
 

 

 

 

 

Gwent 

Dyma’r Asesiad PEEL cyntaf o Heddlu Gwent. Wrth wneud yr asesiad hwn, rydw i 

wedi defnyddio fy marn broffesiynol i ystyried y dystiolaeth sydd ar gael o 

archwiliadau a gyflawnwyd yn y 12mis diwethaf. 

Mae'r dystiolaeth sydd ar gael yn dynodi: 

 o ran ei effeithiolrwydd, yn gyffredinol mae’r heddlu angen gwelliant o ran 

lleihau troseddau ac atal troseddu, mae angen gwelliant o ran sut mae’n 

ymchwilio i droseddau ac mae angen gwelliant ar daclo ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. Mae gennyf rai pryderon penodol am ei ymagwedd tuag 

at gam-drin domestig; 

 bod effeithlonrwydd yr heddlu o ran cyflawni ei gyfrifoldebau angen gwella. 

Fodd bynnag, cafwyd gwelliant nodedig yn ymagwedd yr heddlu ers yr 

archwiliad cychwynnol; a 

 bod yr heddlu yn gweithredu i gyflawni tegwch a chyfreithlondeb mewn nifer 

cyfyngedig o’r arferion a archwiliom eleni. 

Dru Sharpling, Arolygydd Cwnstabliaeth ei Mawrhydi 

Cysylltwch â hi trwy swyddfa ranbarthol Cymru a’r Gorllewin. 

Darllen mwy  

Wrth wneud yr Asesiad PEEL cyntaf hwn o Went rwyf wedi ystyried yr heriau i 

blismona mewn trefi gwledig, eangderau o gefn gwlad ac ardaloedd trefol megis 

Dinas Casnewydd. 

Mae Gwent yn ardal amrywiol yn economaidd a diwylliannol gydag ardaloedd o 

ddylanwad ac amddifadedd. Bydd prosiectau adfywio a thai yn ardaloedd 

Casnewydd a’r Cwm yn dod â buddion a heriau yn y blynyddoedd i ddod ac mae 

traffig sylweddol yn cael ei gludo trwy’r M4 i’r dwyrain yn cynrychioli risg gyson o 

droseddau cyfundrefnol. 

Croesawodd yr ardal Uwchgynhadledd NATO 2014 a gafodd oblygiadau sylweddol 

ar adnoddau i’r heddlu ac roedd yn weithrediad plismona rhagorol. Mae’r heddlu yn 

rhan o uned gwrthderfysgaeth Cymru gyfan, a elwir yn WECTU, a’r cydweithrediad 
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troseddau difrifol a chyfundrefnol, a elwir yn Tarian, sydd â threfniadau aeddfed ac 

effeithiol. 

Rwyf wedi bod yn pryderu am sut mae’r heddlu yn gweithredu, ac yn benodol gan ei 

berfformiad dirywiol. Mae diffyg cynllun credadwy i fodloni ei ofyniad cynilo yn 

cyflwyno risg, gan ei wneud yn anoddach i’r heddlu gyflwyno’r gwelliannau gofynnol. 

Mae’r heddlu angen dealltwriaeth fwy soffistigedig o’r galw mae’n wynebu ac a oes 

gan y gweithlu gostyngol y sgiliau a chyfuniad o rengoedd gofynnol i ddarparu 

plismona effeithiol. O ganlyniad i rai o’r materion hyn, mae’r heddlu wedi gweithredu i 

wella’r sefyllfa ac roeddwn wedi fy nghalonogi gan ail archwiliad HMIC o gasgliadau 

yn Hydref 2014. 

Nid yw Gwent mor effeithiol ag y mae angen iddo fod o ran torri troseddau ac mae 

ymddygiad gwrthgymdeithasol a boddhad dioddefwyr gyda’r heddlu yng Ngwent yn 

un o’r isaf o holl heddluoedd Cymru a Lloegr, er bod yr heddlu nawr yn cydnabod yr 

heriau hyn ac mae’n bwriadu cyflwyno gwelliannau. 

Golyga’r ffordd mae’r heddlu yn delio ag adrodd cychwynnol am gam-drin domestig 

bod yna anghysondeb o ran yr ymagwedd i asesu’r risgiau a gyflwynir i ddioddefwyr. 

Mae angen i’r heddlu wneud mwy i nodi dioddefwyr mynych a bregus. Mewn 

cyferbyniad, mae timau arbenigol yng Ngwent yn darparu gwell gwasanaeth. 

Rwyf wedi fy nghalonogi gan waith yr heddlu i sefydlu ymddygiad moesol a 

phroffesiynol. Fodd bynnag, mae angen gwneud mwy o hyfforddiant ar faterion 

cywirdeb, a magu hyder yn y gweithlu i herio ymddygiad gwael. Rwy’n ymwybodol 

bod y broses hon eisoes wedi cychwyn dan arweinyddiaeth y dirprwy brif gwnstabl. 

Mae gennyf bryderon am ymagwedd yr heddlu i gofnodi troseddau, nad yw mor 

gywir ag y dylai fod. 

