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Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran cwtogi ar 
droseddau? 

Crynodeb cyffredinol 

Canfu HMIC fod Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio'n effeithiol i leihau trosedd. Mae 

lefelau trosedd yn yr ardal yn is na'r rhai hynny ar draws Cymru a Lloegr gyfan, ac 

maent wedi disgyn ar raddfa debyg i'r darlun cenedlaethol dros y pedair blynedd 

diwethaf. Fodd bynnag, mae'r raddfa ymddygiad gwrthgymdeithasol yn uwch yn 

Nyfed-Powys nag yng Nghymru a Lloegr gyfan.  

Mae mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn flaenoriaeth glir, ac mae 

ymrwymiad ar bob lefel o'r llu i ddeall pryderon lleol a thaclo ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. Mae'r llu'n gweithio'n dda gyda phartneriaid lleol i dorri trosedd 

ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac i ddarparu cymorth i ddioddefwyr. 

Eleni, ymgymerodd HMIC ag arolygiad i uniondeb data trosedd pob un o'r 43 heddlu, 

er mwyn penderfynu i ba raddau y gellir ymddiried yng ngwybodaeth drosedd a 

gofnodir gan yr heddlu ar lefel genedlaethol. Mae gan HMIC bryderon difrifol 

ynghylch ymagwedd Dyfed-Powys tuag at gofnodi trosedd, nad yw mor gywir ag y 

dylai fod. Mae adroddiadau lluoedd unigol ar gael ar 

www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic 

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic


4 

 

Pa mor effeithiol yw’r 

heddlu o ran cwtogi ar 

droseddau ac atal 

troseddu? 

Pa mor effeithiol yw’r 

heddlu o ran ymchwilio i 

droseddu? 

Pa mor effeithiol yw’r 

heddlu o ran taclo 

ymddygiad 

gwrthgymdeithasol? 

Da Da Da 

Mae ardal Heddlu Dyfed-

Powys yn dal yn un o 

drosedd cymharol isel, ac 

mae trosedd wedi lleihau 

ar oddeutu'r un raddfa â'r 

un ar gyfer Cymru a Lloegr 

gyfan dros y pedair 

blynedd diwethaf. 

Mae'r llu'n gwella ei 

ymagwedd tuag at 

ddioddefwyr ac mae 

ymrwymiad gan yr 

arweinyddiaeth i ddarparu 

gwasanaeth sy'n 

canolbwyntio ar 

ddioddefwyr. Mae'r llu'n 

cymryd camau i ddeall yn 

well yr achosion o 

anfodlonrwydd dioddefwyr 

ac, er gwaethaf toriadau 

ariannol, mae'n dal yn 

ymrwymedig i anfon 

swyddog i fynychu pob 

trosedd. 

Mae gan Heddlu Dyfed-

Powys berthnasau 

gweithio da gyda 

phartneriaid i atal trosedd 

a lleihau troseddu ac mae 

ganddo gynlluniau i 

ddatblygu'r rhain 

ymhellach. 

Mae Heddlu Dyfed-Powys 

yn cydnabod y pwysigrwydd 

o ddarparu ymateb effeithiol 

i ddioddefwyr a nodi 

peryglon ar y cyswllt cyntaf. 

Mae safon cyswllt â 

dioddefwyr yn dda ar gyfer y 

dioddefwyr hynny a asesir 

fel rhai mewn perygl mawr, 

ond mae rhai 

anghysondebau yn y ffordd 

mae dioddefwyr eraill yn 

cael eu trin. 

Canfu HMIC fod 

arolygiadau'n cael eu cynnal 

yn effeithiol yn gyffredinol a 

bod goruchwyliaeth yn dda. 

Mae ditectifs CID yn y llu'n 

cael eu hyfforddi ac 

achredu'n broffesiynol, ond 

mae'r hyfforddiant mewn 

arolygiadau'n fwy 

cyfyngedig. 

