlu na gwefan 
police.uk. Mae HMIC 
hefyd yn pryderu nad yw 
seiliau rhesymol dros 
stopio a chwilio yn cael eu 
cofnodi'n briodol, ac nad 
oes goruchwyliaeth na 
throsolwg o'r pwerau hyn. 

Mae swyddogion gyda 
hyfforddiant Taser yn 
ymwybodol o'r Model 
Penderfyniadau 
Cenedlaethol ac yn deall 
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oedd yr heddlu wedi 
sefydlu eto os oedd ei 
werthoedd yn alinio gyda'r 
cod. 

Roedd yr heddlu'n delio â 
chwynion a 
chamymddwyn mewn 
modd teg a chyson. 
Roedd staff yn teimlo'n 
bositif am yr adran 
safonau proffesiynol ac yn 
hyderus y byddent yn cael 
eu trin yn deg os byddent 
yn destun cyhuddiad. Mae 
cynrychiolwyr o swyddfa 
comisiynydd yr heddlu a 
throseddu yn edrych ar 
sampl ar hap o 
ymchwiliadau cwynion. 
Mae HMIC yn poeni am yr 
amser a gymer i ymchwilio 
i gyhuddiadau, a'r 
methiant i gofnodi 
ethnigrwydd staff sy'n 
destun cyhuddiadau yn 
rheolaidd. 

 

ystod o grwpiau ethnig.  

Mae gan Heddlu De 
Cymru nifer o ffrydiau 
presennol i hysbysu'r 
cyhoedd o'u 
gweithgareddau ac maent 
yn teilwra eu gwaith 
ymgysylltu i anghenion y 
gymuned. Maent yn 
defnyddio gwirfoddolwyr 
mewn dulliau pwysig a 
gwahanol. 

Mae yna ddealltwriaeth 
dda o'r NDM ac mae hyn, 
ar y cyd â'r ymroddiad i 
ofal cwsmeriaid a 
hyfforddiant penodol, yn 
sicrhau bod holl staff 
Heddlu De Cymru yn gwbl 
ymwybodol o sut ddylent 
drin ac ymgysylltu gyda'u 
cymunedau. 

Mae HMIC yn fodlon fod 
swyddogion a staff yn 
Heddlu De Cymru yn deall 
eu cymunedau, yn 
ymgysylltu'n effeithiol ac 
yn trin pobl yn deg a gyda 
pharch. Fodd bynnag, 
rydym yn pryderu nad oes 
gan yr heddlu broses i 
ddarparu cyfle i staff i 
gofnodi eu barn a 
phryderon, yn ddienw os 
oes angen, a hefyd nad 
yw'r heddlu'n monitro 
ethnigrwydd y cyhoedd 
sydd ag achos i gwyno. 

ei weithrediad. Mae HMIC 
yn fodlon bod y defnydd o 
Daser yn Heddlu De 
Cymru yn deg a phriodol. 
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Rhifau’r heddlu 
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Data: i gael rhagor o wybodaeth ynghylch y data a ddefnyddir yn y graffigyn hwn, 
trwoch at atodiadau B a D yn yr adroddiad hwn ac atodiad B yn yr adroddiad 
ynghylch cyfreithlondeb yn genedlaethol. 
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Cyflwyniad 

Trwy gydol 2015, mae HMIC wedi asesu i ba raddau mae heddluoedd yn gyfreithlon 
yn y ffordd maent yn cadw pobl yn ddiogel ac yn lleihau troseddu. Dyma un elfen o 
raglen PEEL (effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a chyfreithlondeb) sy’n archwilio’r holl 
heddluoedd. 

Mae heddlu yn cael ei ystyried i fod yn gyfreithlon os oes ganddo gydsyniad y 
cyhoedd, ac os yw'r rhai sy'n gweithio yn yr heddlu yn ymddwyn yn gyson mewn 
modd sy'n deg, rhesymol, effeithiol a chyfreithlon. Rhaid i'r heddlu gynhyrchu 
ymddiriedaeth a chydweithrediad y cyhoedd. 

I wneud dyfarniad ar gyfreithlondeb pob heddlu, fe archwiliodd HMIC dri maes: 

Archwiliad gwanwyn 2015 

• I ba raddau mae ymarfer ac ymddygiad yn atgyfnerthu lles staff a diwylliant 
moesegol?  

Archwiliad hydref 2015 

• Pa mor dda mae'r heddlu yn deall, ymgysylltu gydag a thrin y bobl mae'n eu 
gwasanaethu yn deg i gynnal a gwella ei gyfreithlondeb?  

• I ba raddau y mae penderfyniadau ar ddefnyddio stopio a chwilio a Thaser yn 
deg a phriodol?  

Mae’r adroddiad hwn yn darparu’r prif ganfyddiadau ar gyfer Heddlu De Cymru. 

Methodoleg 
Yn ystod ein harolwg, fe wnaethom ni gyfweld uwch arweinyddion perthnasol, casglu 
data a dogfennau gan yr heddlu, cynnal arolygon i geisio barn y cyhoedd ynghylch yr 
heddlu, cynnal grwpiau ffocws ar gyfer swyddogion o wahanol raddfeydd a rhenciau, 
ac ymweld yn ddirybudd â gorsafoedd heddlu unigol i gasglu tystiolaeth a siarad â 
swyddogion a staff.  

Cyn y gwaith maes arolygu, fe wnaethom ni hefyd adolygu nifer fechan o ffurflenni 
defnyddio Taser, ffurflenni stopio a chwilio a gwrando ar alwadau am wasanaeth gan 
y cyhoedd. 

Cafodd y gwaith hwn ei lywio gan ymchwil ynghylch dwy brif nodwedd sefydliad 
cyfreithlon - cyfiawnder sefydliadol a chyfiawnder gweithdrefnol. 
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Cyfiawnder sefydliadol3 

Bob dydd, bydd pobl yn ymateb i weithredoedd a phenderfyniadau a wneir gan eu 
sefydliad sy’n effeithio arnynt hwy neu ar eu gwaith. Dengys ymchwil fod canfyddiad 
unigolion o’r penderfyniadau hyn (a’r prosesau a arweiniodd atynt) fel rhai teg neu rai 
annheg yn gallu dylanwadu ar eu hagweddau a’u hymddygiad dilynol.  

Yng nghyd-destun yr heddlu, bydd staff sy’n teimlo eu bod yn cael eu trin yn deg a’u 
parchu gan eu heddlu yn fwy tebygol o drin y cyhoedd byddant yn dod ar eu traws yn 
deg ac yn barchus. Bydd hyn yn cynyddu safbwynt y cyhoedd fod yr heddlu yn 
gweithredu yn gyfreithlon. 

Cyfiawnder gweithdrefnol 

Mae ymchwil4 wedi dangos fod angen i bobl gredu bod yr heddlu yn eu trin yn 
barchus, yn gwneud penderfyniadau teg (ac yn treulio amser yn egluro’r 
penderfyniadau) ac yn gyfeillgar a hawdd mynd atynt er mwyn cael eu hystyried yn 
gyfreithlon ym marn y cyhoedd. Mae hefyd yn dynodi fod dull swyddogion o 
ymddwyn yn elfen sylfaenol o blismona oherwydd gall hynny annog rhagor o barch 
tuag at y gyfraith a meithrin cyfrifoldeb cymdeithasol.  

Mae budd economaidd hefyd i lu sy’n cael ei ystyried yn gyfreithlon gan y 
cymunedau mae’n eu gwasanaethu. Po fwyaf bydd y cyhoedd yn cynorthwyo’r 
heddlu trwy ddarparu gwybodaeth neu gudd-wybodaeth, neu po fwyaf bydd yn 
cyfranogi mewn gweithgareddau plismona (megis Gwarchod Cymdogaethau neu 
weithgarwch gwirfoddol arall), lleiaf yn y byd fydd y baich ariannol ar heddluoedd.  

 

                                            
3 It’s a fair cop? Police legitimacy, public cooperation, and crime reduction, Andy Myhill a Paul 
Quinton, Asiantaeth Gwella Plismona Cenedlaethol, Llundain, 2011. Ar gael o: www.college.police.uk 

4 Ibid. 

http://www.college.police.uk/
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I ba raddau mae ymarfer ac ymddygiad yn 
atgyfnerthu lles staff a diwylliant moesegol? 

Cyflwyniad 
Mae gan gyfiawnder sefydliadol berthynas uniongyrchol â chyfiawnder gweithdrefnol 
(byddwn yn trin eraill fel y cawn ni ein trin), felly mae’n hanfodol fod y diwylliant o 
fewn heddluoedd yn un moesegol, lle caiff herio a gwelliannau parhaus eu hannog. 
Mae’n hollbwysig hefyd fod yr holl swyddogion a staff yn teimlo eu bod hwy ac eraill 
yn cael eu trin yn deg ac yn gyson (er enghraifft, pan fydd aelod o’r cyhoedd neu 
gydweithiwr yn gwneud honiad amdanynt). Hyd yn oed os yw system neu broses yn 
deg, os na fydd pobl yn credu hynny, ni chaiff cyfiawnder sefydliadol ei gyflawni. 

Bydd swyddogion a staff sy’n teimlo eu bod yn cael eu trin yn deg ac â pharch gan 
eu heddlu yn fwy tebygol o drin y cyhoedd byddant yn dod ar eu traws yn deg ac yn 
barchus. Bydd hyn yn cynyddu safbwynt y cyhoedd fod yr heddlu yn gweithredu yn 
gyfreithlon. 

Yng ngwanwyn 2015,5 asesodd HMIC ddiwylliant yr heddlu. Gofynnodd yr 
archwiliad: 

1. Pa mor dda mae'r heddlu yn datblygu a chynnal diwylliant moesegol? 

2. Pa mor dda mae'r heddlu yn darparu ar gyfer lles staff? 

3. Pa mor dda y defnyddiwyd y Cod Moeseg i hysbysu polisi ac ymarfer? 

4. Pa mor deg a chyson mae'r heddlu yn delio â chwynion a chamymddwyn? 

Yn ychwanegol, fe wnaeth HMIC ystyried y nifer o fenywod a phobl o gefndir pobl 
dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) o fewn y gwahanol raddfeydd a 
rhenciau, i bennu i ba raddau mae amrywiaeth yr heddlu yn adlewyrchu amrywiaeth 
y cymunedau mae’n eu gwasanaethu.  

Dadansoddiad rhyw a duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) yn Heddlu 
De Cymru 

Dangosir isod y dadansoddiad o’r gweithlu cyfatebiaeth amser llawn (FTE)6 yn 
Heddlu De Cymru ar 31 Mawrth 2015.  

                                            
5 Cyflawnwyd yr archwiliad rhwng Mawrth a Mehefin 2015. 

6 Mae’r gweithlu yn cynnwys swyddogion, staff a swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu (PCSOs). 



 

13 

Ffigwr 1: Dadansoddiad o’r gweithlu cyfatebiaeth amser llawn (FTE) yn Heddlu De Cymru, ar 
31 Mawrth 2015 

Ffynhonnell: Ystadegau Gweithlu'r Heddlu y Swyddfa Gartref 

Mae’r ffigwr isod yn dangos sut roedd canrannau’r swyddogion, staff a’r PCSOs 
benywaidd yn Heddlu De Cymru yn cymharu â chyfartaleddau pob heddlu yng 
Nghymru a Lloegr. Mae’n dangos eu bod yn debyg ar y cyfan ar gyfer swyddogion a 
staff ac eto'n uwch ar gyfer PCSOs. 

Ffigwr 2: Y ganran o swyddogion, staff a PCSOs benywaidd yn Heddlu De Cymru o’i chymharu 
â chyfartaledd lluoedd Cymru a Lloegr, 31 Mawrth 2015 

Ffynhonnell: Ystadegau Gweithlu'r Heddlu y Swyddfa Gartref 

Fe wnaethom ni gymharu canrannau (i) y swyddogion BAME, (ii) staff yr heddlu 
BAME a (iii) PCSOs BAME ym mhob heddlu â’r gyfran o bobl BAME yn byw yn ardal 
yr heddlu. Yn Ne Cymru, roedd oddeutu 7 y cant o’r boblogaeth leol yn BAME. Mae’r 
ffigwr isod yn dangos y cymariaethau hyn. Roedd pobl BAME wedi’u tangynrychioli 

  FTE Total   Of which 
  

        Female   BAME* 
  

  Total workforce 5,087   2,045 (40%)   84 (2%) 
    Total officers 2,864   800 (28%)   55 (2%) 
    Constables 2,190   677 (31%)   47 (2%) 
    Sergeants 459   84 (18%)   6 (1%) 
    Inspecting ranks 181   31 (17%)   2 (1%) 
  

  
Superintendents and  
above 34   7    **   0   ** 

    Staff 1,812   1,074 (59%)   20 (1%) 
    PCSOs 411   172 (42%)   9 (2%) 
  

 

Note that numbers may not add up to totals because of rounding. 
* Individuals are not required to record their ethnicity. As a result, BAME totals and 
percentages exclude officers/staff/PCSOs where the ethnicity is not stated. 
**  Where totals are very small, percentages have not been included. 
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yn ystadegol arwyddocaol yng ngweithlu cyfan Heddlu De Cymru, ac yn benodol yn 
achos swyddogion, staff a PCSOs. Roedd gwaith recriwtio'r heddlu yn wreiddiol o 
fewn yr heddlu i sicrhau teimlad o berthyn, i atal diswyddiadau ac i ddatblygu ei bobl. 
Yn dilyn hyn, fe gydnabu'r heddlu bod ymagwedd o'r fath yn arwain at weithlu nad 
oedd cynrychioli'r gymuned yr oedd yn ei gwasanaethu. Felly, fe gyflwynodd waith i 
recriwtio gweithlu mwy cynrychiadol. 

Ffigwr 3: Y ganran o bobl BAME o fewn gweithlu Heddlu De Cymru (ar 31 Mawrth 2015) o’i 
chymharu â’i boblogaeth leol     

Ffynonellau: Ystadegau Gweithlu Heddluoedd y Swyddfa Gartref a Chyfrifiad y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol 2011 

Mae heddluoedd yng Nghymru a Lloegr wedi profi lleihad sylweddol yng 
nghyfanswm eu gweithlu ers adolygiad y llywodraeth o wariant ym mis Hydref 2010.7 
Fe wnaeth HMIC hefyd archwilio sut roedd canrannau’r swyddogion a staff BAME a 
benywaidd o fewn y gweithlu wedi newid dros y cyfnod hwn. 