Ein bwriad yw archwilio arweinyddiaeth yn benodol yn rhan o Asesiadau PEEL yn y 

dyfodol, unwaith y byddwn wedi sefydlu’r meini prawf. Bydd hyn yn ein caniatáu i 

ystyried yr adolygiad Coleg Plismona o arweinyddiaeth sydd ar waith ar hyn o bryd. 

Yn gyffredin â heddluoedd eraill, mae yna angen i ddatblygu gwell dealltwriaeth o’r 

galwadau newidiol ar gyfer gwasanaethau’r heddlu.  

Dros y 12mis diwethaf, cafwyd sawl archwiliad yng Ngwent sy’n awgrymu 

absenoldeb cysondeb wrth weithredu rhai o systemau a phrosesau’r heddlu. Er 

enghraifft, nid yw dioddefwyr bregus a mynych yn cael eu nodi pob tro. 

Mae gennyf ddiddordeb mewn gweld sut mae’r heddlu yn ymateb i ardaloedd mae 

HMIC wedi eu nodi i’w gwella dros y 12 mis nesaf. Yn benodol: 

 lefelau boddhad dioddefwyr; 

 gwelliannau o ran taclo troseddu, yn arbennig troseddu yn seiliedig ar 

ddioddefwyr; 
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 gwelliannau wrth daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol; 

 ymagwedd yr heddlu i asesiadau risg dioddefwyr dan eu model gweithredu 

newydd arfaethedig; a 

 y dilyniant i adolygiad troseddau eleni. 
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Effeithiolrwydd 

Pa mor dda mae’r heddlu yn taclo troseddau 

Mae Gwent yn galw am welliannau i leihau troseddu, atal ac ymchwilio i droseddau, 

a thaclo ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Darllen mwy  

Mae HMIC yn pryderu nad yw Gwent mor effeithiol ag sydd angen bod o ran torri 

troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Wedi nifer o flynyddoedd o leihau 

troseddu, mae lefelau troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol nawr yn cynyddu 

yng Ngwent. Mae cyfraddau troseddau a gofnodir ac ymddygiad gwrthgymdeithasol 

nawr yn uwch yng Ngwent nag ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol. 

Mae boddhad dioddefwyr gyda gwasanaethau’r heddlu yng Ngwent yn un o’r isaf o’r 

holl heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Canfuom rai pocedi o arfer da ble mae yna 

ffocws cryf ar ddioddefwyr a ble mae’r heddlu yn gweithio’n arloesol gyda 

phartneriaid lleol i leihau troseddau, atal aildroseddu a diogelu dioddefwyr. Ar y 

cyfan, fodd bynnag, mae nifer o feysydd pwysig ar gyfer gwelliant wedi eu nodi. 

Yn ogystal â’r argymhellion yn yr adroddiad hwn, bydd HMIC yn ailymweld â Gwent 

yn 2015 i gyflawni archwiliad diagnostig. Bydd yr archwiliad hwn yn defnyddio 

arbenigedd allanol, gyda’r nod o nodi mesurau i gynorthwyo uwch arweinyddiaeth 

Gwent i wella’r gwasanaeth mae’n ei gyflawni. 

Dealltwriaeth bellach ar effeithiolrwydd 

Fe ganfu’r archwiliad o gam-drin domestig, er bod cam-drin domestig yn 

flaenoriaeth, roedd absenoldeb prosesau a systemau effeithiol yn effeithio ar allu’r 

heddlu i reoli a lleihau risg. Roedd yna bryderon arwyddocaol parthed sut oedd yr 

heddlu yn ymateb i rai dioddefwyr cam-drin domestig. Fe nododd yr archwiliad 

troseddu ddiffyg eglurder ymysg swyddogion am bwy oedd yn gyfrifol am ymchwilio i 

achosion cam-drin domestig risg uchel. 

Canfu’r archwiliad troseddu bod yr heddlu yn dechrau taclo'r hyn a elwir yn 

‘droseddau cudd’. Er enghraifft, cafwyd gwaith positif yn ddiweddar i ymchwilio i 

fasnachu mewn pobl a chamfanteisio’n rhywiol ar blant, gydag adnoddau heddlu 

penodol a gweithio mewn partneriaeth positif i gefnogi dioddefwyr. 

Canfu’r archwiliad Gofyniad Plismona Strategol bod gan Went y gallu gofynnol i 

daclo terfysgaeth, argyfyngau sifil, troseddau cyfundrefnol difrifol ac anrhefn 

gyhoeddus, neu fod ganddo fynediad i hyn trwy gydweithredu gyda heddluoedd eraill 

yn rhanbarthol, ond nid digwyddiad seiber ar raddfa fawr. 
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Cwestiynau ar gyfer Effeithiolrwydd 

Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran atal troseddu a lleihau troseddu? 

Mae lleihau ac atal troseddu yn flaenoriaethau clir i gomisiynydd yr heddlu a 

throseddu ac i’r heddlu. Mae troseddu a gofnodwyd wedi lleihau 28 y cant yng 

Ngwent yn y pedair blynedd diwethaf, er y cafwyd cynnydd yn y gyfradd troseddau 

dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae cyfraddau troseddu yn uwch yng Ngwent na’r 

gyfradd gyffredinol ar gyfer Cymru a Lloegr. 