Mae rhywfaint o waith da 

ynghylch delio â'r 

troseddwyr mwy cyson trwy 

ymagwedd gydgysylltiedig 

gyda phartneriaid, yn taclo’r 

troseddwyr hynny sy'n 

achosi'r risg fwyaf i'r 

cyhoedd er mwyn eu hatal 

rhag aildroseddu. 

Mae ymddygiad 

gwrthgymdeithasol yn 

flaenoriaeth strategol glir i 

Heddlu Dyfed-Powys ac 

mae'r staff yn deall hyn yn 

dda. 

Mae ymrwymiad cryf ar 

bob lefel yn y llu i ddeall a 

thaclo pryderon lleol. 

Mae'r llu'n gweithio'n dda 

gyda phartneriaid lleol i 

rannu gwybodaeth a dod o 

hyd i atebion 

cydgysylltiedig i 

broblemau ynghylch 

ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

Mae ffocws da ar ddeall a 

rheoli'r risg i ddioddefwyr 

oherwydd ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, a 

sicrhau eu bod yn cael y 

gwasanaeth sydd arnynt 

ei angen gan yr heddlu a 

phartneriaid. 
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Cyflwyniad 

Mae’r arolygiad hwn yn ystyried pa mor effeithiol yw heddluoedd o ran cwtogi ar 

droseddu. Mae’r cyhoedd yn disgwyl i’r heddlu leihau, atal ac ymchwilio i droseddau, 

dwyn y rhai dan amheuaeth i gyfraith ac, ar y cyd â gwasanaethau ac asiantaethau 

eraill, i ofalu am ddioddefwyr. Er mwyn asesu effeithlonrwydd pob llu, buom yn 

edrych ar dri maes penodol: 

 Pa mor effeithiol yw’r llu o ran cwtogi ar droseddau ac atal troseddu? 

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

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

Yn ystod ein harchwiliad buom yn dadansoddi data a dogfennau’r heddluoedd, ac yn 

cynnal archwiliadau o fewn yr heddluoedd. Buom yn cyfweld y swyddogion hŷn sy’n 

gyfrifol am droseddu, plismona yn y gymdogaeth a gofal dioddefwyr ym mhob llu. 

Cynhaliwyd grwpiau trafod gyda swyddogion heddlu rheng flaen, a gwylio eu 

gweithgarwch o lygad y ffynnon. At hyn, adolygwyd 20 ymchwiliad troseddol ym 

mhob llu a chyfweld penaethiaid sefydliadau partner megis awdurdodau lleol. 

Canolbwynt yr archwiliad oedd ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau: 

byrgleriaeth o eiddo; troseddau rhyw difrifol; a thrais gyda niwed yn ystod yr 

archwiliad hwn. Ein rheswm dros ganolbwyntio ar y troseddau hyn oedd eu bod yn 

cwmpasu troseddau meddiangar a threisgar ac amddiffyniad pobl fregus. Rhoddodd 

hyn gyfle i ni asesu pa mor dda mae’r heddlu yn trin y dioddefwr trwy gydol yr 

ymchwiliad – gan ystyried yn benodol pa mor dda oedd y swyddogion yn hel 

gwybodaeth a pha mor dda roeddynt yn cael eu harolygu.  

Mae dioddefwyr wrth galon yr arolygiad hwn. Mae hawl gan ddioddefwyr gael 

gwasanaeth gan yr heddlu; mae hyn yn cynnwys gwybodaeth gyson am eu hachos, 

cyfle i gyflwyno datganiad effaith pan fo hynny yn berthnasol ac ymgynghori â hwy ar 

ganlyniadau cyfiawnder troseddol posibl. Pan fydd yr heddlu yn darparu’r 

gwasanaeth hwn i ddioddefwyr, mae’n cynyddu boddhad y dioddefwr ac yn adeiladu 

ymddiriedaeth a hyder yn yr heddlu.  

Fel rhan o’r arolygiad hwn, buom yn ystyried pa mor dda mae heddluoedd yn ymdrin 

ag achosion o gam-drin domestig, ochr yn ochr â mathau eraill o drosedd. 