Ar draws holl heddluoedd Cymru a Lloegr, bu gostyngiad o 15 y cant yng 
nghyfanswm niferoedd y gweithlu rhwng 31 Mawrth 2010 a 31 Mawrth 2015. Fodd 
bynnag, fe wnaeth y canrannau o bobl BAME a benywod o fewn y gweithlu cyfan 
gynyddu yn ystod y cyfnod pum mlynedd. Yn fwyaf nodedig, bu cynnydd o dros 2 
bwynt canran i 28 y cant yn y gyfran o swyddogion benywaidd, a chynnydd o bron 1  

                                            
7Adolygiad o Wariant 2010, Llywodraeth EM, Hydref 2013. Ar gael o: 
www.gov.uk/government/publications/spending-review-2010 
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pwynt canran i ychydig yn llai na 6 y cant yn y gyfran o swyddogion BAME. I’r 
gwrthwyneb, bu gostyngiad o bron 2 bwynt canran i ychydig dros 9 y cant yn y 
gyfran o PCSOs BAME. 

Mae’r ffigwr isod yn dangos sut mae’r cyfansymiau a’r cyfrannau hyn wedi newid yn 
Heddlu De Cymru yn ystod cyfnod yr adolygiad o wariant. 

Ffigwr 4: Newid yng ngweithlu Heddlu De Cymru (cyfanswm cyffredinol a’r ganran o fenywod a 
phobl BAME), 31 Mawrth 2010 i 31 Mawrth 2015 

Ffynhonnell: Ystadegau Gweithlu'r Heddlu y Swyddfa Gartref 

Roedd cynnydd ystadegol arwyddocaol yng nghanrannau benywod o fewn gweithlu 
cyffredinol Heddlu De Cymru rhwng 31 Mawrth 2010 a 31 Mawrth 2015. Yn benodol, 
roedd newid ystadegol arwyddocaol yn y ganran o swyddogion benywaidd – oddeutu 
3 pwynt canran o gynnydd. 

Yn gyffredinol, o’i gymharu â lluoedd eraill, ar 31 Mawrth 2015, roedd y ganran o 
fenywod o fewn gweithlu Heddlu De Cymru yn eithaf tebyg o ran swyddogion a staff 
ac eto'n is ar gyfer PCSOs. O safbwynt ethnigrwydd, yr oedd swyddogion, staff a 
PCSOs BAME wedi’u tangynrychioli ac ni fu unrhyw newid ystadegol arwyddocaol 
yn y gyfran rhwng 31 Mawrth 2010 a 31 Mawrth 2015 ar gyfer unrhyw un o'r grwpiau 
hyn. Fodd bynnag, mae'r heddlu wedi cydnabod trwy ei brosiect gweithlu 
cynrychiadol ei fod angen gweithlu cynrychiadol ar bob lefel o'r sefydliad, yn 
cynnwys recriwtio swyddogion o gefndiroedd duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. 

  Total change   Percentage point 
change 

 
    

 
% female 

 
% BAME 

Total workforce  -206 (-4%)   +2 ●   0   

Officers  -283 (-9%)   +3 ●   0   

Staff +2 (+0%)   0     0   

PCSOs +76 (+23%)    -5     +1 * 
Note that numbers may not add up to totals because of rounding. 

● Denotes there has been a statistically significant change in the proportion (see 
Annex B for details). 
* Due to small workforce figures, percentage point changes should be treated with 
caution. 

 



 

16 

Pa mor dda mae'r heddlu yn datblygu a chynnal diwylliant 
moesegol? 
Mae’n hollbwysig fod y diwylliant o fewn heddluoedd yn un moesegol, lle caiff heriau 
a gwelliannau parhaus eu hannog ac mae staff yn teimlo eu bod hwy ac eraill yn cael 
eu trin yn deg ac yn gyson. Heb hynny, gall y gwasanaeth a ddarperir i’r cyhoedd fod 
yr un mor annheg ac anghyson. Felly, fe wnaeth HMIC ystyried i ba raddau yr oedd 
pobl ar bob lefel ac ym mhob rhenc (neu gyfwerth) yn creu ac yn cynnal diwylliant 
moesegol. 

Canfu HMIC fod diwylliant moesol Heddlu De Cymru yn gryf gydag ymdrechion 
arwyddocaol gan y prif gwnstabl a'r tîm rheoli i arwain trwy esiampl. Gwelwyd y prif 
gwnstabl fel arweinydd o ran cywirdeb ac ymddygiad moesegol ac roedd uwch 
arweinwyr eraill yn arddangos y safonau positif hyn. Roedd y diwylliant moesegol 
cryf wedi ei ddeall a'i dderbyn gan staff fel ffordd o weithio yn Heddlu De Cymru.  

Cyfathrebwyd negeseuon clir a chyson gan dîm y prif swyddog i'r gweithlu yn 
defnyddio sawl dull, ac fe atgyfnerthodd y prif gwnstabl weledigaeth, cenhadaeth a 
gwerthoedd yr heddlu. Roedd gwerthoedd yr heddlu – ‘balch, proffesiynol a phositif’ 
– wedi eu deall gan staff, ac fe ddwedwyd wrthym fod y rhain yn dylanwadu ar 
bopeth a wnânt. Roedd gwerthoedd ac ymddygiadau disgwyliedig yr heddlu wedi eu 
cynnwys mewn rhaglenni hyfforddiant ar gyfer staff newydd, staff a hyrwyddwyd a 
chyrsiau arweinyddiaeth mewnol. Cyfarfu'r prif gwnstabl gyda'r holl recriwtiaid 
newydd i egluro ei ddisgwyliadau. 

Canfu HMIC bod gwelededd a hygyrchedd prif swyddogion a staff uwch yn Heddlu 
De Cymru yn rhagorol. Cynhaliodd tîm y prif swyddog sioeau teithio rheolaidd a 
chynnal gweddarllediadau gyda staff. Anogwyd mynychwyr i holi cwestiynau a herio 
tîm y prif swyddog ac roedd staff yn teimlo'n hyderus i wneud hynny.  

Mae'r holl ddulliau a grybwyllwyd gan yr heddlu, er yn helaeth, yn enghreifftiau o 
ymgysylltu uniongyrchol gyda staff a swyddogion. Maent yn hynod bositif ac fe 
gydnabyddir hyn, ond maent yn dibynnu ar hunan ddetholiad neu gyfeirio ar gyfer 
cyfranogiad yn y rhaglenni a ddisgrifiwyd neu ymwneud uniongyrchol yn y dulliau 
ymgysylltu a nodwyd. Mae manteision profi iechyd cyffredinol sefydliad yn ddienw 
trwy arolwg staff blynyddol yn gydnabyddedig. Er ei bod yn galonogol bod yr heddlu 
wedi penderfynu profi'r arolwg cenedlaethol a ddisgrifiwyd, nid oedd hyn yn 
weithredol ar adeg ein hymchwiliad, ac yn wir nid oedd yr heddlu wedi cyflawni 
arolwg am beth amser. Felly bydd yr heddlu eisiau adeiladu ar y gwaith positif a 
wnaeth i ymgysylltu â staff i ddatblygu mewnwelediad pellach i'r ffordd orau i 
hyrwyddo lles holl aelodau'r gweithlu. 

Fe welsom fod diwylliant yr heddlu yn annog staff i herio penderfyniadau annheg neu 
amhriodol gan reolwyr. Roedd staff y siaradom â nhw yn teimlo wedi eu grymuso i 
wneud hyn ble fo'n briodol. Fe ymgynghorodd yr heddlu gyda'i staff ar ffyrdd i ddysgu 
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a gwella gan gynnwys y gweithlu wrth wneud newidiadau sefydliadol; er enghraifft, 
cawsant eu cynnwys yn y gwaith o gynllunio canolfan gyswllt newydd yr heddlu. 

Roedd gwaith recriwtio'r heddlu yn wreiddiol o fewn yr heddlu i sicrhau teimlad o 
berthyn, i atal diswyddiadau ac i ddatblygu ei bobl. Roedd yr heddlu'n cydnabod bod 
yr ymagwedd hon yn arwain at weithlu nad oedd yn cynrychioli'r gymuned yr oedd yn 
gwasanaethu, ac roedd felly wedi cyflwyno proses i recriwtio mwy o swyddogion o 
gefndiroedd duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ac i nodi mentoriaid o fewn  
Cymdeithas Swyddogion Duon yr Heddlu. Ni wnaethom asesu effeithlonrwydd y 
dulliau hyn, ac ni chafwyd unrhyw recriwtio diweddar ar adeg ein harchwiliad, a 
byddem yn disgwyl i'r heddlu adolygu effeithlonrwydd ei ddulliau i gynyddu 
amrywiaeth. Roedd yr heddlu hefyd wedi cyflwyno cynlluniau datblygu unigol i helpu 
cynyddu'r nifer o staff benywaidd oedd yn cael eu dyrchafu tu hwnt i reng arolygydd.  

Yn gyffredinol roedd yn berthynas weithredol dda rhwng y cymdeithasau staff, 
grwpiau cynrychiolaeth staff a phrif swyddogion, gan gynnal cyfarfodydd rheolaidd.  

Pa mor dda mae'r heddlu yn darparu ar gyfer lles staff? 
Mae angen i heddluoedd ddeall manteision bod â gweithlu iachach – mae gweithlu 
bodlon ac iach yn fwy tebygol o fod yn un cynhyrchiol, o ganlyniad i bobl i ffwrdd o’r 
gwaith yn sgil salwch yn llai aml ac yn buddsoddi rhagor yn eu gwaith. Roedd yr 
archwiliad yn ymwneud â pha ymdrechion oedd yn digwydd mewn lluoedd i ystyried 
a darparu ar gyfer anghenion lles eu gweithlu.  

Canfu HMIC bod yr heddlu'n gosod cryn dipyn o bwyslais ar les a gofal bugeiliol ei 
weithlu ac roedd staff y siaradom ni â nhw yn arddangos teimlad rhagorol o falchder 
ynghylch gweithio i Heddlu De Cymru. Disgrifiodd y staff y siaradom â nhw yr heddlu 
fel tebyg i deulu, gyda lles a gofal bugeiliol yn cael ei ystyried i fod yn flaenoriaeth. 
Roedd yr heddlu'n darparu detholiad o wasanaethau i gefnogi iechyd a lles staff, yn 
cynnwys rheoli risg o drawma, rheoli presenoldeb, cynghori, cefnogaeth gan 
gynghorydd meddygol a chefnogaeth iechyd galwedigaethol. Canolbwyntiodd yr 
heddlu ar hyrwyddiadau iechyd a gweithgareddau chwaraeon a ffitrwydd i wella lles 
staff. Mae mentrau wedi cynnwys hyrwyddiadau rhoi gwaed, talebau prawf llygaid 
am ddim, cerbyd iechyd dynion ac wythnos iechyd a diogelwch. Roedd gan yr 
heddlu gyfradd bresenoldeb uchel ac fe adroddodd ei fod wedi cyflawni hyn trwy 
ddefnyddio proses strwythuredig i gynorthwyo goruchwylwyr i reoli absenoldeb. 
Derbyniodd rheolwyr hyfforddiant i'w helpu i reoli absenoldeb yn rhan o raglenni 
goruchwylio ac arweinyddiaeth yr heddlu. Roedd gan yr heddlu hefyd fwrdd rheoli 
iechyd a phresenoldeb i fonitro tueddiadau mewn lles, salwch a phresenoldeb.  

Dywedodd staff wrthym fod yr heddlu'n agored i ystyried arferion gwaith amgen ar 
gyfer staff cefnogaeth. Roedd oriau hyblyg, gwaith rhan-amser, rhannu swydd a 
newid patrymau shifft oll yn opsiynau oedd ar gael ac yn cael eu defnyddio'n helaeth 
gan staff. Fodd bynnag, mae'r heddlu'n cydnabod bod rhywfaint o'r staff yn dehongli 
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gweithrediad y polisi gwaith hyblyg i fod yn anghyson gan ffafrio gweithwyr rheng 
flaen ac mae yn y broses o adolygu'r maes hwn. Clywsom farn bod rhai rheolwyr 
wedi ceisio perswadio staff rheng flaen i beidio gwneud cais am weithio hyblyg, a 
bod rhai aelodau staff yn dehongli gweithio hyblyg i fod yn atalydd i geisio 
dyrchafiad. Byddai'r heddlu'n elwa o wella ei ddealltwriaeth o geisiadau gweithio 
hyblyg anffurfiol yn hytrach na dim ond monitro ceisiadau ysgrifenedig ffurfiol i 
sicrhau gweithrediad teg arferion gwaith hyblyg. Mae'r pryderon uchod hefyd yn 
amlygu ymhellach bwysigrwydd cynnal arolwg staff dienw rheolaidd ar gyfer yr 
heddlu. 

Pa mor dda y defnyddiwyd y Cod Moeseg i hysbysu polisi 
ac ymarfer? 
Yn Ebrill 2014, fe wnaeth y Coleg Plismona lansio’r Cod Moeseg.8 Mae’n amlinellu 
naw egwyddor plismona y dylai pob swyddog a staff eu gweithredu: Atebolrwydd; 
Uniondeb; Agoredrwydd; Tegwch; Arweinyddiaeth; Parch; Gonestrwydd; 
Gwrthrychedd; ac Anhunanoldeb. Dylai’r egwyddorion hyn gael eu defnyddio fel 
sylfaen i’r penderfyniadau a’r camau gweithredu a wneir gan swyddogion a staff.  

Ystyriodd yr arolwg i ba raddau roedd swyddogion a staff yn ymwybodol o’r Cod 
Moeseg, a sut roedd yr heddlu yn gweithio i wneud y cod yn rhan o ymarfer dydd i 
ddydd. 

Canfu HMIC nad oedd Heddlu De Cymru wedi cyflawni unrhyw waith i bennu sut 
oedd ei werthoedd ei hun yn alinio gyda'r Cod Moeseg, ac nad oedd y Cod wedi ei 
integreiddio'n llawn i bolisïau neu arferion. Fodd bynnag, roedd yna ddiwylliant 
moesegol cryf gyda'r holl staff yn ymwybodol o werthoedd yr heddlu a beth maent yn 
cynrychioli. Nid oedd yr heddlu wedi cyflawni dadansoddiad o ddealltwriaeth staff o'r 
Cod, ac felly ni all Heddlu De Cymru fod yn sicr bod ei staff i gyd yn deall y Cod 
Moeseg. Fe'n hysbyswyd bod gwaith yn cael ei gyflawni i sicrhau bod hyn yn 
digwydd. 

Cadeiriodd y prif gwnstabl cynorthwyol weithgor Cod Moeseg oedd yn cynnwys 
cynrychiolaeth o swyddfa comisiynydd yr heddlu a throseddu, cymdeithasau staff, 
gwasanaethau datblygu dysgu, unedau rheoli sylfaenol, ymchwiliadau a'r adran 
safonau proffesiynol. Sefydlwyd y gweithgor Cod Moeseg yn Nhachwedd 2014 i 
wneud y Cod Moeseg yn rhan o ymarfer o ddydd i ddydd ar draws yr heddlu. Roedd 
y gweithgor wedi datblygu cynllun i gefnogi integreiddiad y cod, gydag wyth ffrwd 
gwaith yn cael eu dwyn ymlaen gan y gweithgor hwn.  