Mae ansawdd cyswllt dioddefwyr yn parhau i fod yn bryder gwirioneddol yng 

Ngwent. Mae gan yr heddlu un o’r cyfraddau boddhad dioddefwyr isaf o’r holl 

heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Er gwaethaf ymdrechion hyd yn hyn, nid yw’r 

heddlu wedi gallu gwella’r sefyllfa. Yn wir, mae boddhad dioddefwyr yn dal i ddirywio 

yn ôl data’r heddlu ei hun. Mae’r heddlu yn ymwybodol o’r angen brys i wella'r 

sefyllfa hon ac yn fuan bydd yn lansio menter sy'n anelu i'w daclo. 

Mae’r heddlu wedi sicrhau cynnydd da o ran mesur a deall natur y galw am ei 

wasanaethau sy’n golygu ei fod mewn safle gwell nag oedd i dargedu adnoddau at y 

meysydd ble mae’r bygythiad a risg uchaf. Fodd bynnag, mae ansawdd a 

dibynadwyedd gwybodaeth yn llesteirio gallu’r heddlu i fesur canlyniadau ei waith ac 

i gynllunio’n effeithioeffeithiol ar gyfer y dyfodol. 

Angen gwelliant 

Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran ymchwilio i droseddu? 

Mae’r heddlu yn cydnabod pwysigrwydd asesu’r risgiau mae dioddefwyr yn wynebu 

a darparu lefel o wasanaeth sy’n briodol. Fodd bynnag, yn ymarferol mae yna 

anghysonderau difrifol o ran ansawdd yr asesiad risg dioddefwyr a gallu’r heddlu i 

nodi dioddefwyr sy’n arbennig o fregus. Mae hyn yn golygu nad ydynt o reidrwydd yn 

cael y lefel o wasanaeth maent angen gan yr heddlu. 

Mae timau arbenigol yn yr heddlu yn mabwysiadu ymagwedd ble mae’r dioddefwr yn 

ganolog iawn; er enghraifft, y tîm cydlynu cam-drin domestig a’r tîm Onyx, sy’n delio 

ag ymosodiadau rhywiol difrifol. Mae’n amlwg bod y timau hyn yn gosod y dioddefwr 

yn ganolog i bopeth a wnânt, ac yn darparu diogelu da i ddioddefwyr. 

Canfu HMIC rai gwendidau difrifol yn ansawdd a chysondeb ymchwiliadau yng 

Ngwent. Mae yna oruchwyliaeth ac arolygiaeth gyfyngedig o ymchwiliadau. 

Rhywbeth sy’n achosi pryder arbennig yw’r trefniadau newydd i ymchwilio i achosion 

o gam-drin domestig. Mae’r rhain wedi creu risgiau nad yw’r dioddefwyr yn cael y 

lefel o wasanaeth maent angen, a’r posibiliad nad yw troseddwyr yn cael eu dwyn i 

gyfiawnder mor effeithiol â phosibl. 

  



 

6 

Mae’r heddlu yn dechrau taclo'r hyn a elwir yn droseddau cudd. Er enghraifft, cafwyd 

gwaith positif yn ddiweddar i ymchwilio i fasnachu mewn pobl a chamfanteisio’n 

rhywiol ar blant. Mae Gwent yn gweithio’n dda gyda phartneriaid ar ei raglen rheoli 

troseddwyr, sy’n derbyn adnoddau da ac yn cael ei rheoli’n  dda. 

Angen gwelliant 

Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran taclo ymddygiad gwrthgymdeithasol? 

Mae lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn flaenoriaeth glir i Went ac mae yna 

arweinyddiaeth glir ar ei bwysigrwydd o ran plismona leol. Fodd bynnag, mae’r 

achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol (fesul 1,000 o’r boblogaeth) yn uwch yng 

Ngwent na’r gyfradd ar gyfer Cymru a Lloegr a chafwyd cynnydd yn y nifer o 

ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Nid yw’r heddlu yn glir o ran y 

rhesymau dros y cynnydd hwn. 

Mae Gwent yn dal i fuddsoddi adnoddau i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol 

ac yn gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol ac asiantaethau 

eraill i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Mae yna wendidau yng ngallu’r heddlu i nodi ar y pwynt cyswllt cyntaf y dioddefwyr 

gwrthgymdeithasol hynny allai fod yn fregus, neu sydd wedi dioddef yn flaenorol. 

Golyga hyn ei bod yn bosibl nad yw’r dioddefwyr hyn yn derbyn y lefel uwch o 

gefnogaeth maent angen. 

Angen gwelliant 

Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran diogelu'r rhai sydd dan y risg mwyaf o 

niwed? 

Fe ganfu’r archwiliad o gam-drin domestig, er bod cam-drin domestig yn 

flaenoriaeth, roedd absenoldeb prosesau a systemau effeithiol yn cael effaith ar allu’r 

heddlu i reoli a lleihau risg. Roedd yna bryderon arwyddocaol parthed sut oedd yr 

heddlu yn ymateb i rai dioddefwyr cam-drin domestig. Nodwyd yr alwad gynhadledd 

cam-drin domestig, sy’n darparu ymatebion cynnar gan yr heddlu ac asiantaethau 

eraill i ddiogelu dioddefwyr, fel enghraifft dda o ymarfer arloesol. 