Cyhoeddodd HMIC adroddiad ym mis Mawrth 2014 ar ba mor dda mae heddluoedd 

yn ymdrin â cham-drin domestig a chynnig cefnogaeth i ddioddefwyr. O ganlyniad i’r 

arolygiad hwnnw gofynnwyd i bob heddlu ddarparu cynllun gweithredu yn dangos sut 

maent yn gwella gwasanaethau i ddioddefwyr achosion o gam-drin domestig ac 

rydym wedi adolygu’r cynlluniau gweithredu a ddatblygwyd gan yr heddluoedd. Nid 

yw’r cynlluniau gweithredu hyn wedi effeithio ar y penderfyniadau a wnaed yn yr 

adroddiadau hyn.  

Mae’r arolygiad troseddau yn darparu’r cyfle cyntaf i’r HMIC brofi a yw ymagwedd yr 

heddlu at wella’r dull a ddefnyddir i ymdrin â cham-drin domestig yn dechrau cael 

effaith ac mae hyn yn rhan o’n hasesiad cyflawn o’r heddlu. 
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Pa mor effeithiol yw’r heddlu o ran cwtogi ar 
droseddau ac atal troseddu? 

Edrychodd HMIC ar sut mae arweinwyr yr heddlu yn trefnu eu hadnoddau i leihau 

nifer y troseddau a gyflawnir, amlhau ansawdd y cyswllt gyda’r dioddefwr, a sicrhau 

bod yr heddlu yn canolbwyntio ar flaenoriaethau cymunedol tra’n lliniaru bygythiadau 

cenedlaethol.  

Buom yn edrych ar sut mae’r heddlu yn atal troseddu, sut mae’n defnyddio tactegau 

megis grymoedd atal ac archwilio i atal a datgelu trosedd a chwtogi ar droseddu. 

Buom yn edrych hefyd ar sut mae’r heddlu yn gweithio gydag asiantaethau eraill 

megis gwasanaethau cymdeithasol i leihau troseddu. 

Trosedd 

Yn 2010 gosododd yr Ysgrifennydd Cartref flaenoriaeth glir i wasanaeth yr heddlu 

leihau troseddau. O’i gymharu â’r 12 mis hyd Fehefin 2010, roedd y troseddau a 

gofnodwyd (gan eithrio twyll) yn y 12 mis hyd Fehefin 2014 wedi lleihau fesul 14 y 

cant yn Nyfed Powys o gymharu â lleihad o 16 y cant ar draws yr holl luoedd yng 

Nghymru a Lloegr. 

Yn ystod y cyfnod hwn, roedd troseddau a seiliwyd ar ddioddefwyr (h.y. troseddau lle 

ceir dioddefwr uniongyrchol megis unigolyn, grŵp neu sefydliad) wedi lleihau fesul 

18 y cant yn Nyfed Powys, o gymharu â gostyngiad o 16 y cant ar draws Cymru a 

Lloegr. 

O edrych ar y 12 mis cyn diwedd Mehefin 2014 roedd y troseddau a gofnodwyd  

(gan eithrio twyll) yn Nyfed-Powys wedi lleihau o 1 y cant, o gymharu â gostyngiad o 

1 y cant ar draws Cymru a Lloegr. 
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Ffigwr: Cyfradd trosedd a gofnodwyd (fesul 1,000 y boblogaeth) rhwng Mehefin 2010 a Mehefin 

2014. 

 

Trwy edrych ar faint o droseddau cofnodedig a digwyddiadau o ymddygiad 

gwrthgymdeithasol sy'n digwydd ar gyfer pob 1,000 o'r boblogaeth, rydym yn cael 

arwydd o ba mor ddiogel ydyw i'r cyhoedd yn yr ardal heddlu honno. Mae'r tabl isod 

yn dangos cyfraddau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Nyfed-Powys (ar 

gyfer pob 1,000 o'r boblogaeth) o gymharu â gweddill Cymru a Lloegr. 