                                            
8 Cod Moeseg – Cod Ymarfer ynghylch Egwyddorion a Safonau Ymddygiad Proffesiynol ar gyfer y 
Proffesiwn Plismona yng Nghymru a Lloegr, Y Coleg Plismona, Llundain, 2014. Ar gael o: 
www.college.police.uk  

http://www.college.police.uk/
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Cynhwyswyd y Cod Moeseg yn y cynlluniau gwers ar gyfer pob hyfforddiant, er na 
ddarparwyd hyfforddiant penodol ar y cod. Mae pob recriwt newydd a pob 
goruchwylydd sydd newydd ei ddyrchafu yn cael hyfforddiant at faterion cywirdeb a 
hyrwyddo safonau ymddygiad moesegol. Darparodd mewnrwyd yr heddlu fynediad 
at wiriad iechyd cywirdeb; roedd yn hygyrch i'r holl staff ac yn amlygu meysydd risg a 
chywirdeb. Roedd y canllaw cysylltiedig ar gyfer y gwiriad cywirdeb yn cyfeirio at y 
Cod Moeseg.  

Mae'r heddlu wedi cyflwyno Pwyllgor Moeseg Annibynnol sydd wedi cwrdd dair 
gwaith ers Gorffennaf 2015 i drafod a chytuno ar gylch gorchwyl y pwyllgor, 
aelodaeth, y broses gyfeirio a chyfathrebu unrhyw gyngor. Bwriedir cynnal y cyfarfod 
ffurfiol cyntaf yn Ionawr 2016. Bydd y pwyllgor yn darparu cyngor i'r prif gwnstabl a 
chomisiynydd yr heddlu a throseddu parthed cynnwys y Cod Moeseg mewn ymarfer 
o ddydd i ddydd. Bydd hefyd yn archwilio dulliau gweithio sefydliadol mewn meysydd 
a bennir i gyflwyno bygythiad moesegol arwyddocaol, gwneud argymhellion ar gyfer 
gwelliannau a chynghori ar benblethau gweithredol. 

Pa mor deg a chyson mae'r heddlu yn delio â chwynion a 
chamymddwyn? 
Caiff cwynion a wneir gan y cyhoedd am swyddogion yr heddlu, staff yr heddlu, staff 
a gontractir i weithio i’r heddlu a gweithdrefnau lluoedd eu cofnodi gan heddluoedd 
unigol. Efallai bydd gan bob cwyn un neu ragor o honiadau cysylltiedig. Er enghraifft, 
byddai un gwyn bod swyddog wedi bod yn anghwrtais ac wedi gwthio unigolyn yn 
cael ei gofnodi fel dau honiad ar wahân.  

Gellir ymdrin â phob honiad, neu ei ddatrys, mewn sawl ffordd. Gellir ymdrin â rhai 
cwynion, megis anghwrteisi ac anfoesgarwch, trwy’r broses ddatrys leol. Dylid 
addasu’r dull o ddatrys y cwynion hyn yn unol ag anghenion yr achwynydd - er 
enghraifft, gallai hynny olygu ymddiheuriad neu egluro’r amgylchiadau mewn 
ysgrifen neu wyneb yn wyneb. Os bydd y gwyn  yn fwy difrifol, a chaiff ei hasesu fel 
un sy’n anaddas i’w datrys yn lleol, rhaid iddi gael ei harchwilio gan swyddog 
archwilio a benodir, a fydd yn llunio adroddiad yn disgrifio’r canfyddiadau ynghylch 
pob honiad. O dan amgylchiadau penodol, ni fydd rhai cwynion yn symud ymlaen. 
Bydd y rhain yn defnyddio prosesau a elwir yn datgymhwyso neu ollwng (er 
enghraifft, os bydd y mater eisoes yn destun cwyn neu os bydd y gwyn  yn 
ailadroddus neu’n ofidus), terfynu (er enghraifft, os bydd yr achwynydd yn gwrthod 
cydweithredu, neu os nad yw’n rhesymol ymarferol i ymchwilio i’r gwyn), neu os bydd 
yr achwynydd yn tynnu cwyn yn ôl.9 

                                            
9 I gael amlinelliad mwy cyflawn o’r diffiniadau a’r canlyniadau posibl yn deillio o gwynion gan y 
cyhoedd, trowch at wefan Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu: www.ipcc.gov.uk.  

http://www.ipcc.gov.uk/
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Yn ystod y 12 mis hyd at 31 Mawrth 2015, fe wnaeth Heddlu De Cymru derfynu 
1,031 o honiadau o gwynion gan y cyhoedd yn erbyn ei swyddogion a’i staff. O blith 
y rhain, roedd 42 y cant ohonynt wedi’u hymchwilio a 19 y cant wedi’u datrys yn lleol. 
Ymchwiliwyd i gyfran fwy o honiadau a chafodd cyfran lai ei datrys yn lleol yn Ne 
Cymru o’i gymharu â chyfartaledd ei grŵp mwyaf tebyg o luoedd.10 

Yn ystod y 12 mis hyd at 31 Mawrth 2015, 80 diwrnod oedd yr amser cyfartalog a 
dreuliodd Heddlu De Cymru yn datrys cwyn yn lleol, sy’n fwy na chyfartaledd ei grŵp 
mwyaf tebyg o luoedd (64 diwrnod). Yn ystod yr un cyfnod, ar gyfartaledd, roedd 
angen 229 diwrnod i gwblhau ymchwiliad lleol, sy’n fwy na chyfartaledd ei grŵp 
mwyaf tebyg o luoedd (178 diwrnod).  

Yn dilyn ymchwilio lleol, caeodd Heddlu De Cymru 428 o honiadau yn ystod y 12 mis 
hyd at 31 Mawrth 2015. Cadarnhawyd 11 y cant o’r honiadau hyn, a chasglwyd nad 
oedd y gwasanaeth a ddarparwyd gan swyddog yr heddlu neu aelod o staff yr 
heddlu neu’r gwasanaeth fel cyfanrwydd, wedi cyflawni’r safon y byddai unigolyn 
rhesymol yn ei ddisgwyl. Roedd hyn yn llai na chyfartaledd grŵp o luoedd mwyaf 
tebyg Heddlu De Cymru, sef 16 y cant. Mae’r ffigur canlynol yn dangos sut mae’r 
gwerthoedd hyn yn cymharu. 

                                            
10 Mae grwpiau mwyaf tebyg yn grwpiau o ardaloedd lleol y canfuwyd eu bod yn fwyaf tebyg i’w gilydd 
gan ddefnyddio dulliau ystadegol, ar sail nodweddion demograffig, economaidd a chymdeithasol sy’n 
ymwneud â throseddu. Trowch at Atodiad B i gael rhagor o wybodaeth. 
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Ffigwr 5: Cyfran yr honiadau yr ymchwiliwyd iddynt, y gyfran a gadarnhawyd, yr amser a 
gymerwyd i derfynu cwynion trwy eu datrys yn lleol ac ymchwiliadau gan Heddlu De Cymru, 
yn ystod y 12 mis hyd at 31 Mawrth 2015 

Ffynhonnell: 
Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu 

Ar y cyfan, yn ystod y 12 mis hyd at 31 Mawrth 2015, fe wnaeth Heddlu De Cymru 
derfynu 42 y cant o honiadau trwy ymchwilio iddynt. Roedd cyfran yr honiadau a 
gadarnhawyd yn dilyn ymchwilio lleol yn llai na chyfartaledd ei grŵp mwyaf tebyg o 
luoedd. O’i gymharu â’i grŵp mwyaf tebyg o luoedd, treuliodd De Cymru fwy o amser 
yn cwblhau datrysiadau lleol ac ymchwiliadau lleol. 

A yw swyddogion a staff, yn enwedig y rhai sydd â nodweddion gwarchodedig, yn 
cael eu trin yn deg yn dilyn cwyn neu honiad amdanynt? 

Er ei bod hi’n bwysig iawn trin cwynion y cyhoedd a’i honiadau o gamymddwyn neu 
lygredd fel materion difrifol, mae’n bwysig hefyd fod y sawl sy’n destun yr honiadau 
neu’r cwynion hyn yn cael eu trin yn deg ac yn gyson, a sicrhau nad oes unrhyw 
ragfarn na gwahaniaethu mewn perthynas ag unrhyw agwedd o’r broses o wneud 
penderfyniadau.  
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Gan adeiladu ar ganfyddiadau arolwg HMIC o Uniondeb yr Heddlu a Llygredd,11 
ystyriodd yr arolwg hwn a oedd cwynion gan y cyhoedd ac ymchwiliadau i 
gamymddwyn yn cael eu trin mewn modd prydlon a chyson. Roedd yr arolwg hefyd 
yn ystyried a oedd ymchwiliadau yn cael eu cynnal yn deg ac a oedd swyddogion a 
staff, yn enwedig y rhai sydd â nodweddion gwarchodedig,12 yn teimlo y byddent yn 
cael eu trin yn deg yn dilyn cwyn neu honiad amdanynt.  

Cyn i’r gwaith maes gychwyn, fe wnaeth HMIC adolygu ffeiliau 66 o gwynion gan y 
cyhoedd a honiadau mewnol ynghylch camymddwyn, i asesu a oeddent wedi’u 
hystyried yn deg ac yn gyson. Archwiliwyd canlyniadau'r adolygiad ymhellach yn 
ystod ein gwaith maes. 

Er nad ydynt o reidrwydd yn nodweddiadol o bob achos, yn y nifer fechan o ffeiliau y 
gwnaethom archwilio, ni wnaethom ganfod tystiolaeth o unrhyw ragfarn yn null yr 
heddlu o ddelio â chwynion a honiadau mewnol ynghylch camymddwyn, o ran rhyw, 
ethnigrwydd neu reng.  

Gwelodd HMIC fod Heddlu De Cymru yn delio â chwynion a chamymddwyn mewn 
modd teg a chyson. Roedd staff ar bob lefel yn y sefydliad yn teimlo'n bositif am yr 
adran safonau proffesiynol ac yn hyderus y byddent yn cael eu trin yn deg pe 
byddent yn destun cwyn neu gyhuddiad. Deliodd yr adran safonau proffesiynol 
gydag achosion swyddogion a staff yr heddlu i sicrhau y gwnaethpwyd 
penderfyniadau cyson, a helpodd sicrhau y gwnaethpwyd penderfyniadau cyson. 
Fodd bynnag, nid oedd yr heddlu ei hun wedi cyflawni unrhyw ddadansoddiad i 
gadarnhau bod triniaeth swyddogion a staff yn deg a chyson. 

Cyflawnodd swyddfa comisiynydd yr heddlu a throseddu adolygiad o nifer fechan o 
ymchwiliadau i gwynion ac fe'i darparwyd ag adroddiadau gan yr heddlu yn 
ymwneud â thueddiadau a themâu.  

Gwelsom fod prydlondeb rhai ymchwiliadau yn wael ac yn effeithio'n andwyol ar y 
staff oedd yn destun y cwyn neu gyhuddiad. Roedd hyn i'w weld mewn data gan 
Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu. Roedd yr heddlu'n ymwybodol o'r mater 
hwn ac yn chwilio am ddatrysiadau, ond nid oedd wedi cyflawni dadansoddiad 
trylwyr eto i ddeall y materion amseroldeb.  

Mewn ymgais i wneud ymchwiliadau'n fwy effeithiol, roedd uned asesu a rheoli 
achosion wedi ei chreu'n ddiweddar i gynnal asesiad cynnar o achosion.  
                                            
11 Integrity Matters: An inspection of arrangements to ensure integrity and to provide the capability to 
tackle corruption in policing, HMIC, Llundain, 2015. Ar gael o: www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic  

12 Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae’n anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn rhywun oherwydd: 
oedran; bod neu ddod yn berson trawsrywiol; bod yn briod neu fod mewn partneriaeth sifil; bod yn 
feichiog neu fod â phlentyn; anabledd; hil yn cynnwys lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu 
genedlaethol; crefydd, cred neu ddiffyg crefydd/cred; rhyw; neu gyfeiriadedd rhywiol. Gelwir y rhain yn 
‘nodweddion gwarchodedig’. 

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic
https://www.gov.uk/working-when-pregnant-your-rights
https://www.gov.uk/definition-of-disability-under-equality-act-2010
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Gwelsom nad oedd yr heddlu'n cofnodi ethnigrwydd achwynwyr ym mhob achos, yr 
ystyriwn i fod yn hepgoriad difrifol. Roedd hyn yn golygu nad oedd yn gallu pennu os 
oedd achwynwyr o ethnigrwydd gwahanol yn derbyn deilliannau teg neu gyson. Er y 
gall fod yn anodd pennu ethnigrwydd achwynwyr ar bob adeg (er enghraifft, os yw'r 
gwyn yn cael ei gwneud trwy e-bost ac y delir yn fuan â'r mater), nid oes anhawster 
o'r fath wrth gofnodi ethnigrwydd yr aelod o staff sy'n destun y gwyn neu gyhuddiad 
camymddwyn. Roeddem yn siomedig i weld nad oedd yr heddlu'n cofnodi 
ethnigrwydd staff sy'n wynebu cwynion neu gyhuddiadau camymddwyn fel mater o 
drefn. Dangosodd ein hadolygiad o ffeiliau achos bod y gyfran o ethnigrwydd staff 
heb ei chofnodi yn uchel. Golyga hyn nad oedd yr heddlu'n gallu pennu os oedd staff 
o wahanol ethnigrwydd yn cael eu trin yn deg ac yn derbyn deilliannau teg a chyson 
mewn modd teg a chyson. 

Dysgodd yr heddlu o'r achosion yr oedd wedi ymchwilio, ac roedd wedi datblygu nifer 
o ddulliau ble roedd gwersi a ddysgwyd yn cael eu bwydo yn ôl i staff i wella ymarfer. 
Pob mis, bu staff o'r adran dysgu a datblygu yn cwrdd gyda chydweithwyr yr adran 
safonau proffesiynol i drafod gwersi a ddysgwyd, i allu datblygu hyfforddiant yn y 
dyfodol i leihau'r nifer o achosion camymddwyn a chwynion yn erbyn yr heddlu. 

Roedd gan gymdeithasau staff hyder yn yr adran safonau proffesiynol ac fe gawsom 
gadarnhad ganddynt y deliwyd â'u haelodau mewn modd teg a chyson. 

Crynodeb o ganfyddiadau 

 
Da  

 
Canfu HMIC fod diwylliant moesol Heddlu De Cymru yn gryf gydag ymdrechion 
arwyddocaol gan y prif gwnstabl a'r tîm rheoli i arwain trwy esiampl. Mae'r heddlu 
wedi rhoi pwyslais cryf ar les a gofal bugeiliol y gweithlu. Roedd ganddo adran les 
oedd yn cynnig cyngor, cynghori a chefnogaeth iechyd galwedigaethol ac yn darparu 
ystod o fentrau iechyd a chefnogaeth lles i'r gweithlu. 