Nododd yr archwiliad troseddu bod yna broblemau gyda'r gwasanaeth ar gyfer cam-

drin domestig. Roedd HMIC yn pryderu’n benodol bod yna ddiffyg eglurder ymysg 

swyddogion am bwy sy’n gyfrifol am ymchwilio i achosion cam-drin domestig risg 

uchel. Adolygodd yr archwiliad gynllun gweithredu cam-drin domestig Gwent hefyd a 

chanfod bod y cynllun gweithredu a gyflwynwyd yn dilyn y templed cynllun 

gweithredu cenedlaethol yn amlinellu gweithgaredd oedd yn unol â’r blaenoriaethau 

cenedlaethol a gytunwyd ar gyfer heddluoedd i wella eu hymateb i gam-drin 

domestig. Er nad oes cyfeiriad uniongyrchol clir i argymhellion penodol HMIC, mae 

tystiolaeth yn y cynllun gweithredu sy’n cefnogi’r rhan fwyaf o weithgaredd sydd 

angen o’r argymhellion hyn. 
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Dim dyfarniad graddedig yn 2014 

Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran taclo troseddau difrifol, cyfundrefnol a 

chymhleth? 

Canfu’r archwiliad troseddu bod yr heddlu yn dechrau taclo'r hyn a elwir yn 

droseddau cudd. Er enghraifft, cafwyd gwaith positif yn ddiweddar i ymchwilio i 

fasnachu mewn pobl a chamfanteisio’n rhywiol ar blant, gydag adnoddau heddlu 

penodol a gweithio mewn partneriaeth bositif i gefnogi dioddefwyr. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 

Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran bodloni ei ymrwymiadau dan y Gofyniad 

Plismona Strategol? 

Canfu’r archwiliad Gofyniad Plismona Strategol bod y prif gwnstabl yn deall ei rôl fel 

y dynodwyd yn y Gofyniad Plismona Strategol. Roedd Gwent wedi asesu graddfa a 

natur y bygythiadau o derfysgaeth, argyfwng sifil, troseddau cyfundrefnol difrifol ac 

anrhefn gyhoeddus, ond nid o ddigwyddiad seiber ar raddfa fawr. Mae hyn wedi 

galluogi’r heddlu i nodi faint o adnodd oedd angen i reoli ac ymateb i’r bygythiadau 

hyn ac eithrio digwyddiad seiber ar raddfa fawr. Mae gan drefn gyhoeddus ofyniad a 

gytunwyd yn genedlaethol ar gyfer adnoddau a gall Gwent ddarparu’r swm 

angenrheidiol a gytunwyd. 

Canfu’r archwiliad bod gan Went y gallu gofynnol, ar ben ei hun neu gyda 

heddluoedd eraill, i daclo terfysgaeth, argyfyngau sifil, troseddau cyfundrefnol difrifol 

ac anrhefn gyhoeddus, ond nid digwyddiad seiber ar raddfa fawr. 

Gallai Gwent weithredu’n effeithiol gyda heddluoedd eraill a gwasanaethau brys i 

ymateb i anrhefn gyhoeddus a digwyddiadau cemegol, biolegol, radiolegol a 

niwclear. 

Yng Ngwent, canfuom fod cyswllt gyda heddluoedd eraill yn effeithiol i ymateb i 

derfysgaeth, argyfyngau sifil, troseddau cyfundrefnol difrifol ac anrhefn gyhoeddus, 

ond nid digwyddiadau seiber ar raddfa fawr. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 
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Effeithlonrwydd 

Pa mor dda mae’r heddlu yn cyflawni gwerth am arian 

Mae’n bwysig ac yn angenrheidiol bod Heddlu Gwent yn datblygu cynlluniau i wella’r 

heddlu mewn modd sydd nid yn unig yn darparu gwasanaeth effeithiol i’r cyhoedd, 

ond sydd hefyd yn fforddiadwy o fewn ei incwm rhagweladwy. 

Darllen mwy  

Ym Mai 2014, archwiliodd HMIC Gwent yn rhan o’r rhaglen archwilio Plismona mewn 

Cyni. Mae’r casgliadau ar y pryd wedi eu cynnwys yn y pedwar paragraff canlynol. 

Mae gan Went gynlluniau i gyflawni bron yr holl arbedion gofynnol ar gyfer cyfnod yr 

adolygiad o wariant. Fodd bynnag, nid oes cynlluniau ar gyfer delio â’r cynilion 

gofynnol ar gyfer y dyfodol wedi eu datblygu. Yn 2015/16, mae gan yr heddlu ofyniad 

arbedion o £9.2 miliwn gyda’r arbedion arfaethedig cyfredol o £5.1 miliwn, gan adael 

bwlch cyllideb o £4.1 miliwn yn y flwyddyn ariannol honno. Tra bod Gwent yn 

bwriadu defnyddio rhywfaint o arian wrth gefn, nid oes unrhyw gynlluniau ar hyn o 

bryd i sicrhau’r arbedion cylchol atodol, heblaw trwy golli staff. Mae cynnydd yr 

heddlu ers y llynedd wedi bod yn siomedig ac mae’n wynebu rhai risgiau 

arwyddocaol yn y dyfodol os nad yw’n datblygu cynlluniau i strwythuro darpariaeth 

gwasanaethau plismona o fewn y gyllideb. 

