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Heddlu De Cymru – cyfreithlondeb 

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

 
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 Taser 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 Taser 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. 

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 fod staff yn deall y Cod 
Moeseg, fodd bynnag, nid oedd yr heddlu wedi sefydlu os yw ei werthoedd yn alinio 
gyda'r cod. 

Deliodd yr heddlu gyda chwynion a chamymddygiad mewn modd teg a chyson, ac 
roedd gan staff farn bositif o'r adran safonau proffesiynol. Roeddem yn bryderus am 
brydlondeb ymchwiliadau a monitro o wybodaeth ethnigrwydd. 
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Pan edrychodd HMIC ar pa 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 Taser 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 i ddelio â'r pryderon, nid yw'n cydymffurfio gyda bron pob agwedd o'r 
cynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio. 

I ba raddau mae ymarfer ac ymddygiad yn atgyfnerthu lles 
staff a diwylliant moesegol? 
Canfu HMIC fod diwylliant moesol Heddlu De Cymru yn gryf gydag ymdrechion 
arwyddocaol gan y prif gwnstabl a'r tîm comand 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 fod staff yn deall y Cod Moeseg yn llawn ac roedd yr heddlu'n ei 
fewnosod yn ei bolisi ac ymarfer. 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 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. 

 
Da 
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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?  
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'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. 

 Rhagorol 
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I ba raddau y mae penderfyniadau ar ddefnyddio stopio a 
chwilio a Thaser yn deg a phriodol? 
Canfu HMIC, er bod gan Heddlu De Cymru gynlluniau 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 Penderfynu 
Cenedlaethol ac yn deall ei weithrediad. Mae HMIC yn fodlon bod y defnydd o Taser 
yn Heddlu De Cymru yn deg a phriodol. 

 
Angen gwelliant 

 

 

Meysydd i’w gwella 

• Dylai'r heddlu sicrhau bod cofnodion stopio a chwilio yn cynnwys sail 
rhesymol 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 sicrhau ei fod yn cydymffurfio gyda phob nodwedd o'r cynllun 
Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio. 
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