Atgyfnerthwyd ymagwedd foesol gref yr heddlu gan staff sy'n adlewyrchu 
gwerthoedd yr heddlu, sef bod yn broffesiynol, balch a phositif. Roedd gwaith yn 
parhau i sicrhau bod staff yn deall y Cod Moeseg yn llawn ac roedd yr heddlu'n ei 
wneud yn rhan o ymarfer o ddydd i ddydd. Nid oedd yr heddlu wedi sefydlu eto os 
oedd ei werthoedd yn alinio gyda'r cod. 

Roedd yr heddlu'n delio â chwynion a chamymddwyn mewn modd teg a chyson. 
Roedd staff yn teimlo'n bositif am yr adran safonau proffesiynol ac yn hyderus y 
byddent yn cael eu trin yn deg os oeddynt yn destun cyhuddiad. Mae cynrychiolwyr o 
swyddfa comisiynydd yr heddlu a throseddu yn edrych ar sampl ar hap o 
ymchwiliadau cwynion.  
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Mae HMIC yn poeni am yr amser a gymer i ymchwilio i gyhuddiadau, a'r methiant i 
gofnodi yn rheolaidd ethnigrwydd staff sy'n destun cyhuddiadau. 
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Pa mor dda mae'r heddlu yn deall, ymgysylltu gydag 
a thrin y bobl mae'n eu gwasanaethu yn deg i gynnal 
a gwella ei gyfreithlondeb?  

Cyflwyniad 
Rhaid sylweddoli beth yw effaith negyddol perthynas wael rhwng yr heddlu a 
chymunedau ar ganfyddiadau’r cyhoedd. Bydd pobl sydd eisoes â safbwynt gwael 
ynghylch yr heddlu yn fwy tebygol o ystyried eu cyswllt â’r heddlu yn brofiad 
negyddol. Ar y llaw arall, gall canfyddiadau o benderfyniadau teg ac ymwneud ac 
ymgysylltu’n bositif â’r cyhoedd wella canfyddiadau a chynyddu ymddiriedaeth, gan 
arwain at wella neu gynyddu cyfreithlondeb yr heddlu. Bydd hyn yn ei dro yn helpu 
ymdrechion i leihau troseddu trwy annog rhagor o barch at y gyfraith a meithrin 
cyfrifoldeb cymdeithasol, trwy wneud pobl yn fwy tebygol o helpu’r heddlu a pheidio 
torri’r gyfraith. 

Dylai ymgysylltu â chymunedau ddylanwadu ar bob agwedd o blismona. I sicrhau 
bod ymgysylltu yn effeithiol, dylai’r sefydliad ganolbwyntio ar anghenion dinasyddion 
ac ymrwymo i sicrhau bod canlyniadau gwaith ymgysylltu yn cael eu hymgorffori wrth 
gynllunio a darparu gwasanaethau, a bod cymunedau yn cyfranogi yn y ddarpariaeth 
honno. 

Yn hydref 2015, fe wnaeth HMIC asesu i ba raddau y mae heddluoedd yn deall ac 
yn ymgysylltu â’r bobl y maent yn eu gwasanaethu. Ar sail Cod Ymarfer 
Awdurdodedig y Coleg Plismona ynghylch ymgysylltu a chyfathrebu,13 gofynnodd yr 
arolwg:  

1. Pa mor dda mae'r heddlu yn deall y bobl mae'n eu gwasanaethu a manteision 
ymgysylltu â nhw? 

2. Pa mor dda mae'r heddlu yn ymgysylltu gyda'r bobl mae'n eu gwasanaethu? 

3. I ba raddau mae pobl yn cael eu trin yn deg a gyda pharch parthed pan 
fyddant yn dod i gysylltiad â swyddogion yr heddlu a staff? 

Cyn gwaith maes yr arolwg, fe wnaeth HMIC gomisiynu Ipsos MORI i wneud arolwg 
o’r cyhoedd yn ardal pob heddlu, yn benodol i ganfod eu safbwyntiau ynghylch eu 
heddlu. Efallai nad yw canfyddiadau’r arolwg yn cynrychioli safbwyntiau pawb sy’n 
byw yn ardal yr heddlu, ond maent yn cynnig awgrym o safbwyntiau’r cyhoedd yn 
ardal yr heddlu hwnnw.  

                                            
13 College of Policing: Authorised Professional Practice on engagement and communication. Ar gael 
o: www.app.college.police.uk/app-content/ 

http://www.app.college.police.uk/app-content/
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Pa mor dda mae'r heddlu yn deall y bobl mae'n eu 
gwasanaethu a manteision ymgysylltu â nhw? 
Roedd arolwg HMIC yn ystyried i ba raddau roedd lluoedd yn deall y berthynas 
rhwng ymgysylltu’n bositif â’r cyhoedd a chynnydd yn hyder y cyhoedd yn yr heddlu. 
Fe wnaethom ni asesu hefyd, ar y lefel leol a lefel lluoedd, i ba raddau mae’r heddlu 
yn deall anghenion a phryderon y bobl mae’n eu gwasanaethu.  

Canfu HMIC bod gan staff ar bob lefel yn Heddlu De Cymru ddealltwriaeth ac 
ymroddiad cadarn i ymgysylltu effeithiol gyda'r gymuned gan ddeall y cyswllt gyda 
chyfreithlondeb. Ar lefel uwch, gweledigaeth y prif gwnstabl yw 'i fod y gorau o ran 
deall ac ymateb i anghenion ein cymunedau' ac mae wedi strwythuro'r heddlu i 
sicrhau bod yna ymateb lleol cryf i blismona. 

Mae'r heddlu'n deall mai dim ond os oes gan y cyhoedd hyder yn ymateb yr heddlu y 
gellir datblygu ymgysylltu effeithiol. Mae'r heddlu wedi ei strwythuro i sicrhau bod yna 
ymateb lleol cryf i blismona ac roedd yna bartneriaethau sefydledig, effeithiol a 
chynhwysfawr gyda sefydliadau eraill nad ydynt yn rhai plismona. Mae arweinwyr yn 
ceisio sicrhau bod gwybodaeth wedi ei rhannu, ac maent yn ymgysylltu'n helaeth 
gyda'u cymunedau sydd wedi arwain at daclo rhai problemau cymunedol cymhleth 
yn effeithiol gan yr heddlu.  

Yn hanesyddol roedd yr heddlu wedi perfformio'n wael parthed boddhad dioddefwyr. 
I drechu hyn, cychwynnodd y prif gwnstabl nifer o raglenni yn cynnwys ‘mae pob 
cyswllt yn cyfrif’ sy'n ceisio sicrhau bod pob cyswllt gan unrhyw aelod o'r cyhoedd 
gydag unrhyw aelod o'r heddlu yn bodloni ei anghenion, ac yn ei adael yn teimlo'n 
fodlon gyda'i brofiad o'r heddlu. Mae ‘Ffwrdd â chi’ yn annog swyddogion i gyflawni 
rhyngweithiadau o safon gyda'r cyhoedd ac yn ceisio sefydlu os yw'r dioddefwr yn, 
neu os gallai fod yn, ddioddefwr mynych neu fregus. Mae'r heddlu hefyd wedi gosod 
isafswm safonau ar gyfer swyddogion wrth ddelio gyda dioddefwyr troseddau ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. Defnyddir TRICK – sy'n cynrychioli prydlondeb, 
hysbysu, cwblhau a chadw'r dioddefwr ar y blaen – i atgoffa staff o'r ymagwedd 
gyffredinol. Mae arolygon yr heddlu ei hun wedi dangos gwelliant sylweddol mewn 
graddiadau boddhad dioddefwyr, ac mae gan sefydliadau partner nawr barch mawr 
tuag at yr heddlu a'r rhai maent yn gweithio gyda nhw.  

Mae pob uned reoli sylfaenol (BCUs) sy'n rhan o Heddlu De Cymru yn defnyddio 
proffiliau cymdogaeth. Ar archwilio'r rhain, fe welsom eu bod yn gyfredol ac yn 
cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol parthed gwneuthuriad cymunedol yr ardal. Mae'r 
heddlu hefyd yn cyflawni arolygon trylwyr rheolaidd, rhai gydag asiantaethau partner, 
i gael gwell dealltwriaeth o bryderon y gymuned ac i ddefnyddio'r cyfle i ddarparu 
gwaith atal troseddu a chefnogaeth arall. Enghraifft o hyn yw menter o'r enw 
Ymgyrch Dehongliad, ble mae Timau Cymdogaeth lleol a gwirfoddolwyr yn cyflawni  
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gweithgaredd ymgysylltu dwys o ddrws i ddrws i ddarparu cyngor, nodi pryderon lleol 
ac, mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, i gynnig gwiriadau 
diogelwch tân yn y cartref. 

Un enghraifft arbennig o nodedig o ymroddiad Heddlu De Cymru i ddeall y gymuned 
yw'r gwaith a gyflawnwyd yn ardal Cwm Aman. Roedd yr ardal amddifadedd hon yn 
dioddef achosion sylweddol o ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu, ond roedd 
adroddiadau i'r heddlu yn isel. Arolygodd Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r 
Heddlu ym Mhrifysgol Caerdydd y gymuned a chanfod diffyg hyder llwyr yn yr heddlu 
a phartneriaid. Arweiniodd hyn at ddatgyweddiad a materion cymdeithasol 
arwyddocaol yn arwain at droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Gan weithio 
gyda phartneriaid, mae'r heddlu wedi datblygu datrysiadau cynaliadwy i daclo'r 
problemau. Mae llwyddiant gweithio gyda'r gymuned nawr yn cael ei ailadrodd mewn 
rhannau eraill o ardal yr heddlu. 

O blith y 589 o ymatebion o’r ardal a wasanaethir gan Heddlu De Cymru, mae 50 y 
cant yn cytuno fod yr heddlu yn deall materion troseddu ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol o fewn ardal eu heddlu ac mae 15 y cant yn anghytuno. Nid yw’r 
gweddill yn cytuno nac yn anghytuno, neu nid ydynt yn gwybod. Er na ellir gwneud 
cymhariaeth uniongyrchol oherwydd maint sampl heddlu bychan, o blith yr 
ymatebion o bob heddlu ledled Cymru a Lloegr, mae 49 y cant yn cytuno ac 14 y 
cant yn anghytuno. 

Yn ystod ein gwaith maes, gwelsom fod yr heddlu'n defnyddio asesiadau effaith 
cymunedol yn helaeth a bod yna ddealltwriaeth o'u hangen a defnydd ar bob lefel o'r 
sefydliad. Gwelsom enghreifftiau oedd wedi eu cwblhau'n dda ac yn cynnig 
gweithgaredd sicrwydd cymunedol synhwyrol.  

Pa mor dda mae'r heddlu yn ymgysylltu gyda'r holl bobl 
mae'n eu gwasanaethu? 
Fel gall yr heddlu ganfod y dulliau mwy cost effeithiol ac effeithlon o gyfathrebu â’r 
cyhoedd, dylent deilwra eu dulliau ymgysylltu mewn modd sy’n diwallu anghenion a 
dymuniadau’r sawl maent yn eu gwasanaethu. Dylai’r heddlu sicrhau eu bod yn 
goresgyn unrhyw rwystrau rhag ymgysylltu’n llwyddiannus (er enghraifft, dieithrio 
cymdeithasol, lleoliad, diffyg hyder yn yr heddlu) i geisio safbwyntiau pawb y maent 
yn eu gwasanaethu a sicrhau eu bod yn cael eu hysbysu.  

O blith ymatebion yr arolwg, dywedodd llai na 10 y cant o atebwyr fod rhywun, o 
fewn y 12 mis blaenorol, wedi gofyn iddynt am eu safbwyntiau ynghylch y materion 
troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n cyfrif fwyaf iddynt yn eu hardal. Yn 
yr un modd, yn y rhan fwyaf o luoedd, mae llai nag 20 y cant o atebwyr wedi cael 
gwybod, o fewn y 12 mis blaenorol, sut mae eu heddlu yn ymdrin â’r materion hyn. 
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Fe wnaeth ein harolwg ystyried y gwahanol ddulliau a ddefnyddir gan luoedd i 
ymgysylltu â’u cymunedau. 

Gwelodd HMIC bod Heddlu De Cymru yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i ddeall 
anghenion y cymunedau mae'n gwasanaethu. Hefyd, mae ganddo gysylltiadau cryf 
gyda sefydliadau academaidd i gynorthwyo wrth gynllunio arolygon, ac i ychwanegu 
manwl gywirdeb deallusol i'w dadansoddiadau. Enghraifft o hyn yw'r gwaith sy'n cael 
ei gyflawni ar lefel ward ble, mewn partneriaeth â Sefydliad y Prifysgolion ar 
Wyddorau'r Heddlu ym Mhrifysgol Caerdydd, mae PCSOs wedi cyflawni cyfweliadau 
diogelwch i nodi beth sy'n gwneud i'r cyhoedd deimlo'n anniogel. Yn ogystal, ar lefel 
awdurdod lleol, mae arolygon ‘cwmpawd’ wedi eu cyflawni, ble mae PCSOs yn 
darparu arolygon i gartrefi i nodi dehongliad y cyhoedd o drosedd a sut yr hoffent 
gael mynediad at wasanaethau plismona.  

Mae gan yr heddlu swyddfa ymchwil ffôn, sy'n cysylltu â dioddefwyr troseddau ar 
hap er mwyn mesur boddhad. Mae goruchwylwyr hefyd yn cysylltu â sampl ar hap o 
ddioddefwyr troseddau i bennu eu boddhad â'r gwasanaeth a dderbyniwyd. Mae 
unrhyw feysydd anfodlonrwydd a nodwyd trwy'r arolygon troseddau dioddefwyr yn 
cael eu bwydo'n ôl i'w hadolygu ac i unioni unrhyw bryderon.  

Mae gan Heddlu De Cymru gyfrifon Facebook a Twitter ar lefel leol a heddlu. Yn 
fuan bydd gan bob swyddog yn yr heddlu ddyfais llaw personol a bydd hyn yn eu 
galluogi i gael mynediad at gyfryngau cymdeithasol a systemau'r heddlu; bydd 
hyfforddiant cyfryngau yn cael ei ddarparu. Mae'r heddlu hefyd yn defnyddio 
cyfryngau cymdeithasol i hysbysu'r cyhoedd am ddigwyddiadau penodol, ac mae 
hefyd yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol i chwalu adroddiadau gwallus a dyfaliadau.  

Mae'r heddlu wedi defnyddio cylchlythyrau'n draddodiadol i hysbysu cryn dipyn o 
weithgaredd cymunedol a heddlu, ac i ddarparu adborth; fodd bynnag, nid oeddynt 
mewn sefyllfa i nodi a yw'r ymagwedd hon yn bodloni anghenion y cyhoedd. Yn 
seiliedig ar adborth a gasglwyd trwy ei raglen ymgynghori, mae'r heddlu nawr yn 
profi ailgyflwyno cylchlythyrau cymunedol i wella ymwybyddiaeth y cyhoedd.  