Nid oes gan yr heddlu ddealltwriaeth ddigon manwl o’r galw mae’n wynebu ac felly ni 

all wneud defnydd effeithiol o’i adnoddau i fodloni’r galw hwnnw. Mae cynlluniau 

arbedion i gydbwyso’r gyllideb yn seiliedig yn bennaf ar leihau maint y gweithlu trwy 

beidio llenwi’r swyddi gwag wrth iddynt godi. Fodd bynnag, dilynir y dull hwn heb 

ddealltwriaeth lawn o a oes gan y gweithlu gostyngol y sgiliau a chyfuniad o 

rengoedd gofynnol, ac y gall ddal i ddarparu plismona effeithiol. 

Er gwaethaf gostyngiadau arfaethedig cymharol fach yn niferoedd swyddogion yr 

heddlu o gymharu â Chymru a Lloegr, a chynnydd mawr yn y nifer o swyddogion 

cefnogaeth cymunedol , mae perfformiad yr heddlu wedi dirywio. Mae lefelau 

troseddau wedi cynyddu dros y 12 mis diwethaf i Fawrth 2014, ac mae llwyddiant 

mewn canfod  troseddau a lefelau boddhad dioddefwyr wedi gostwng. 

Mae HMIC yn pryderu bod yr heddlu yn wynebu perfformiad dirywiol, ac yn 

absenoldeb cynllun credadwy i fodloni ei ofynion cynilo, mae’n risgio dirywiad 

pellach. 

Oherwydd y lefel o welliant sydd angen, edrychodd HMIC eto ar Went yn Hydref 

2014, a chanfod bod yr heddlu wedi sicrhau cynnydd da. Mae’r heddlu wedi cyflawni 

asesiad cychwynnol o alw ac wedi hysbysu HMIC y bydd y broses hon yn cael ei 

hailadrodd yn Nhachwedd 2014 i ddatblygu ei ddealltwriaeth ymhellach. Cynlluniwyd 

model gweithredu newydd i gyflawni plismona fforddiadwy sy’n bodloni gofynion 

gweithredol. Rhagwelir y bydd y ffordd newydd hon o weithio yn cael ei gweithredu 
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yn Ebrill 2015. Yn ogystal, mae’r heddlu wedi datblygu ei gynllun cyllideb ymhellach 

ac mae’n hyderus y gellir cyflawni’r arbedion gofynnol. 

Mae materion parthed boddhad dioddefwyr a pherfformiad yn dal angen sylw. Fodd 

bynnag, fe amlinellodd yr heddlu gynlluniau i ddelio â’r materion hyn, yn cynnwys 

gweithredu canolfan dioddefwyr. 

Mae HMIC yn dal i bryderu bod angen i’r heddlu weithredu newid sylweddol dros 

gyfnod byr o amser, ond mae cynnydd cynnar yr heddlu yn darparu rhywfaint o 

sicrwydd. 

Cwestiynau ar gyfer Effeithlonrwydd 

I ba raddau mae’r heddlu yn effeithlon? 

Ym Mai 2014, archwiliodd HMIC Gwent yn rhan o’r rhaglen archwilio Plismona mewn 

Cyni. Mae’r casgliadau ar y pryd wedi eu cynnwys yn y tri pharagraff canlynol. 

Mae gan Went ddealltwriaeth gyfyngedig o’r galw mae’r heddlu’n wynebu. Nid yw 

wedi cyflawni unrhyw ddadansoddiad galw cynhwysfawr ers 2009. Heb y 

ddealltwriaeth hon, ni all yr heddlu fod yn hyderus ei fod yn defnyddio ei adnoddau 

yn y modd mwyaf effeithiol. 

Yn y 12 mis i Fawrth 2014, mae lefelau troseddau cofnodedig wedi cynyddu yn ardal 

heddlu Gwent; yn nodedig cafwyd cynnydd mewn troseddau yn ymwneud â thrais. 

Ar yr un pryd, mae lefel yr heddlu o foddhad dioddefwyr wedi gostwng. 

Mae HMIC yn pryderu bod yr heddlu yn wynebu perfformiad dirywiol ac, yn 

absenoldeb cynllun credadwy i fodloni ei ofynion cynilo, mae’n risgio dirywiad 

pellach. 

Oherwydd y lefel o welliant sydd angen, edrychodd HMIC eto ar Went yn Hydref 

2014, a chanfod bod yr heddlu wedi sicrhau cynnydd da. Mae’r heddlu wedi cyflawni 

asesiad cychwynnol o alw ac wedi hysbysu HMIC y bydd y broses hon yn cael ei 

hailadrodd yn Nhachwedd 2014 i ddatblygu eu dealltwriaeth ymhellach. Cynlluniwyd 

model gweithredu newydd i gyflawni plismona fforddiadwy sy’n bodloni gofynion 

gweithredol. Rhagwelir y bydd y ffordd newydd hon o weithio yn cael ei gweithredu 

yn Ebrill 2015. Yn ogystal, mae’r heddlu wedi datblygu ei gynllun cyllideb ymhellach 

ac mae’n hyderus y gellir cyflawni’r arbedion gofynnol. 