Y 12 mis hyd at Fehefin 2014 
Cyfradd Heddlu 

Dyfed-Powys (i bob 

1,000 o'r boblogaeth) 

Cyfradd Cymru a 

Lloegr (fesul 1,000 o'r 

boblogaeth) 

Trosedd ac eithrio twyll 35.8 60.7 

Trosedd seiliedig ar ddioddefwyr 27.0 53.9 

Troseddau rhywiol 1.0 1.2 

Trais ag anaf 4.5 5.9 

Byrgleriaeth mewn annedd* 2.1 8.9 

Digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol* 40.6 36.8 

*Sylwer bod y data ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gyfer y 12 mis hyd at Fawrth 

2014 a bod y gyfradd ar gyfer byrgleriaeth mewn annedd fesul 1,000 cartref, nid y boblogaeth. 

Rydym wedi dewis y mathau hyn o drosedd i roi awgrym o lefelau trosedd yn ardal yr 

heddlu. Nid ydym yn barnu effeithiolrwydd yr heddlu ar gyfraddau troseddau a 

gofnodwyd yn unig. Am wybodaeth parthed amledd mathau eraill o drosedd yn eich 

ardal chi, ewch i www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/crime-and-policing-

comparator 

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/crime-and-policing-comparator
http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/crime-and-policing-comparator
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Cyfradd ganfod Dyfed-Powys (ar gyfer troseddau ac eithrio twyll) ar gyfer y 12 mis 

hyd at ddiwedd Mawrth 2014 oedd 51 y cant, a oedd yn uwch na'r 26 y cant ar gyfer 

Cymru a Lloegr. 

Cyflwynwyd fframwaith newydd canlyniadau troseddau yn Ebrill 2014. Mae’n disodli’r 

fframwaith blaenorol ar gyfer cofnodi sut mae’r heddlu yn cwblhau archwiliad trwy’r 

hyn a elwid yn ‘sancsiynau datgeliad’ (e.e. cyhuddiadau a /neu wysion). Cynlluniwyd 

fframwaith newydd canlyniadau troseddau i gefnogi swyddogion yr heddlu i 

ddefnyddio eu barn broffesiynol i sicrhau canlyniad teg ac amserol a fydd yn 

adlewyrchu’r niwed a wnaed i’r dioddefwr, difrifoldeb yr ymddygiad tramgwyddus, yr 

effaith ar y gymuned, ac sydd yn rhwystro troseddu yn y dyfodol. Bydd data ar ystod 

gyflawn y canlyniadau a gaed o ganlyniad i archwiliadau (nid datgeliadau yn unig 

ond hefyd, er enghraifft, datrysiadau cymunedol megis cyfryngiad a elwir yn 

gyfiawnder adferol) ar gael o fis Gorffennaf 2015 ac fe’u defnyddir yn arolygiadau 

HMIC yn y dyfodol. 

Cwrdd ag anghenion y gymuned 

Cyflwynir y blaenoriaethau heddlu a throseddu ar gyfer Dyfed-Powys yng nghynllun 

y comisiynydd heddlu a throseddu. Mae arweinwyr y llu'n sicrhau yr alinir 

gweithgareddau'r heddlu i gyflenwi'r blaenoriaethau hyn trwy broses y llu ar gyfer 

pennu tasgau. Ar lefel leol, mae'r llu'n ymgysylltu'n uniongyrchol â'r gymuned er 

mwyn deall pryderon lleol ynghylch diogelwch ac er mwyn sicrhau bod 

blaenoriaethau lleol yn cael eu trafod yn iawn. Er enghraifft, mae'n lleihau trosedd 

cerbydau drwy ddosbarthu taflenni atal trosedd a nodi cei nad ydynt wedi'u cloi, 

lleoli'r perchennog a rhoi cyngor ynghylch atal trosedd iddynt. 