Ceir cyfarfodydd wyneb yn wyneb helaeth ar amrywiol lefelau yn y sefydliad. Ar lefel 
leol, mae PCSOs yn mynychu amrywiol gyfarfodydd heddlu a chymunedau gyda'i 
gilydd (PACT) yn ogystal â chyfarfodydd eraill gyda chynrychiolwyr cymunedol ac 
awdurdod lleol. Mae staff uwch yn mynychu grwpiau cydlyniant yr heddlu gydag 
amrywiaeth o asiantaethau partner. Mae yna gysylltiadau da ac effeithiol gydag 
ystod o wahanol gymunedau, yn cynnwys cymunedau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a 
thrawsrywiol a chymunedau Mwslimaidd a Somalaidd. 

Mae gan Heddlu De Cymru ymroddiad i wirfoddoli. Mae'r heddlu wedi sefydlu 
pwyllgor llywio gwirfoddolwyr sydd wedi ei rannu yn dair ffrwd; gwirfoddolwyr 
ieuenctid yr heddlu; cwnstabliaid arbennig a gwirfoddolwyr allanol. Mae gan bob 
ffrwd ei swyddog arweiniol a chynllun gweithredu ei hun.  
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Lansiwyd y cynllun gwirfoddolwyr ieuenctid yng Ngorffennaf 2015 gan sefydlu'r 
ganolfan gyntaf yng Nghaerdydd, sy'n cynnwys 20 o bobl ifanc. Y bwriad yw cael 
wyth canolfan ar draws yr heddlu erbyn Ebrill 2016, gyda 30 o bobl ifanc ym mhob 
un. Mae gwirfoddolwyr allanol wedi cynorthwyo'r heddlu gyda gwaith arolygon, 
cefnogi'r bws diogelwch, 'gwylio cyflymder' a gweithgareddau gwylio mwy 
traddodiadol. 

Mae'r heddlu wedi gweld lleihad mewn cwnstabliaid arbennig o 250 i 45 ar ddechrau 
2015 o ganlyniad i gyfran uchel yn ymuno â'r heddlu rheolaidd. Y nod yw cynyddu'r 
nifer o gwnstabliaid arbennig i 100 erbyn diwedd 2015. 

O’r arolwg, mae 36 y cant o’r atebwyr o’r ardal a wasanaethir gan Heddlu De Cymru 
yn canmol yr heddlu yn eu hardal leol, ac mae 17 y cant yn feirniadol ohonynt. Mae 
gan y gweddill safbwyntiau cymysg, neu nid ydynt yn gwybod. Er na ellir gwneud 
cymhariaeth uniongyrchol oherwydd maint sampl heddlu bychan, o blith yr 
ymatebion ar draws pob heddlu yng Nghymru a Lloegr, mae 32 y cant yn canmol eu 
heddlu ac 16 y cant yn feirniadol ohonynt. 

I ba raddau mae pobl yn cael eu trin yn deg a gyda pharch 
parthed pan fyddant yn dod i gysylltiad â swyddogion yr 
heddlu a staff? 
Mae’n ofynnol i gyrff cyhoeddus (yn cynnwys yr heddlu ac awdurdodau cyhoeddus 
eraill) ystyried pob unigolyn wrth wneud eu gwaith, a deall sut caiff gwahanol bobl eu 
heffeithio gan eu gweithgareddau. Mae’r ddyletswydd hon yn ei gwneud yn ofynnol 
i’r heddlu allu dangos tystiolaeth o hyn yn eu penderfyniadau.  

Ystyriodd yr arolwg hwn a yw pob aelod o’r cyhoedd (yn cynnwys y rhai sydd â 
nodweddion gwarchodedig) yn cael eu trin yn deg ac yn barchus gan yr heddlu (ac 
yn ystyried eu bod yn cael eu trin felly). Fe wnaethom hefyd asesu i ba raddau roedd 
swyddogion yn deall y Model Penderfyniadau Cenedlaethol,14 y fframwaith y dylid ei 
ddefnyddio i wneud, archwilio a herio pob penderfyniad ynghylch plismona. Mae’r 
Cod Moeseg yn elfen ganolog o’r Model Penderfyniadau Cenedlaethol. 

Bydd yr heddlu yn ymwneud â’r cyhoedd filoedd o weithiau bob dydd. Mae ymchwil 
yn dynodi fod safon y driniaeth a geir wrth ddod i gysylltiad â’r heddlu yn bwysicach i 
unigolyn na chanlyniad penodol yr ymwneud hwnnw. Cyn cychwyn ein gweithgarwch 
gwaith maes, fe wnaethom ni wrando ar oddeutu 40 galwad ffôn gan aelodau’r 
cyhoedd i’r rhifau 101 (ddim yn argyfwng) a 999 (argyfwng) i asesu ansawdd y 
driniaeth a gafwyd. I bennu ansawdd cyffredinol yr alwad, fe wnaethom ni ystyried 
meini prawf yn cynnwys a oedd atebwr yr alwad yn gwrtais, proffesiynol a pharchus 
trwy gydol yr alwad, pa un ai a wnaeth ef neu hi ymateb mewn modd difrifol i 
                                            
14 College of Policing: Authorised Professional Practice on National Decision Model. Ar gael o: 
www.app.college.police.uk/app-content/ 

http://www.app.college.police.uk/app-content/
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bryderon y galwr, asesu risg a brys yr alwad, a pha mor dda wnaeth ef neu hi sefydlu 
beth oedd anghenion y galwr, rheoli disgwyliadau’r galwr ac egluro beth fyddai’n 
digwydd nesaf. 

Er nad oeddent o reidrwydd yn nodweddiadol o bob galwad a atebir gan Heddlu De 
Cymru, o blith y 40 galwad a aseswyd, roedd HMIC yn fodlon bod atebwyr galwadau 
yn gwrtais, yn barchus ac yn effeithiol a bod anghenion a bregusrwydd galwyr wedi 
eu hasesu'n briodol. 

Yn ystod ein gwaith maes, fe welsom hefyd staff y cownter blaen yn rhyngweithio 
gydag ymwelwyr mewn gorsafoedd heddlu ac fe'u cawsom i fod yn gwrtais, 
cymwynasgar a phroffesiynol. 

Gwelodd HMIC, ar draws Heddlu De Cymru, bod swyddogion a staff yn deall y 
Model Penderfyniadau Cenedlaethol (NDM) a sut ddylid ei ddefnyddio yn ystod eu 
gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae pob swyddog wedi cael hyfforddiant ac fe 
atgyfnerthir hyn yn ystod hyfforddiant diogelwch rheolaidd swyddogion a hyfforddiant 
pellach i arbenigwyr. Gwelsom hefyd bod swyddogion yn deall bod y Cod Moeseg yn 
ganolog i'r NDM a'i fod yn effeithio ar ei holl egwyddorion. 

Dywedodd rhai swyddogion gweithredol wrthym eu bod wedi cael hyfforddiant ar sut 
i drin pobl yn gwrtais a gyda pharch, oedd hefyd yn cynnwys effaith cyfathrebu 
aneiriol. Mae yna ddealltwriaeth dda o'r NDM ac mae hyn – ynghyd ag ymroddiad ac 
anogaeth yr uwch swyddogion, mentrau sy'n hyrwyddo gofal cwsmeriaid, a 
hyfforddiant penodol – yn sicrhau bod gan swyddogion o Heddlu De Cymru yr 
wybodaeth a sgiliau i drin eu cymuned yn deg a gyda pharch. 

Mae HMIC yn fodlon bod swyddogion a staff yn Heddlu De Cymru yn trin pobl gyda 
thegwch a pharch. 

Ar y cyfan, canfuom fod Heddlu De Cymru yn deall yn llwyr yr angen i ymgysylltu 
gyda'i gymuned i wella ei gyfreithlondeb. Mae'r heddlu wedi buddsoddi'n ariannol, yn 
ddeallusol a gyda brwdfrydedd i ddeall ei gymunedau, beth maent eisiau gan yr 
heddlu a'r ffurf gorau o gyflawni hyn. Roeddem wedi ein calonogi i weld, ar draws yr 
heddlu, bod yna neges gyson parthed cyflawni gwasanaeth effeithiol yn seiliedig ar 
anghenion cymunedol, sydd wedi arwain at brosiectau creadigol ac effeithiol. 

O’r arolwg, roedd 56 y cant o atebwyr o’r ardal a wasanaethir gan Heddlu De Cymru 
yn cytuno fod yr heddlu yn eu hardal leol yn trin pobl yn deg ac yn barchus, o’i 
gymharu â 9 y cant sy’n anghytuno. Nid yw’r gweddill yn cytuno nac yn anghytuno, 
neu nid ydynt yn gwybod. Er na ellir gwneud cymhariaeth uniongyrchol oherwydd 
maint sampl heddlu bychan, ar draws pob heddlu yng Nghymru a Lloegr, mae’r 
ffigyrau yn 54 y cant a 7 y cant yn eu trefn. 
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Crynodeb o ganfyddiadau  

 
Rhagorol 

 
Canfu HMIC ddealltwriaeth glir ar draws Heddlu De Cymru o bwysigrwydd 
ymgysylltu effeithiol. Mae gan yr heddlu ddealltwriaeth gynhwysfawr ar lefel strategol 
a lleol o'r cymunedau mae'n eu gwasanaethu. Mae yna ddealltwriaeth effeithiol, ar 
bob lefel, o'r cyswllt rhwng ymgysylltu a chyfreithlondeb a'i bwysigrwydd. 

Defnyddir proffiliau cymdogaeth i effaith dda ac mae'r heddlu wedi arddangos arloesi 
ac egni wrth ymgysylltu gyda rhai o'i ardaloedd lleol anoddaf oedd wedi colli cyswllt 
â'r heddlu yn flaenorol. Mae gwaith ymgysylltu yn gynhwysol gyda chysylltiadau da 
gyda phobl ifanc, yr henoed ac ystod o grwpiau ethnig.  

Mae gan Heddlu De Cymru nifer o ffrydiau presennol i hysbysu'r cyhoedd o'i 
weithgareddau ac mae'n teilwra ei waith ymgysylltu i anghenion y gymuned. Mae'n 
defnyddio gwirfoddolwyr mewn dulliau pwysig a gwahanol. 

Mae yna ddealltwriaeth dda o'r NDM ac mae hyn, ar y cyd â'r ymroddiad i ofal 
cwsmeriaid a hyfforddiant penodol, yn sicrhau bod holl staff Heddlu De Cymru yn 
gwbl ymwybodol o sut ddylent drin ac ymgysylltu gyda'u cymunedau. 

Mae HMIC yn fodlon fod swyddogion a staff yn Heddlu De Cymru yn deall eu 
cymunedau, yn ymgysylltu'n effeithiol ac yn trin pobl yn deg a gyda pharch. Fodd 
bynnag, rydym yn pryderu nad oes gan yr heddlu broses i ddarparu cyfle i staff i 
gofnodi eu barn a phryderon, yn ddienw os oes angen, a hefyd nad yw'r heddlu'n 
monitro ethnigrwydd y cyhoedd sydd ag achos i gwyno. 



 

32 

I ba raddau y mae penderfyniadau ar ddefnyddio 
stopio a chwilio a Thaser yn deg a phriodol?  

Cyflwyniad 
Mae tegwch, a’r canfyddiad o degwch, yn elfen allweddol o gyfreithlondeb yr heddlu. 
Felly, mae’n hanfodol sicrhau bod tegwch yn cael ei amlygu ym mhob agwedd o 
blismona, yn cynnwys y defnydd o rymoedd yr heddlu. Rhai o’r grymoedd mwyaf 
ymwthiol sydd ar gael i’r heddlu yw’r rhai sy’n ymwneud â stopio a chwilio pobl a 
defnyddio Taser.15  

Yn gynnar yn 2015, roedd Heddlu De Cymru yn un o naw heddlu a archwiliwyd yn 
rhan o'n dilyniant i archwiliad 2013,16 a archwiliodd gynnydd ar ddeg argymhelliad 
2013.17 Fe asesom hefyd gofnodi achosion stopio a chwilio ble gofynnwyd am dynnu 
mwy na dillad allanol a chofnodi achosion o stopio cerbydau dan y Ddeddf Traffig 
Ffyrdd 1988.  

Yn Hydref 2015, fe wnaeth HMIC asesu’r defnydd o Daser a grymoedd stopio a 
chwilio (yn benodol, cydymffurfiaeth â’r cynllun Gwneud y Defnydd Gorau o Stopio a 
Chwilio18 a pha mor dda roedd seiliau rhesymol yn cael eu cofnodi), i bennu a oedd 
swyddogion yn defnyddio eu grymoedd yn deg ac yn unol â’r gofynion cyfreithiol ac 
Ymarfer Proffesiynol Awdurdodedig. 

Gofynnodd yr archwiliad: 

1. I ba raddau mae’r heddlu yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r Defnydd Gorau 
o'r cynllun Stopio a Chwilio? 

2. I ba raddau mae’r heddlu yn sicrhau y defnyddir Tasers yn deg a phriodol? 

                                            
15 College of Policing: Authorised Professional Practice on armed policing – legal framework and 
Taser. Ar gael o www.app.college.police.uk/app-content/ 

16 Stop and Search Powers: Are the police using them effectively and fairly? HMIC, 2015. Ar gael o 
www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/media/stop-and-search-powers-20130709.pdf  

17 Stop and Search Powers 2: Are the police using them effectively and fairly? HMIC, 2013. Ar gael o 
www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/wp-content/uploads/south-wales-stop-and-search.pdf 

18 Best Use of Stop and Search Scheme, Y Swyddfa Gartref, 2014. Ar gael o 
www.gov.uk/government/publications/best-use-of-stop-and-search-scheme  

http://www.app.college.police.uk/app-content/
http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/media/stop-and-search-powers-20130709.pdf
http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/wp-content/uploads/south-wales-stop-and-search.pdf
http://www.gov.uk/government/publications/best-use-of-stop-and-search-scheme
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I ba raddau mae’r heddlu yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio 
â'r Defnydd Gorau o'r cynllun Stopio a Chwilio? 
Cefndir 

Prif rôl yr heddlu yw cynnal y gyfraith a chadw’r heddwch. Bydd defnydd annheg, 
anghyfreithlon neu ddiangen o rymoedd stopio a chwilio yn gwneud y gwaith hwn yn 
anoddach, ac un o’r canlyniadau uniongyrchol yw gostyngiad yn ymddiriedaeth y 
cyhoedd a chyfreithlondeb yr heddlu, a bydd pobl yn fwy tebygol o dorri’r gyfraith ac 
yn llai parod i gydweithredu â’r heddlu. Diben grymoedd stopio a chwilio yw galluogi 
swyddogion i ddiystyru neu gadarnhau amheuon ynghylch unigolion sy’n cludo 
eitemau anghyfreithlon heb ddefnyddio eu hawl i arestio. Bydd rhaid i’r swyddog fod 
â seiliau rhesymol i gyfiawnhau chwilio. 