Angen gwelliant 
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I ba raddau mae’r heddlu yn cymryd camau i sicrhau sefyllfa ariannol gadarn 

yn y tymor byr a hir? 

Mae angen i Went ddod o hyd i £3.7 miliwn o arbedion yn 2014/15; mae ganddo 

gynlluniau clir ar waith i gyflawni’r rhan fwyaf o hyn a bydd yn defnyddio arian wrth 

gefn i dalu am unrhyw ddiffyg. 

Yn 2015/16 mae angen arbedion o £9.2 miliwn gyda chynlluniau ar gyfer £5.1 

miliwn. Tra bod yr heddlu yn bwriadu defnyddio rhywfaint o arian wrth gefn, nid oes 

unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i sicrhau’r arbedion cylchol atodol, heblaw trwy golli 

staff. 

Nid yw’r cynlluniau i ddelio â'r gofynion arbedion tu hwnt i 2016 wedi eu datblygu'n 

ddigonol ac nid yw'n glir sut fydd yr heddlu yn cyflawni'r arbedion yn y dyfodol wrth 

gynnal plismona effeithiol. 

Mae HMIC yn pryderu yn absenoldeb cynlluniau cynaliadwy ar gyfer y dyfodol y 

bydd yr heddlu yn cydbwyso ei gyllideb trwy beidio penodi staff newydd wrth i rai 

adael. Mae’n debygol y bydd dull o’r fath yn golygu na fydd yr heddlu yn gallu cynnal 

lefelau effeithiol o wasanaeth ar gyfer y cyhoedd yng Ngwent. 

Pan edrychodd HMIC eto ar yr heddlu yn Hydref, roedd wedi datblygu ei gynllun 

cyllideb ymhellach. Er bod elfennau o’r cynllun hwn ar lefel gynnar, roeddynt wedi eu 

hategu gan dybiaethau pwyllog ac mae’r heddlu yn hyderus y gellir cyflawni’r 

arbedion angenrheidiol. Yn dilyn yr ail archwiliad, mae gan HMIC fwy o hyder yng 

nghynlluniau ariannol yr heddlu. 

Angen gwelliant 

I ba raddau mae gan yr heddlu ffordd fforddiadwy o ddarparu plismona? 

Mae yna rai meysydd cynnydd yn ymagwedd Gwent i ddarpariaeth plismona 

fforddiadwy. Yn benodol, mae’r heddlu yn dal i wneud defnydd da o gydweithredu 

gyda heddluoedd Cymreig eraill a phartneriaid lleol i gael gwell gwerth am arian; 

cafwyd newid diwylliannol positif ar draws y sefydliad ac mae’r gyfran gynyddol o 

swyddogion yr heddlu ar y rheng flaen hefyd yn galonogol. 

Mae hefyd yn galonogol bod yr heddlu yn bwriadu cyflawni gwaith ar fodelu galw a 

gweithlu: gobeithir y bydd hyn yn caniatáu i’r heddlu ddatblygu strategaeth i baru 

galw ag adnoddau yn y dyfodol. 

Fodd bynnag, mae HMIC yn pryderu bod cynlluniau newid yr heddlu yn seiliedig yn 

bennaf ar leihau’r gweithlu trwy beidio penodi staff newydd wrth i rai adael. Er y 

gallai hyn gyflawni’r rhan fwyaf o arbedion sydd angen, ni all yr heddlu werthuso 

effaith colli swyddi ar y gwasanaeth na bod yn hyderus y bydd yn arwain at fodel sy’n 

gallu darparu plismona effeithiol yng Ngwent. 
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Er bod yr heddlu yn bwriadu colli llai o swyddogion yr heddlu na’r rhan fwyaf o 

heddluoedd eraill  yng Nghymru a Lloegr dros gyfnod yr adolygiad o wariant, mae’r 

bwlch yng nghynlluniau arbedion yr heddlu yn golygu nad yw hyn yn debygol o gael 

ei gynnal tu hwnt i 2015. Bydd angen gostyngiadau pellach mewn staffio er mwyn 

cydbwyso cyllidebau yn y dyfodol. 

Mae’n allweddol bod yr heddlu yn datblygu strwythur sy’n gynaliadwy ac yn 

fforddiadwy wrth symud ymlaen, ac sy’n dal i ddiogelu rolau brwydro troseddau 

allweddol. 

Canfu HMIC yn ei ail archwiliad yn Hydref bod yr heddlu wedi sicrhau cynnydd da 

wrth ddatblygu model gweithredu, wedi cynllunio i ddiogelu’r rheng flaen ac i wella 

boddhad dioddefwyr, sy’n fforddiadwy yn y tymor canolig ac y gellir ei fantoli ar gyfer 

y dyfodol. Mae angen i’r heddlu nawr symud o ddatblygu’r cynllun i weithredu newid 

arwyddocaol mewn cyfnod byr o amser. 

Angen gwelliant 
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Cyfreithlondeb 

A yw’r heddlu yn gweithredu gyda chywirdeb ac yn darparu gwasanaeth y mae’r 

cyhoedd yn disgwyl? 