Mae gan y llu gysylltiadau cryf â'i gymunedau gwledig ac mae ei ffocws ar 

ymddygiad gwrthgymdeithasol yn dangos ei fod yn cydnabod yr hyn sy'n bwysig yn 

lleol. Mae'n defnyddio ystod o sianeli cyfathrebu lleol, yn amrywio o'r cyfryngau 

cymdeithasol i ddulliau mwy traddodiadol fel cyfarfodydd cymunedol, dosbarthu 

taflenni, ymweliadau personol a straeon yn y cyfryngau lleol. Hefyd mae'n cynhyrchu 

taflenni dwyieithog i annog aelodau'r gymuned i gymryd rhan mewn fforymau 

ymgynghori gwahanol. Er gwaethaf yr ardal ddaearyddol fawr a gwmpasir gan lu sy'n 

gymharol fach, mae Heddlu Dyfed-Powys yn dal yn ymrwymedig i anfon swyddog 

heddlu i fynychu pob adroddiad o drosedd. 

Ansawdd cyswllt â dioddefwyr 

Canfu HMIC fod Heddlu Dyfed-Powys wedi gwneud rhai newidiadau cadarnhaol i 

ganolbwyntio'n fwy ar ddioddefwyr. Er enghraifft, mae ymrwymiad amlwg i ofal 

dioddefwyr drwy gydol proses gyfiawnder troseddol y llu. Mae swyddogion yn 

ystyried bod safon gofal dioddefwyr yn llawn mor bwysig ag erlyn troseddwr yn 
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llwyddiannus. Cydnabyddir hyn gan bartneriaid lleol. Hefyd sylwodd partneriaid lleol 

fod y llu wedi gwella'r gofal mae'n ei roi i ddioddefwyr troseddau rhywiol. Mae hyn 

wedi'i gynorthwyo trwy gyllid ariannol gan swyddfa'r comisiynydd heddlu a throseddu 

i ddatblygu dwy ganolfan atgyfeirio ar gyfer ymosodiadau rhywiol (SARCs) er mwyn 

darparu cyfleusterau ychwanegol ledled ardal y llu. 

Fel pob llu, mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal arolwg rheolaidd o ddioddefwyr 

trosedd. Nododd y gellid gwneud mwy i gasglu adborth a deall achosion 

anfodlonrwydd dioddefwyr ar wasanaethau'r heddlu. Mae wedi comisiynu Cymorth i 

Ddioddefwyr i gynnal arolygon ychwanegol ar y ffôn ar dri diwrnod yr wythnos gydag 

adborth cyffredinol yn cael ei gyfeirio at yr arolygydd lleol ac unrhyw faterion 

thematig yn cael eu bwydo'n ôl i'r uwch-arolygydd priodol. Mae partneriaid yn 

cydnabod bod y llu'n agored i dderbyn adborth, cadarnhaol a negyddol ill dau. 

Mesur pwysig o effaith newidiadau ar y broses o gyflenwi gwasanaeth i'r cyhoedd yw 

pa mor fodlon mae dioddefwyr ar y gwasanaeth cyffredinol maent yn ei dderbyn pan 

ydynt yn ceisio cymorth gan yr heddlu. Yn y 12 mis hyd at ddiwedd Mehefin 2014, 

roedd gan Heddlu Dyfed-Powys gyfradd foddhad dioddefwyr o 86.0 y cant (± 2.6 y 

cant), sydd ar y cyfan yn cyfateb i'r gyfradd foddhad yng Nghymru a Lloegr o 85.0 y 

cant (± 0.2 y cant). Mae ei gyfradd gyfredol hefyd ar y cyfan yn cyfateb i'r 84.1 y cant 

(± 4.6 y cant) a gofnodwyd ar gyfer Dyfed-Powys yn 2013. 

