
Defnydd o Rym 
 
Craffu Dwys

I ymweld â'm gwefan ac am fwy o wybodaeth am Heddlu
Dyfed-Powys, cliciwch ar y logos isod

Beth wnaethon ni...

Adolygu data

Ymgynghori wyneb yn wyneb a'r
cyhoedd mewn sioeau haf

Arolwg ar-lein o farn y cyhoedd 

Grwpiau ffocws gyda swyddogion a staff

Adolygiad annibynnol o ddigwyddiadau

Pam y gwnaethom hyn...

Y ffeithiau:
Buddsoddwyd £342,788 mewn
Camerâu Corff  
£3,150 mewn Giardiau Poeri a Brathu

NI CHYNHALIWYD 36 o 40 cwyn a oedd
yn ymwneud â defnydd swyddogion o     
rym gormodol  

Anafwyd 61 swyddog heddlu ac aelod staff
drwy’r defnydd o rym mewn un cyfnod o 3 mis

Roedd 90% o aelodau’r cyhoedd y
siaradom â nhw’n credu bod swyddogion
yn defnyddio grym yn briodol 

Ers Ebrill 2017 mae data ar ddefnydd
swyddogion o rym wedi ei gyhoeddi gan bob un
o heddluoedd y Swyddfa Gartref

Buddsoddi sylweddol mewn Fideo Camera
Corff a Giardiau Poeri a Brathu 

Buddsoddi sylweddol mewn Fideo Camera
Corff a Giardiau Poeri a Brathu 

Barn yr Arolygiaeth fod angen i Heddlu
Dyfed-Powys "gyfoethogi craffu allanol er
mwyn gwella ei ymdriniaeth o'r cyhoedd"  

683

20

536 419

53 27

78

Y mathau o rym a ddefnyddir yn fwyaf cyffredin yw:

Gosod
gefynnau

Cyfathrebu
tactegol

Sgiliau heb
arfau

Ataliadau
llawr 

Mae'r mathau o rym risg uwch yn cael eu defnyddio'n llai aml:

Taser
Arfaeth
saethu

Chwistrell
lidiog

Ein casgliadau...
Mae defnydd o rym yn cael ei dan-gofnodi gan
swyddogion; 
Alcohol, cyffuriau ac iechyd meddwl yw'r ffactorau effaith
mwyaf cyffredin; 
Sgiliau heb arfau, gosod gefynnau ac ataliadau llawr yw
mwyafrif y tactegau sy'n arwain at gwynion; 
Mae barn y cyhoedd yn bennaf yn gadarnhaol mewn
perthynas â defnydd yr heddlu o rym; ac 
Roedd ein hadolygiad annibynnol yn cefnogi'r adborth
cyhoeddus cadarnhaol. 

Medi 2018

Ein prif argymhellion...

Cyflwyno cyfeirnodau unigryw ar gyfer ffurflenni
defnydd o rym

Defnyddio'r rhain i sicrhau bod darnau o ffilm o
Fideo Camera Corff yn hawdd eu hadfer

Cyfathrebu gofynion cofnodi clir a chyson i
swyddogion a staff

Adolygu'r pecyn hyfforddi defnydd o rym presennol

Gosod trefniadau archwilio a goruchwylio mewn lle

Giard Poeri a
Brathu 
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http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/
https://www.dyfed-powys.police.uk/
https://en-gb.facebook.com/DPPolice
https://twitter.com/DyfedPowys
http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/