Dealltwriaeth bellach ar gyfreithlondeb 

Cafwyd cynnydd da ers adroddiad HMIC yn 2012 ar reoli perthnasau proffesiynol a 

phersonol gyda chywirdeb a thryloywder. Mae Gwent wedi gweithio’n galed i sefydlu 

ymddygiad moesol a phroffesiynol; fodd bynnag, mae angen mwy o hyfforddiant ar 

faterion cywirdeb ac ymdrechion i hyrwyddo hyder wrth herio ymddygiad gwael. Mae 

angen i broses gwneud penderfyniadau a’u cofnodi yn yr adran safonau proffesiynol 

wella. Mae angen adolygu rhai polisïau yn ymwneud â chywirdeb a dylai rheolaeth o 

lif gwaith yn yr adran safonau proffesiynol fod yn fwy effeithiol.  

Darllen mwy  

Canfu Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr (12 mis i Fawrth 2013) bod y gyfran o 

ymatebwyr sy’n meddwl fod yr heddlu yn gwneud gwaith rhagorol/da yn is na’r ffigwr 

ar gyfer Cymru a Lloegr. Canfu’r un arolwg dros yr un cyfnod hefyd bod y gyfran sy’n 

cytuno bod yr heddlu yn delio â phryderon lleol yn llai na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru 

a Lloegr. Canfu arolwg boddhad dioddefwyr yr heddlu ei hun (12 mis i Fehefin 2014) 

bod y gyfran o ddioddefwyr oedd yn fodlon â’u profiad yn llai na’r ffigwr ar draws 

Cymru a Lloegr. 

Canfu’r archwiliad cywirdeb data troseddu bod staff rheng flaen, yn cynnwys rhai 

sy’n derbyn galwadau, yn deall pwysigrwydd bodloni anghenion y dioddefwr wrth 

ystyried cofnodi troseddau ac ymchwilio. Canfu’r archwiliad cam-drin domestig 

risgiau yn y modd mae’r heddlu yn rheoli’r adrodd cychwynnol o gam-drin domestig. 

Nid oedd yna weithdrefnau cadarn ar waith i sicrhau y gellid nodi dioddefwyr mynych 

a bregus yn gyson. Roedd yna anghysondeb yn yr ymagwedd i asesu’r risgiau a 

gyflwynwyd i ddioddefwyr. 

O ganlyniad i’r archwiliad cywirdeb data troseddau, mae HMIC yn pryderu nad yw 

cyfran nodedig o adroddiadau o droseddau yn cael eu cofnodi gan yr heddlu. Mae 

hyn yn golygu nad yw dioddefwyr yn derbyn y gwasanaeth y dylent pan fyddant yn 

adrodd trosedd am y tro cyntaf. Fodd bynnag, mae HMIC yn hapus gyda chywirdeb 

penderfyniadau’r heddlu wrth wneud penderfyniadau dim trosedd (canslo trosedd a 

gofnodwyd), gyda bron i bob un yn gywir. 
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Cwestiynau ar gyfer Cyfreithlondeb 

I ba raddau mae’r heddlu yn sicrhau bod y gweithlu yn gweithredu â 

chywirdeb? 

Mae yna arweinyddiaeth glir gan y prif gwnstabl a’r dirprwy brif gwnstabl o ran 

hyrwyddo ymddygiad moesol a phroffesiynol. Mae grŵp rheoli risg yr heddlu yn 

rheoli bygythiadau i’r sefydliad yn effeithiol. Cyflawnwyd arolwg barn staff i helpu prif 

swyddogion i ddeall y materion mae’r heddlu’n wynebu. 

Nid yw’r holl staff yn hyderus i herio ymddygiad gwael, er eu bod yn deall beth a 

ddisgwylir ganddynt. Mae swyddogion a staff newydd yr heddlu wedi derbyn 

hyfforddiant cywirdeb, ond mae’r heddlu angen gwneud mwy i ddarparu hyfforddiant 

cywirdeb i'r staff i gyd. 

Nodwyd rhai penderfyniadau gwael a diffyg cadw cofnodion yn adran safonau’r 

heddlu (PSD). Mae’r PSD yn ymchwilio i bob lefel o gŵyn ac o ganlyniad mae'r 

adran wedi ei gorlwytho ac ymchwiliadau yn araf. Nid oes gan y PSD y gallu i ddelio 

â llygredd ehangach yn rhagweithiol a gallai materion camymddygiad staff gyflwyno 

bygythiad i’r heddlu. 

Mae gan yr heddlu brosesau i nodi swyddogion a staff bregus. Mae’r prosesau nodi 

llygredd hyn yn effeithiol ac yn gryfder gwirioneddol i'r heddlu. 

Mae’r heddlu wedi bod yn rhagweithiol yn ei ymagwedd i nodi aelodau staff allai fod 

dan risg o gam-drin eu pwerau gyda chymhelliad rhywiol. Yn ogystal, mae hefyd 

wedi nodi datgeliad amhriodol o wybodaeth i deulu a ffrindiau fel un o’i 

flaenoriaethau ar gyfer gweithredu. 