Defnydd o dactegau gan yr heddlu 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio ystod eang o dactegau er mwyn taclo 

materion ar draws y llu a materion lleol. Mae'r llu wedi buddsoddi mewn adnabod 

rhifau cerbydau yn awtomatig (ANPR), sy'n ei helpu i atal a chanfod trosedd. Mae 

hyn wedi arwain at rai llwyddiannau sylweddol o ran canfod troseddwyr naill ai cyn 

neu wedi i drosedd gael ei gyflawni (yn arbennig, ynghylch byrgleriaeth). O gofio'r 

ardal ddaearyddol fawr a'r boblogaeth wasgaredig, mae'r defnydd o ANPR yn 

caniatáu i'r llu ymateb yn effeithiol ac amddiffyn y gymuned fel ei gilydd. 

Mae'r llu'n dadansoddi tueddiadau mewn byrgleriaeth er mwyn nodi 'mannau poeth', 

rhedeg ymgyrchoedd ymwybyddiaeth ynghylch atal troseddu a helpu preswylwyr i 

amddiffyn eu heiddo yn erbyn byrgleriaeth. Hefyd mae'n gwneud defnydd da o 

ddadansoddi er mwyn nodi tueddiadau eraill ynghylch troseddu. Yna mae'n cysylltu 

â'r tîm heddlu priodol er mwyn gweithredu a monitro cynllun gweithredu ar gyfer y 

duedd drosedd honno neu'r ardal a effeithir. Gyda chyfradd droseddu isel a 

phoblogaeth wasgaredig, mae gan y llu ffocws cryf ar lefel leol ar fod yn ymwybodol 

o'r hyn sy'n mynd ymlaen ac ymateb yn briodol. Fe wnaethom ganfod bod y llu'n 

effeithiol wrth nodi a deall y bygythion a risgiau i gymunedau lleol ac ar draws y llu. 

Hefyd mae'n effeithiol wrth symud adnoddau o gwmpas y llu er mwyn targedu risgiau 

penodol. 
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Mae'r llu ar fin cyflwyno technoleg data symudol ar gyfer swyddogion ar draws y llu. 

Mae gan hyn botensial sylweddol i wella'r broses o gyflenwi gwasanaeth ac 

effeithlonrwydd. Bydd swyddogion yn gallu cyrchu gwybodaeth y llu a diweddaru 

systemau'r llu o bell. Bellach ni fydd rhaid iddynt deithio am bellterau hir yn ôl i orsaf. 

Yn lle, byddant yn gallu treulio mwy o amser allan ar batrôl ac yn eu cymunedau. Er 

bod gan y llu asedau arbenigol sy'n taclo grwpiau troseddu cyfundrefnol, mae'r holl 

staff yn deall bod ganddynt hwy rôl i'w chwarae hefyd drwy gyflwyno cudd-

wybodaeth a gweithio gyda phartneriaid er mwyn amddiffyn y gymuned. 

Gweithio mewn partneriaeth a rhannu gwybodaeth 

Mae gan Heddlu Dyfed-Powys berthnasau gweithio cryf gyda phartneriaid. Mae'r 

rhain yn cynnwys cael swyddogion heddlu'n gweithio o'r un safle â staff yr awdurdod 

lleol, a staff y sector gwirfoddol yn gweithio o orsafoedd heddlu i gefnogi dioddefwyr 

troseddau rhywiol. Fel rhan o'r ymagwedd rheoli integredig troseddwyr (IOM), mae 

gweithio ar y cyd rhwng gwasanaethau'r heddlu a phrawf sy'n delio â'r troseddwyr 

mwyaf cyson. Mae partneriaid yn gwerthfawrogi'r gweithio ar y cyd ac yn cydnabod 

bod y prosesau i rannu cudd-wybodaeth yn datblygu drwy'r amser. Mae gwaith ar y 

cyd wrthi i ddeall yn well a thaclo troseddau cudd megis masnachu pobl. Er 

enghraifft, sefydlwyd cynhadledd amlasiantaeth ar asesu risg (MARAC) er mwyn 

edrych ar fasnachu pobl, ac mae gweithrediadau ar y cyd eisoes wedi digwydd. 