Yn ein harolwg o stopio a chwilio yn 2013,19 casglodd HMIC mai ychydig iawn o 
luoedd allai ddangos fod eu defnydd o rymoedd stopio a chwilio yn seiliedig ar 
ddealltwriaeth o’r hyn sy’n gweithio orau i leihau troseddu, a phrin iawn oedd yr 
enghreifftiau o dargedu hynny ar droseddau blaenoriaethol yn eu hardaloedd. Roedd 
lluoedd wedi lleihau cyfanswm y data a gesglid, i leihau biwrocratiaeth, ond roedd 
hyn wedi gwanhau eu gallu i ddeall effaith grymoedd stopio a chwilio ar lefelau 
troseddu a hyder y gymuned. 

Roedd yr adroddiad yn glir fod rhaid i swyddogion yr heddlu fod â seiliau rhesymol 
dros amau (ar sail gwybodaeth benodol a gwrthrychol) fod gan unigolyn rywbeth 
wedi’i ddwyn neu ei wahardd, i sicrhau bod achosion stopio a chwilio yn effeithiol ac 
yn gyfreithlon. Dylai’r seiliau hynny gael eu hegluro’n llawn i’r unigolyn sy’n cael ei 
stopio a’i chwilio, a dylai’r unigolyn gael ei drin yn deg, yn gwrtais ac yn barchus. 
Dan amgylchiadau o’r fath, bydd canfod yr eitem ac arestio’r troseddwr neu, fel arall,  
diystyru’r amheuon ac osgoi arestio diangen, yn ganlyniadau dilys a llwyddiannus. 

Yn dilyn arolwg HMIC yn 2013, ar 26 Awst 2014, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref 
ganllawiau i heddluoedd ynghylch gweithredu’r cynllun Gwneud y Defnydd Gorau o 
Stopio a Chwilio. 

Prif nodau’r cynllun yw caniatáu i’r heddlu sicrhau rhagor o dryloywder a rhagor o 
gyfranogiad gan gymunedau yn y defnydd o rymoedd stopio a chwilio, a sicrhau bod 
y grymoedd yn cael eu defnyddio mewn modd a ddylanwadir gan wybodaeth i 
sicrhau gwell canlyniadau i’r cyhoedd. 

Mae holl heddluoedd Cymru a Lloegr wedi cytuno i ddefnyddio cynllun Gwneud y 
Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio y Swyddfa Gartref. Ystyriodd yr arolwg hwn i ba 
raddau mae lluoedd yn cydymffurfio â’r cynllun. 

                                            
19 Stop and Search Powers – are the police using them effectively and fairly?, HMIC, Gorffennaf 
2013. Ar gael o: www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/media/stop-and-search-powers-20130709.pdf 

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/media/stop-and-search-powers-20130709.pdf
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Defnydd o stopio a chwilio yn Heddlu De Cymru – cyfanswm yr achosion o 
stopio a chwilio 

Yn y 12 mis hyd at 31 Mawrth 2015, fe wnaeth Heddlu De Cymru stopio a chwilio 
10,550 o weithiau. Mae’r tabl isod yn dangos y nifer hwn fesul pob 1,000 o 
boblogaeth ardal Heddlu De Cymru a chyfartaledd ei grŵp mwyaf tebyg o luoedd, yn 
ogystal â’r newid o’r cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2014. Mae’r ffigurau yn dangos 
fod defnydd yr heddlu o’i rymoedd stopio a chwilio yn cyd-fynd ar hyn o bryd â 
chyfartaledd ei grŵp mwyaf tebyg o luoedd. 

Ffigwr 6: Nifer o achosion o stopio a chwilio fesul 1,000 o boblogaeth a wnaed gan Heddlu De 
Cymru o’i gymharu â chyfartaledd ei grŵp mwyaf tebyg (MSG) o luoedd, yn y 12 mis hyd at 31 
Mawrth 2015, a’r newid canrannol ers y 12 mis hyd at 31 Mawrth 2014 

Ffynonellau: Data’r Swyddfa Gartref ynghylch Stopio a Chwilio, Grymoedd a Gweithdrefnau’r 
Heddlu 2014/15, ac amcangyfrifoedd poblogaeth canol 2014 y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

Defnydd o stopio a chwilio yn Heddlu De Cymru – Stopio a chwilio yn ôl 
ethnigrwydd 

Edrychodd HMIC ar y data sydd wedi’u cyhoeddi ynghylch stopio a chwilio yn ôl 
ethnigrwydd a’u cymharu â’r data mwyaf diweddar ynghylch y boblogaeth leol yn ôl 
ethnigrwydd (Cyfrifiad 2011). Roedd y data yn awgrymu nad oedd unrhyw 
wahaniaeth ystadegol yn y tebygolrwydd o bobl BAME yn cael eu stopio a chwilio 
gan Heddlu De Cymru na phobl wynion. Hefyd, o blith yr unigolion oedd wedi’u 
stopio a’u chwilio, nid oedd unrhyw wahaniaeth ystadegol rhwng tebygolrwydd pobl 
BAME a phobl wynion o gael eu harestio gan yr heddlu. 

    

Stops and 
searches per 

1,000   

Change from 
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South Wales 
 

8.1 
 

-35% 

South Wales' MSG average   6.8   -43% 
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Ffigwr 7: Cymhariaeth rhwng tebygolrwydd pobl BAME a phobl wynion o gael eu stopio a’u 
chwilio, ac, ar wahân, eu harestio yn dilyn stopio a chwilio gan Heddlu De Cymru, yn y 12 mis 
hyd at 31 Mawrth 2015 

Ffynonellau: Data’r Swyddfa Gartref ynghylch Stopio a Chwilio, Grymoedd a Gweithdrefnau’r 
Heddlu 2014/15, a Chyfrifiad 2011 y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

Mae angen bod yn wyliadwrus wrth wneud tybiaethau yn sgil y data hyn, yn enwedig 
lle gallant ymddangos eu bod yn awgrymu fod lluoedd yn targedu rhai ethnigrwyddau 
yn annheg wrth ddefnyddio’u grymoedd stopio a chwilio. Er bod hynny yn un 
eglurhad posibl, mae nifer o ffactorau eraill a allai arwain at unrhyw wahaniaeth, yn 
cynnwys: 

• nid yw ffigurau 2011 ynghylch ethnigrwydd bellach yn cyfleu poblogaeth leol 
yr heddlu yn gywir; 

• y gwahaniaeth rhwng ethnigrwydd poblogaeth y stryd sydd ar gael i’w stopio 
a’i chwilio ar unrhyw adeg benodol ac ethnigrwydd poblogaeth gyffredinol yr 
heddlu; 

• pobl sydd ddim yn preswylio yn yr ardal yn cael eu stopio a’u chwilio (felly ni 
chânt eu cyfrif fel rhan o’r boblogaeth); 

• gwahaniaeth mewn cyfraddau troseddu rhwng gwahanol ethnigrwyddau; 

• gwahaniaeth yn nifer yr achosion o stopio a chwilio unigolion yn fynych yn ôl 
ethnigrwydd; neu 
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• anawsterau â data a gofnodir yn ôl ethnigrwydd (er bydd lluoedd bob amser 
yn cofnodi ethnigrwydd wrth arestio rhywun yn dilyn ei stopio a’i chwilio, ni 
fyddant bob amser yn cofnodi hynny os na fydd y digwyddiad yn arwain at 
arestio). 

Mae’n bwysig felly fod lluoedd yn deall eu data a rhesymau dros unrhyw wahaniaeth 
ymddangosiadol i sicrhau bod eu defnydd o’r grymoedd yn deg. 

Cofnodi seiliau rhesymol dros amau 

Yn ein harolwg yn 2013, o blith 8,783 o gofnodion o stopio a chwilio y gwnaethom eu 
harchwilio ar draws holl luoedd Cymru a Lloegr, roeddem yn bryderus i weld nad 
oedd 27 y cant yn cynnwys seiliau rhesymol digonol i gyfiawnhau’r defnydd 
cyfreithlon o’r grymoedd.  

Yn achos Heddlu De Cymru, roedd arolwg 2013 yn dangos nad oedd 64 o’r 200 
cofnod a archwiliwyd (32 y cant) yn cynnwys cofnod o seiliau rhesymol digonol. 

Yn yr arolwg hwn, fe wnaethom adolygu 95 o gofnodion stopio a chwilio a 
ddarparwyd gan yr heddlu. Fel yn arolwg 2013, fe wnaethom ni archwilio’r cofnodion 
i weld a oedd seiliau rhesymol yn cael eu cofnodi. Nid oedd yr un o'r cofnodion y 
gwnaethom eu hadolygu wedi’u cymeradwyo gan oruchwyliwr.  

Canfuom nad oedd 17 o’r 95 cofnod (18 y cant) yn cynnwys cofnod o seiliau 
rhesymol. Mae hyn yn awgrymu nad yw rhai swyddogion yn deall yn llawn beth yw 
ystyr seiliau rhesymol o hyd.  

Er nad yw’r ffurflenni a adolygwyd gennym yn nodweddiadol o holl gofnodion stopio 
a chwilio'r heddlu, mae’r canlyniad yn awgrymu fod llawer gormod o gofnodion heb 
gofnod o seiliau rhesymol.  

 Cydymffurfio â’r cynllun Gwneud y Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio 

Mae’r cynllun Gwneud y Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio yn cynnwys sawl elfen. 
Fel rhan o’r archwiliad hwn, ystyriodd HMIC i ba raddau roedd yr heddlu yn 
cydymffurfio â phob elfen o’r cynllun. Amlinellir ein dadansoddiad yn y tabl isod. 

Canfu HMIC bod holl swyddogion Heddlu De Cymru yn cael eu hyfforddi ar 
ddefnyddio'r Model Penderfyniadau Cenedlaethol (NDM) a bod yna ddealltwriaeth 
glir ar bob lefel o'r sefydliad. Mae'r heddlu wedi cyfathrebu i swyddogion a staff y 
disgwyliad y bydd yr NDM yn cael ei ddefnyddio ym mhob agwedd o waith, yn 
cynnwys defnyddio pwerau stopio a chwilio. Mae pob recriwt yn derbyn hyfforddiant 
ar ddefnyddio grymoedd ac mae nifer sylweddol o swyddogion wedi cwblhau 
hyfforddiant ar gyfrifiadur. Yn ogystal, yn dilyn treial llwyddiannus cyn 
uwchgynhadledd NATO yn 2014, mae'r mwyafrif o swyddogion gweithredol wedi 
derbyn hyfforddiant olrhain ymddygiad, yn cynnwys arweiniad ar ogwydd 
anymwybodol.  
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Mae'r heddlu'n casglu gwybodaeth gyfyngedig parthed defnyddio pwerau stopio a 
chwilio ac fe ystyrir hyn yn y grŵp adolygu stopio a chwilio a gadeirir gan yr 
arweinydd stopio a chwilio, a hefyd yn y grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau 
Dynol a gadeirir gan y prif gwnstabl.  

Mae'r heddlu'n ymwybodol bod ansawdd gwybodaeth yn wael ac nad yw'n 
cydymffurfio gyda'r cynllun Gwneud y Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio, er 
gwaethaf y ffaith i'r heddlu ymuno â'r cynllun.  

Er bod yr heddlu wedi mabwysiadu'r cynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio, nid 
yw wedi cyfathrebu'r manylion yn helaeth i'w swyddogion ac ychydig o'r rhai y 
siaradom â nhw, o unrhyw reng, allai nodi egwyddorion y cynllun. Rhoddir 
hyfforddiant ar ddefnyddio pwerau stopio a chwilio gan ddilyn yr egwyddorion a 
sefydlir yn y codau ymarfer. Fodd bynnag, dengys y sampl o ffurflenni stopio a 
chwilio a archwiliwyd gan HMIC bod y gyfran nad oedd â sail resymol yn dal yn 
uchel, ac nad oes tystiolaeth o unrhyw broses oruchwyliol. Roedd yr heddlu'n 
ymwybodol o'r mater hwn, ac roedd yn y broses o gyflwyno setiau llaw data symudol 
i gofnodi achosion stopio a chwilio, sy'n hysbysu'r goruchwyliwr am bresenoldeb 
cofnod i hwyluso goruchwyliaeth. 

Er bod HMIC yn siomedig nad yw Heddlu De Cymru wedi gweithredu'r cynllun 
Gwneud y Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio, mae gan yr heddlu gynlluniau ar y 
gweill i ddatrys hyn gyda chyflwyniad technoleg newydd. 

Elfen o’r cynllun 
Gwneud y Defnydd 
Gorau o Stopio a 
Chwilio 

Asesiad HMIC o gydymffurfiaeth 

Cofnodi a chyhoeddi’r 
canlyniadau yn dilyn 
stopio a chwilio 

Nid yw’r heddlu yn cydymffurfio â’r elfen hon o’r cynllun. 
Nid yw Heddlu De Cymru yn cofnodi'r ystod lawn o 
ddeilliannau fel y sefydlwyd yn y cynllun gan nad yw'n 
cofnodi rhybuddion amodol na datrysiadau cymunedol. 
Nid yw'r heddlu ychwaith yn cofnodi os canfyddir yr eitem 
y chwiliwyd amdani (neu unrhyw eitem arall). Felly ni all 
bennu unrhyw gyswllt rhwng y canlyniad a'r eitem y 
chwiliwyd amdani. Ar hyn o bryd nid yw Heddlu De 
Cymru yn cyhoeddi data stopio a chwilio ar ei wefan, ac 
ni chyhoeddir unrhyw ddata ar y wefan police.uk 
ychwaith. O ganlyniad, nid yw'r cyhoedd yn gallu cael 
mynediad at fanylion achosion stopio a chwilio a 
gyflawnwyd yn eu hardal. Fodd bynnag, disgwylir y bydd 
cyflwyno technoleg newydd yn datrys y materion cofnodi 
ac yn hwyluso goruchwyliaeth. 
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Cynnig cyfleoedd i’r 
cyhoedd arsylwi 
swyddogion yn 
defnyddio’r grym 

Mae’r heddlu yn cydymffurfio â’r elfen hon o’r cynllun. 
Er bod gan yr heddlu drefniant ble gall y cyhoedd fynd 
gyda swyddogion yr heddlu ar batrôl, nid oedd yn gallu 
ein darparu â manylion penodol pa mor aml mae hyn 
wedi digwydd nac os derbyniwyd unrhyw adborth o 
ganlyniad.  

Egluro i gymunedau sut 
caiff y grymoedd eu 
defnyddio yn dilyn “cwyn 
gymunedol” 

Nid yw’r heddlu yn cydymffurfio â’r elfen hon o’r cynllun. 
Nid oes gan yr heddlu grŵp adolygu yn y gymuned i 
graffu'n benodol ar gwynion stopio a chwilio, ac nid yw 
wedi nodi proses fydd yn caniatáu i'r cyhoedd ysgogi 
sbardun mewn amgylchiadau eithriadol.  

Lleihau’r nifer o bobl a 
gaiff eu stopio a’u chwilio 
heb amheuaeth o dan 
Adran 6020 Deddf 
Cyfiawnder Troseddol a 
Threfn Gyhoeddus 1994 

Mae’r heddlu yn cydymffurfio â’r elfen hon o’r cynllun. 