Cafwyd cynnydd da ers adroddiad HMIC yn 2012. Mae staff yn ymwybodol o’u 

cyfrifoldebau parthed cywirdeb. Mae’r heddlu wedi cyflawni gwaith rhagweithiol o ran 

amlygu’r risgiau o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, dylai’r heddlu 

baratoi ar gyfer cyflwyno cod fetio cenedlaethol newydd yn 2015 er mwyn 

cydymffurfio â’r amodau. 

Dylid ailgyflwyno profion cyffuriau ar hap ac mae angen i’r polisi rhoddion a 

lletygarwch fod yn fwy effeithiol. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 
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Beth yw dehongliadau’r cyhoedd o’r heddlu? 

Mae HMIC yn ystyried bod yna ddwy ffynhonnell data sy’n rhoi cipolwg o 

ddehongliad y cyhoedd o’u heddlu: Arolwg Troseddau Cymru a Lloegr, a’r Arolwg 

Boddhad Dioddefwyr. 

Dengys y data ar gyfer Gwent: 

Arolwg Troseddau Cymru a Lloegr (12 mis i Fawrth 2013) 

 bod 53 y cant o’r oedolion a holwyd yn meddwl bod yr heddlu yn gwneud 

gwaith rhagorol/da sy’n llai na’r ffigwr ar draws Cymru a Lloegr o 61 y cant. 

 bod 54 y cant o’r oedolion a holwyd yn cytuno bod yr heddlu yn delio â 

phryderon lleol, sy’n gyffredinol yn llai na’r gyfran Cymru a Lloegr o 60 y cant. 

Arolwg Boddhad Dioddefwyr (12 mis i Fehefin 2014) 

 bod 78.1 y cant (± 1.7 y cant) o ddioddefwyr yn fodlon â’u profiad sy’n llai na’r 

ffigwr ar draws Cymru a Lloegr o 85.0 y cant (± 0.2 y cant). 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 

I ba raddau mae’r heddlu yn ymateb i alwadau ar gyfer gwasanaeth yn briodol? 

Canfu’r archwiliad gwerth am arian ar adeg yr ymchwiliad nad oedd yr heddlu yn 

casglu gwybodaeth ar yr amser a gymer i swyddogion ymateb i alwadau argyfwng 

neu frys. Roedd hyn yn golygu nad oedd HMIC yn gallu asesu effeithlonrwydd sut 

oedd yr heddlu yn ymateb i’r galwadau hyn am wasanaeth gan y cyhoedd. 

Canfu’r archwiliad cywirdeb data troseddu bod staff rheng flaen, yn cynnwys rhai 

sy’n derbyn galwadau, yn deall pwysigrwydd bodloni anghenion y dioddefwr wrth 

ystyried cofnodi troseddau ac ymchwilio. Roeddynt yn gwrtais, proffesiynol a 

chymwynasgar. 

Canfu’r archwiliad cam-drin domestig risgiau yn y modd mae’r heddlu yn rheoli’r 

adrodd cychwynnol o gam-drin domestig. Nid oedd yna weithdrefnau cadarn ar waith 

i sicrhau y gellid nodi dioddefwyr mynych a bregus yn gyson. Nid oedd darpariaeth 

hyfforddiant effeithiol yn gyson ar draws yr heddlu. Yn benodol, roedd diffyg 

dealltwriaeth gan rai staff ynglŷn â’r mathau o gam-drin domestig y mae’n ofynnol 

iddynt ddelio â nhw. Canfu HMIC anghysondeb yn yr ymagwedd i asesu’r risgiau a 

gyflwynwyd i ddioddefwyr, gyda rhai swyddogion yn dehongli’r offeryn asesu risg 

ffurfiol i fod yn broses fiwrocrataidd. Roedd hyn yn golygu ei bod yn bosibl nad yw 

rhai dioddefwyr yn derbyn y lefel uwch o gefnogaeth maent angen. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 
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I ba raddau mae’r data a’r wybodaeth a ddarparwyd gan yr heddlu o ansawdd 

uchel? 

 Archwiliodd yr arolygiad o gywirdeb data troseddau 89 cofnod digwyddiad a chanfod 

y dylid fod wedi cofnodi 67 o’r troseddau hyn. O’r 67 o droseddau y dylid fod wedi eu 

cofnodi, cofnodwyd 58 ohonynt. O’r 58, roedd tri wedi eu dosbarthu’n wallus a thri 

wedi eu cofnodi tu allan i’r terfyn 72 awr a ganiateir gan Reolau Cyfrif y Swyddfa 

Gartref (HOCR). Roedd yna angen i wella cywirdeb ac amseroldeb y penderfyniadau 

cofnodi troseddau. Roedd yr archwiliad hefyd yn pryderu am sut oedd yr heddlu wedi 

cofnodi troseddau gadael heb dalu. 

Adolygodd yr archwiliad hefyd 63 o gofnodion heb drosedd, a chanfod bod pob un 

o’r 63 o gofnodion yn cydymffurfio â HOCR a’r Safon Cofnodi Troseddau 

Cenedlaethol (NCRS). Cyflawnwyd cymeradwyaeth i wneud cofnod yn un heb 

drosedd gan y pedwar penderfynydd dynodedig; roedd hyn yn sicrhau gweithrediad 

cyson a phriodol o’r NCRS. 

Dim dyfarniad graddedig yn 2014 

 

 