Monitro effaith stopio a 
chwilio – yn enwedig ar 
bobl ifanc a grwpiau o 
bobl dduon, Asiaidd a 
Lleiafrifoedd Ethnig 

Nid yw’r heddlu yn cydymffurfio â’r elfen hon o’r cynllun. 
Mae Heddlu De Cymru wedi ymgysylltu gyda grŵp o bobl 
ifanc o'r gymuned Somalaidd i drafod effaith defnydd o 
rymoedd stopio a chwilio arnynt, ond nid oes monitro 
ffurfiol o'r effaith ar bobl ifanc neu aelodau cymunedau 
duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Mae'n broses ad 
hoc iawn ar hyn o bryd.  

I ba raddau mae’r heddlu yn sicrhau y defnyddir Tasers yn 
deg a phriodol? 
Cefndir 

Mae Taser yn ddyfais a gynlluniwyd i analluogi unigolyn dros dro trwy ddefnyddio 
cerrynt trydanol sy’n ymyrryd dros dro â system niwrogyhyrol y corff. Bydd hyn fel 
arfer yn gwneud i’r unigolyn rewi neu gwympo; a chaiff swyddogion gyfle i’w atal.  

Bydd yn taflu pâr o adfachau neu ddartiau sydd ynghlwm wrth wifrau wedi’u hynysu, 
a byddant yn bachu wrth groen neu ddillad y gwrthrych. Mae gan y ddyfais 
gyrhaeddiad o hyd at 21 troedfedd, a bydd yn trosglwyddo ei gwefr drydanol mewn 
cylch pum eiliad y gellir ei stopio, ei ymestyn neu ei ailadrodd.  

                                            
20 Caniateir chwiliadau ‘heb amheuaeth’ dan adran 60 Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn 
Gyhoeddus 1994. Ar gael o: www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/33/section/60  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/33/section/60
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Mae'n un o sawl dewis tactegol sydd ar gael i swyddogion yr heddlu wrth ddelio â 
digwyddiad lle gallai niwed ddigwydd – i ddioddefwyr posibl a/neu’r cyhoedd, 
swyddogion yr heddlu eu hunain, neu’r gwrthrych. 

Caiff dull yr heddlu o ddefnyddio Taser ei gategoreiddio yn nifer o weithredoedd sy’n 
dwysáu, yn amrywio o dynnu’r Taser o’i chas, i danio’r ddyfais (hynny yw, ei saethu, 
taniad llonyddu neu daniad llonyddu ar ongl). Mae tabl yn Atodiad D yn amlinellu’r 
diffiniadau o’r gwahanol lefelau o ddefnydd.  

Pan fydd hi’n ofynnol i’r heddlu ddefnyddio grym i gyflawni amcan cyfreithlon, megis 
arestio rhywun yn gyfreithlon, gweithredu i amddiffyn eu hunain neu eraill, rhaid i’r 
grym fod yn rhesymol dan yr amgylchiadau. Os na fydd, gall y swyddog wynebu 
cyhuddiadau o droseddu neu gamymddwyn. Gallai hefyd fod yn drosedd yn erbyn 
hawliau dynol yr unigolyn y defnyddiwyd grym yn ei erbyn. 

Nid yw HMIC wedi arolygu’r defnydd o Daser yn flaenorol, naill ai o fewn lluoedd, na 
rhyngddynt. Roedd yr arolwg hwn yn ystyried a oedd prif swyddogion yn deall sut 
mae Taser yn cael ei defnyddio ar draws ardal yr heddlu, i fodloni eu hunain ei bod 
yn cael ei bdefnyddio’n deg ac yn briodol, a pha un ai a fydd swyddogion sydd 
wedi’u hyfforddi i ddefnyddio Taser yn gweithredu yn unol ag Ymarfer Proffesiynol 
Awdurdodedig y Coleg Plismona a’r fframwaith cyfreithlon bob tro y caiff ei 
defnyddio.21 

Defnydd o Daser yn Heddlu De Cymru 

Bob tro y gwneir rhyw fath o ddefnydd o Daser (mae hyn yn cynnwys pob math o 
ddefnydd, o’i thynnu o’i chas i’w ‘thanio’), gwneir cofnod o’i ‘defnydd uchaf’ gan y 
swyddog yr heddlu a llenwi ffurflen fer.  

Rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2014, defnyddiwyd Taser mewn rhyw ffordd neu’i 
gilydd 111 o weithiau gan Heddlu De Cymru, sef 0.9 o weithiau am bob 10,000 o 
bobl yn ardal yr heddlu. Roedd hyn yn llai na chyfartaledd grŵp mwyaf tebyg o 
luoedd Heddlu De Cymru, sef 1.5 gwaith am bob 10,000 o bobl. 

Yn yr un cyfnod, ‘taniwyd’ Taser 38 gwaith (o blith y 111 gwaith y cafodd ei 
ddefnyddio mewn rhyw ffordd neu’i gilydd). Roedd hyn gyfystyr â 34 y cant o 
gyfanswm y defnydd, sy’n fwy na chyfartaledd y grŵp mwyaf tebyg o luoedd o 26 y 
cant. Mae’r ffigur canlynol yn dangos y cymariaethau. 

                                            
21 College of Policing: Authorised Professional Practice on armed policing – legal framework and 
Taser. Ar gael o: www.app.college.police.uk/app-content/ 

http://www.app.college.police.uk/app-content/
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Ffigwr 8: Defnydd o Daser fesul 10,000 o bobl a’r gyfran a ‘daniwyd’ gan Heddlu De Cymru, yn 
y 12 mis hyd at 31 Rhagfyr 201422 

Ffynonellau: Amcangyfrifon poblogaeth canol 2014 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac 
ystadegau’r Swyddfa Gartref ynghylch defnyddio Taser 

Mae’r ffurflen defnyddio Taser yn ddogfen genedlaethol a ddefnyddir i gasglu 
gwybodaeth i ymchwilio i effeithlonrwydd gweithredol y ddyfais Taser, ac unrhyw 
oblygiadau meddygol yn sgil ei defnydd. Os bydd swyddogion yn saethu Taser, neu 
os byddant yn ei defnyddio i roi taniad llonyddu neu daniad llonyddu ar ongl, bydd yn 
ofynnol iddynt lenwi’r ffurflen lawn, yn cynnwys disgrifiad manwl o’r digwyddiad o’i 
ddechrau i’w ddiwedd. Defnyddir y Model Penderfyniadau Cenedlaethol ar y ffurflen 
fel strwythur i swyddogion gofnodi’r disgrifiad hwn. Yn achos unrhyw ddefnydd arall, 
megis ‘tynnu’r Taser o’i chas’, ‘anelu’, ‘anelu â dotiau coch’ neu ‘arcio’, bydd angen 
nodi manylion cryno'r digwyddiad yn unig. Nid yw disgrifiad manwl, wedi’i strwythuro 
o amgylch y Model Penderfyniadau Cenedlaethol, yn ofynnol. 

Cyn gwaith maes yr arolwg, fe wnaeth HMIC archwilio 20 o ffurflenni defnyddio 
Taser a ddarparwyd gan Heddlu De Cymru. Er nad yw canfyddiadau’r arolwg hwn yn 
nodweddiadol o reidrwydd o’r holl ffurflenni defnyddio Taser a lenwir gan yr heddlu, 
maent yn cynnig awgrym o’r defnydd o Daser gan yr heddlu. Roedd y ffurflenni yn 
dangos fod Taser wedi cael ei thanio unwaith, anelu dotyn coch 15 gwaith, anelwyd 
ddwywaith, tynnwyd y ddyfais o’i chas unwaith a'i harcio unwaith. 

Ar y cyfan, defnyddiodd swyddogion y Taser i amddiffyn eu hunain neu eraill rhag 
amrywiaeth o arfau, yn cynnwys nifer o gyllyll cegin, morthwyl a dafnau o wydr. 

Fe wnaeth yr adrannau ‘manylion cryno’ ac NDM ar y ffurflenni gynnig tystiolaeth i ni 
oedd yn awgrymu fod y defnydd o Daser yn deg, cyfreithlon, ac yn briodol ym mhob 
un o’r 20 achos a archwiliwyd.  
                                            
22 Tynnwyd data Heddlu Dinas Llundain o ffigur 8 oherwydd y nifer isel iawn o weithiau y defnyddiwyd 
Taser gan Heddlu Dinas Llundain yn 2014. 
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Pan oedd yn ofynnol i swyddogion lenwi adran NDM y ffurflen, nid oedd unrhyw un 
o’r ffurflenni yn cynnwys unrhyw gyfeiriad at y Cod Moeseg Cenedlaethol ar gyfer y 
gwasanaeth heddlu sy’n sylfaen i’r Model Penderfyniadau Cenedlaethol, ac y dylid ei 
ystyried ym mhob cam, yn enwedig o dan yr adran ‘Grymoedd a Pholisi’. Mae’n 
debyg fod hyn yn fater cenedlaethol, a chaiff ei ystyried yn ein hadroddiad ynghylch 
Cyfreithlondeb yn genedlaethol. 

Canfu HMIC bod pob swyddog sy'n cael ei ddethol i gario Taser yn Heddlu De 
Cymru yn derbyn cyfarwyddyd ar yr NDM yn ystod ei hyfforddiant cychwynnol. 
Atgyfnerthir hyn yn ystod ei gwrs diwygio blynyddol. Gwelsom fod gan swyddogion 
gyda hyfforddiant Taser ddealltwriaeth dda o'r NDM. Roedd rheolwr digwyddiadau'r 
heddlu a staff yn y ganolfan gwasanaeth cyhoeddus hefyd wedi derbyn hyfforddiant 
ar risg, bygythiad a niwed sy'n cynnwys yr NDM.  

Mae gan yr heddlu 60 Taser; neilltuwyd 39 o'r rhain i swyddogion wedi eu hyfforddi'n 
arbennig (STO) sy'n gweithio o unedau plismona lleol, ac mae'r gweddill yng ngofal y 
tîm cefnogaeth tactegol (TST) sy'n gweithio ar draws yr heddlu. Yn ogystal, mae 
timau arfau ar y cyd sy'n cwmpasu ardaloedd heddlu De Cymru, Gwent a Dyfed-
Powys yn cario Tasers. Pennwyd y nifer o Dasers sydd gan Heddlu De Cymru gan y 
prif gwnstabl wedi ystyried yr asesiad risg strategol, defnydd posibl a phrofiad 
heddluoedd eraill tebyg. 

Mae gan Heddlu De Cymru system helaeth i adolygu defnydd o'r Taser. Pob tro y 
defnyddir Taser, fe adolygir yr amgylchiadau gan yr arolygydd ar alwad. Os yw'r 
defnydd yn cynnwys tanio, tanio i lonyddu neu danio damweiniol, mae'r swyddog yn 
colli ei awdurdod dros dro nes bydd yr arolygydd wedi pennu bod y defnydd yn 
briodol. Craffir ar y ffurflenni wedi eu cwblhau gan y swyddog yn yr adran 
gweithrediadau arbenigol i sicrhau bod y swyddog wedi cydymffurfio gyda 
chanllawiau cenedlaethol. Yn ogystal â hyn, adolygir pob defnydd o Daser gan y prif 
arolygydd lleol i ystyried unrhyw effaith gymunedol. 

Mae Heddlu De Cymru wedi sefydlu grŵp adolygu Taser, sy'n cwrdd yn fisol ac wedi 
ei gadeirio gan uwch swyddog yr heddlu. Cylch gorchwyl y grŵp yw nodi tueddiadau, 
gwersi a ddysgwyd ac ystyriaeth o ddefnydd o'r Taser ar grwpiau gwarchodedig fel 
pobl ifanc neu'r henoed ac i fonitro unrhyw ddefnydd anghymesur. Fe ystyrir 
gwybodaeth Taser yn y grŵp ‘defnydd grym’, a gadeirir gan y prif gwnstabl 
cynorthwyol. 

Canfuom fod swyddogion yn deall y Cod Moeseg a sut mae hyn yn dylanwadu ar 
bob agwedd o'r NDM a'u gweithredoedd wrth ddefnyddio Taser. Mae swyddogion yn 
derbyn hyfforddiant ar sut i ddelio ag unigolion bregus sy'n cyflwyno bygythiad iddynt 
eu hunain neu eraill, a'r cyfyngiadau daearyddol a gofodol ar ddefnyddio Taser. 
Mae'r heddlu hefyd yn cynnal grŵp defnyddwyr Taser ble cesglir arfer da neu 
broblemau a gallant ddylanwadu ar hyfforddiant yn y dyfodol. 



 

42 

Mae Heddlu De Cymru yn cyhoeddi gwybodaeth a data parthed defnydd o Daser ar 
ei wefan.  

Ar sail ein hasesiad o’r ffurflenni defnyddio Taser a’n canfyddiadau trwy waith maes, 
mae HMIC yn fodlon fod Heddlu De Cymru yn defnyddio Taser yn deg ac yn briodol.  

Crynodeb o ganfyddiadau  

 
Angen gwelliant 

 
Canfu HMIC, er bod gan Heddlu De Cymru gynlluniau clir ar waith, nad yw'n 
cydymffurfio gyda'r rhan fwyaf o agweddau'r cynllun Defnydd Gorau o Stopio a 
Chwilio. Mae yna ddealltwriaeth gyfyngedig o'r cynllun ymysg staff, ac mae unrhyw 
fonitro sy'n digwydd yn seiliedig ar isafswm data. Ni chyhoeddir data ar wefan yr 
heddlu na gwefan police.uk. Mae HMIC hefyd yn pryderu nad yw seiliau rhesymol 
dros achosion stopio a chwilio yn cael eu cofnodi'n briodol, ac nad oes 
goruchwyliaeth na throsolwg o'r pwerau hyn. 

Mae swyddogion gyda hyfforddiant Taser yn ymwybodol o'r Model Penderfyniadau 
Cenedlaethol ac yn deall ei weithrediad. Mae HMIC yn fodlon bod y defnydd o Daser 
yn Heddlu De Cymru yn deg a phriodol. 

 

Meysydd i’w gwella 

• Dylai'r heddlu sicrhau bod cofnodion stopio a chwilio yn cynnwys sail 
resymol ddigonol i gyfiawnhau'r defnydd cyfreithlon o'r pŵer, a bod 
swyddogion yn deall y seiliau gofynnol ar gyfer stopio a chwilio yn llawn.  

• Nid oedd yr un o'r ffurflenni stopio a chwilio a ystyriom wedi bod yn destun 
goruchwyliaeth na throsolwg. Dylai'r heddlu sicrhau y ceir goruchwyliaeth 
ddigonol i sicrhau bod achosion stopio a chwilio yn cael eu cyflawni'n 
gyfreithlon a theg. 

• Dylai'r heddlu sefydlu cynllun gweithredu yn nodi sut fydd yn cydymffurfio 
gyda nodweddion y cynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio. Bydd HMIC 
yn edrych eto ar yr heddlu ymhen chwe mis i bennu pa welliannau a 
wnaethpwyd. 
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Atodiad A – Dyfarniadau HMIC 

Y categorïau yw:  

• rhagorol;  

• da;  

• angen gwelliant; ac  

• annigonol.  

Gwneir dyfarniad yn erbyn pa mor gyfreithlon yw’r heddlu wrth gadw pobl yn ddiogel 
a lleihau troseddu, nid yw’n asesiad o effeithlonrwydd cyffredinol plismona. Wrth 
weithredu’r categorïau, mae HMIC yn ystyried:  

• bod y cyfreithlondeb mae'r heddlu yn ei gyflawni yn dda, neu'n rhagori ar y 
safon hon yn ddigonol i gael ei farnu i fod yn rhagorol;  

• mae cyfreithlondeb yr heddlu angen gwelliant, ac/neu mae yna rai gwendidau; 
neu  

• mae cyfreithlondeb yr heddlu yn annigonol oherwydd ei fod yn sylweddol is 
na'r disgwyl. 
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Atodiad B – Methodoleg data  

Nodwch y canlynol ynghylch y data. 

• Nodir ffynonellau’r data ym mhob adran. Yn achos y data ystadegol ynghylch 
heddlu, trowch at yr adran berthnasol. 

• Cafwyd ffigyrau ynghylch y gweithlu (ar sail cyfatebiaethau amser llawn) o 
ddatganiad data blynyddol 502 y Swyddfa Gartref. Mae’r rhan fwyaf o’r rhain 
ar gael trwy ystadegau cyhoeddedig y Swyddfa Gartref ynghylch Gweithlu’r 
Heddlu yng Nghymru a Lloegr, er gallai’r ffigurau fod wedi cael ei diweddaru 
ers cyhoeddi’r ddogfen hon.  

• Mae staff yr heddlu yn cynnwys swyddogion â dynodiad adran 38 (ymchwilio, 
caethiwo a hebrwng). 

• Defnyddiwyd data o Gyfrifiad 2011 y Swyddfa Ystadegau Gwladol ynghylch 
nifer a chyfran y bobl dduon, Asiaidd, ac o leiafrifoedd ethnig (BAME) o fewn 
ardal pob heddlu. Er gall y niferoedd fod wedi newid ers hynny, mae ffigurau 
mwy diweddar yn seiliedig ar amcangyfrifon o arolygon neu amcanestyniadau 
yn unig.  

• Mae HMIC wedi cael ei hysbysu am ddiweddariadau gan luoedd penodol o 
ran eu data ynghylch defnyddio Taser a stopio a chwilio. Fodd bynnag, i 
sicrhau tegwch a chysondeb, rydym ni wedi cyflwyno’r data fel cawsant eu 
cyhoeddi gan y ffynonellau perthnasol. 

Nodwch y canlynol ynghylch y fethodoleg a weithredwyd yn achos y data. 

• Cymariaethau â’r grŵp mwyaf tebyg o luoedd – Yn y rhan fwyaf o achosion, 
gwneir cymariaethau â chyfartaledd grŵp mwyaf tebyg o luoedd (MSG) yr 
heddlu. Dyma’r lluoedd y canfuwyd mai hwy yw’r rhai mwyaf tebyg i’r heddlu 
dan sylw, ar sail dadansoddiad o nodweddion demograffig, cymdeithasol ac 
economaidd sy’n ymwneud â throseddu. Dyma’r lluoedd sy’n rhan o MSG 
Heddlu De Cymru: Swydd Gaerhirfryn, Northumbria, Glannau Humber, De 
Swydd Efrog, Gwent, Gorllewin Swydd Efrog a Swydd Nottingham. 

• Cymariaethau â chyfartaleddau – Yn achos rhai setiau data, rydym ni’n 
datgan a yw gwerth yr heddlu yn ‘is’, yn ‘uwch’ neu’n ‘cyd-fynd yn fras’ â’r 
cyfartaledd. I gyfrifo hyn, cyfrifir y gwahaniaeth â’r cyfartaledd cymedr, fel 
cyfran, ar gyfer bob heddlu. Wedi safoni’r dosbarthiad hwn, pennir fod lluoedd 
sy’n fwy na hanner gwyriad safonol oddi wrth y cyfartaledd cymedr yn uwch 
neu’n is na’r cyfartaledd, a bydd yr holl luoedd eraill yn cyd-fynd yn fras.  
 
Yn ymarferol, ac yn fras iawn, mae un rhan o dair o’r lluoedd yn uwch, mae un 
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rhan o dair yn is, ac mae’r un rhan o dair arall yn cyd-fynd yn fras â 
chyfartaledd bob mesur. Oherwydd hyn, mae’r pellter o’r cyfartaledd sy’n 
angenrheidiol i leoli gwerth yr heddlu uwchlaw neu islaw’r cyfartalog yn 
wahanol ym mhob mesur, felly efallai nad yw’n ymddangos yn gyson. 

• Arwyddocâd ystadegol – Wrth gynnig sylwadau ynghylch gwahaniaethau 
ystadegol byddwn yn defnyddio lefel arwyddocâd o 5 y cant.  

Arolwg Ipsos MORI 
Gwnaed yr arolwg cenedlaethol hwn rhwng 15 Gorffennaf a 6 Awst 2015, â sampl o 
26,057 o bobl oedd yn 16 mlwydd oed neu’n hŷn ar draws Cymru a Lloegr. 
Cynhaliwyd yr holl gyfweliadau ar-lein trwy gyfrwng panel ar-lein Ipsos MORI.  

Mae panel ar-lein Ipsos MORI yn cynnwys grŵp o unigolion wedi’u recriwtio ymlaen 
llaw neu unigolion lluosog o fewn aelwydydd sydd wedi cytuno i gyfrannu at arolygon 
marchnad ac ymchwil cymdeithasol ar-lein. Adnewyddir y panel yn rheolaidd gan 
ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau a dulliau.  

Cafodd atebwyr yr arolwg hwn eu recriwtio gan ddefnyddio gwahoddiad e-bost oedd 
yn cynnwys cysylltiad at holiadur ar-lein. Rheolwyd y gwahoddiadau i gyfrannu at yr 
arolwg i sicrhau niferoedd cadarn o gyfweliadau yn ardal pob heddlu er mwyn 
darparu canlyniadau dynodol ar lefel lluoedd. Roedd niferoedd terfynol yr ymatebion 
yn ardal pob heddlu yn amrywio o 353 i 1,278.  

Mae’r ymatebion yn seiliedig ar bob cyfranogwr yn ateb y cwestiwn perthnasol yn yr 
arolwg. Pwysolir y canlyniadau o fewn ardal yr heddlu yn unol â phroffil lleol oedran, 
rhyw a statws gwaith yr ardal, ac ychwanegwyd pwysoli at y cyfanswm cyffredinol i 
adlewyrchu dadansoddiad o’r boblogaeth yn ôl ardal heddlu. 
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Atodiad C – Y cynllun Gwneud y Defnydd Gorau o 
Stopio a Chwilio  

Mae’r cynllun yn cynnwys nifer o elfennau ac mae’n ceisio sicrhau rhagor o 
dryloywder, gwell cyfranogiad gan gymunedau yn y defnydd o rymoedd stopio a 
chwilio, a chynorthwyo i sicrhau dull a arweinir gan wybodaeth, gan arwain at 
ganlyniadau gwell.  

Cofnodi a chyhoeddi canlyniadau 
Mae’r cynllun Gwneud y Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio yn ei gwneud yn ofynnol i 
luoedd gofnodi a chyhoeddi’r canlyniadau canlynol yn deillio o ddefnyddio grymoedd 
stopio a chwilio: 

• Arestio; 

• Gwŷs/cyhuddo trwy’r post; 

• Rhybudd (syml neu amodol); 

• Rhybudd ynghylch khat neu ganabis; 

• Hysbysiad cosb am anhrefn; 

• Datrysiad cymunedol; a 

• Dim camau pellach. 

Felly, dylai lluoedd sy’n mabwysiadu’r cynllun sicrhau bod y cyhoedd yn cael darlun 
cyfoethocach o sut mae eu defnydd o rymoedd stopio a chwilio yn eu galluogi i 
leihau cyfraddau troseddu. Mae’r cynllun hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i luoedd 
ddangos y cysylltiad, neu’r diffyg cysylltiad, rhwng gwrthrych y chwiliad (beth roedd y 
swyddog yn chwilio amdano) a’r canlyniad. Bydd y cysylltiad yn helpu i ddangos pa 
mor gywir yw seiliau rhesymol swyddogion dros amau trwy ddangos cyfradd canfod 
y gwrthrychau roeddent yn eu ceisio wrth stopio a chwilio. 

Cynnig cyfleoedd i’r cyhoedd arsylwi achosion stopio a 
chwilio 
Elfen graidd o’r cynllun yw’r gofyniad i luoedd sy’n cyfranogi ddarparu cyfleoedd i’r 
cyhoedd fynd ar batrôl gyda swyddogion yr heddlu ar adegau pan allent ddefnyddio 
grymoedd stopio a chwilio. 

Mae’n bwysig iawn i’r cyhoedd, yn enwedig pobl ifanc a phobl o gymunedau pobl 
dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, allu gweld yr heddlu yn gwneud eu gwaith yn 
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broffesiynol. Yn yr un modd, mae hefyd yn bwysig i’r heddlu ddeall y cymunedau 
maent yn eu gwasanaethu – oherwydd bydd hyn yn sicrhau plismona mwy effeithiol 
trwy gydweithrediad cymunedau ac mae’n enghraifft o ‘blismona trwy gydsyniad’.  

Trwy gyflwyno cyfleoedd i leygwyr arsylwi, gall proses ddwy ffordd o ddysgu 
ddigwydd, gan ddod â’r heddlu yn nes at y cyhoedd.  

Gweithredu sbardun cymunedol ar gyfer cwynion  
Mae’r cynllun hwn yn ei gwneud yn ofynnol i luoedd weithredu sbardun cwynion 
cymunedol i gyfeirio aelodau’r cyhoedd at y dull priodol fel gallant fynegi unrhyw 
bryderon neu gwynion sydd ganddynt ynghylch y modd mae eu heddlu wedi stopio a 
chwilio. Pan weithredir y sbardun, bydd y cynllun yn ei gwneud yn ofynnol i luoedd 
egluro’u defnydd o’r grymoedd wrth grwpiau craffu cymunedol. 

Awdurdodi chwiliadau o dan adran 60 Deddf Cyfiawnder 
Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994 
Mae grymoedd stopio a chwilio dan adran 60 ymhlith y mwyaf dadleuol o’r holl 
rymoedd o’r fath oherwydd gall swyddogion unigol yr heddlu stopio a chwilio 
unigolyn heb fod arnynt angen unrhyw seiliau rhesymol dros amau.  

Pan fydd awdurdodiad dan adran 60 yn ei le, ni fydd ar swyddogion angen unrhyw 
amheuon ynghylch unigolyn penodol cyn ei stopio; serch hynny, bydd rhaid i’r 
swyddog egluro wrth yr unigolyn a gaiff ei stopio fod awdurdodiad dan adran 60 yn ei 
le. Gall hyn arwain at nifer fawr o chwiliadau, ac yn ei dro, gall hynny achosi 
tensiynau rhwng cymunedau a’r heddlu. Mae’r cynllun hefyd yn cyflwyno set o 
ofynion, a fydd, gyda’i gilydd, yn sicrhau bod lluoedd sy’n cyfranogi yn gwella eu 
defnydd o’r math hwn o rym stopio a chwilio. Mae’r rhain yn cynnwys codi’r lefel 
awdurdodi o lefel arolygydd i lefel uwch swyddog (prif gwnstabl cynorthwyol neu’n 
uwch na hynny), a chyfyngu ar yr amser y gall awdurdodiad o dan adran 60 fod 
mewn grym i 15 awr, a chyfathrebu diben a chanlyniad pob awdurdodiad dan adran 
60 ymlaen llaw (lle gellir gwneud hynny) ac wedi hynny.  

Monitro’r defnydd o rymoedd stopio a chwilio 
Mae’r cynllun yn ei gwneud yn ofynnol i luoedd fonitro’r defnydd o rymoedd stopio a 
chwilio, yn benodol i fesur eu heffaith ar bobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a 
phobl ifanc. 
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Atodiad D – Mathau o ddefnydd o Daser 

Math o 
ddefnydd 

Diffiniad23 

Taniwyd Caiff y Taser ei thanio â chetrisen fyw wedi’i gosod ynddi. 
Pan dynnir y glicied, caiff y dartiau eu tanio tuag at y 
gwrthrych, â‘r bwriad o gyflawni cylched drydanol a chreu 
effaith sy’n analluogi. 

Taniad llonyddu 
ar ongl 

Bydd y swyddog yn tanio’r Taser â chetrisen fyw wedi’i gosod 
ynddi. Gall un o’r dartiau neu’r ddau fachu wrth y gwrthrych. 
Yna, bydd y swyddog yn dal y Taser yn erbyn corff y 
gwrthrych mewn lle sy’n wahanol i leoliad y dart(iau), er 
mwyn cyflawni’r gylched drydanol a chreu effaith sy’n 
analluogi. 

Taniad llonyddu Caiff y Taser ei dal yn erbyn corff y gwrthrych heb getrisen 
fyw wedi’i gosod ynddi, a thynnir y glicied heb danio unrhyw 
bigau. Bydd cyswllt â’r gwrthrych yn cyflawni’r gylched 
drydanol a bydd hynny’n peri poen ond ni fydd yn creu effaith 
sy’n analluogi. 

Anelu â dot 
coch 

Ni chaiff yr arf ei danio. Yn lle hynny, anelir y Taser yn 
fwriadol a’i hactifadu yn rhannol fel bydd dotyn laser coch i’w 
weld ar y gwrthrych. 

Arcio Gwreichioni’r Taser fel ataliad gweledol heb ei hanelu na’i 
thanio. 

Anelu Anelu’r Taser yn fwriadol at wrthrych a dargedir. 

Tynnu’r Taser 
o’i chas 

Tynnu’r Taser o’i chas pan allai unrhyw unigolyn ganfod yn 
rhesymol fod y weithred honno yn ddefnydd o rym. 

                                            
23 Police use of Taser statistics, England and Wales: 1 January to 31 December 2014, Y Swyddfa 
Gartref, 2015. Ar gael o www.gov.uk/government/statistics/police-use-of-taser-statistics-england-and-
wales-1-january-to-31-december-2014 

https://www.gov.uk/government/statistics/police-use-of-taser-statistics-england-and-wales-1-january-to-31-december-2014
https://www.gov.uk/government/statistics/police-use-of-taser-statistics-england-and-wales-1-january-to-31-december-2014
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Mae Tasers sydd wedi’u ‘tanio’ yn golygu rhai sydd wedi’u saethu, neu wedi’u 
defnyddio i roi taniad llonyddu neu daniad llonyddu ar ongl. 
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