Cynlluniwyd canolbwynt diogelu amlasiantaeth (MASH) ers tro byd. Bydd hwn yn 

cyfuno'r heddlu, y gwasanaeth prawf, y sector gwirfoddol, a gwasanaethau iechyd a 

chymdeithasol mewn un lleoliad sengl. Bydd yn galluogi'r holl asiantaethau hyn i 

gydweithio er mwyn rhannu gwybodaeth a chytuno ar ymagwedd gydgysylltiedig 

tuag at gefnogi ac amddiffyn dioddefwyr camdriniaeth a'u teuluoedd, yn ogystal â 

dioddefwyr bregus eraill. Mae partneriaid hefyd wedi cytuno y bydd MASH yn 

cynnwys arolygiaeth o adnoddau a bennir i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern. Er 

bod cynnydd yn cael ei wneud i sefydlu'r MASH, dylai'r llu sicrhau nad oes oedi 

pellach. Mae rhai partneriaid yn dal yn bryderus nad oes digon o ymgynghori wedi 

digwydd ynghylch datblygu'r broses MASH.  

Cam-drin domestig 

Ym Mawrth 2014 cyhoeddodd HMIC ganlyniadau ei arolygiad i 43 o luoedd ar 

effeithiolrwydd ymagwedd yr heddlu tuag at gam-drin domestig, gyda ffocws ar 

ganlyniadau ar gyfer dioddefwyr ac a yw risgiau i ddioddefwyr yn cael eu rheoli'n 

briodol. Roedd hyn yn cynnwys argymhellion clir ar gyfer pob llu ynghylch 

gwelliannau y dylai eu gwneud. O ganlyniad i'r arolygiad hwn galwyd ar bob llu i 

gynhyrchu a chyhoeddi cynllun gweithredu i gyflwyno'r camau roeddynt yn eu 

cymryd i wella'r gwasanaethau i ddioddefwyr cam-drin domestig. Dylai'r cynllun hwn 

arddangos bod argymhellion HMIC yn cael eu trafod a hefyd esbonio sut: 
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 bydd yr arweinyddiaeth yn sicrhau'r newidiadau sydd eu hangen a dal y bobl 

iawn i gyfrif; 

 mae ymateb yr heddlu pan yw dioddefwr yn cysylltu â nhw'n gyntaf (trwy 

alwad 999 neu ymweld â gorsaf heddlu) a phan ydynt yn mynychu lleoliad y 

digwyddiad yn cael ei gwella; 

 bydd y llu'n sicrhau bod arolygiad o safon uchel o'r holl droseddu cam-drin 

domestig; 

 caiff dioddefwyr eu cefnogi'n iawn a chaiff troseddwyr eu rheoli'n iawn; 

 mae'r hyfforddiant a dysgu a ddarperir i swyddogion yn sicrhau y gallant roi'r 

ymateb orau sydd ar gael i'r dioddefwr. 

Mae HMIC wedi gwneud ystyriaeth gychwynnol o'r cynllun gweithredu a gyflwynwyd 

gan Heddlu Dyfed-Powys. Fe wnaethom ganfod bod y llu wedi cynhyrchu cynllun 

sy'n amlinellu gweithgarwch sydd yn cyfateb i'r blaenoriaethau cenedlaethol 

cytunedig a amlinellir uchod. Nid oes unrhyw gyfeiriad uniongyrchol at yr 

argymhellion HMIC penodol ar gyfer y llu, er bod tystiolaeth o fewn y cynllun 

gweithredu'n manylu ar weithgarwch sy'n cael ei gynnal sy'n cefnogi'r hyn mae'r 

argymhellion hynny'n galw amdano. 

Fe wnaeth yr arolygiad trosedd ein darparu â'n cyfle cyntaf i brofi a oedd newidiadau 

yn ymagwedd y llu tuag at gam-drin domestig yn dechrau cael effaith gadarnhaol. 

Canfu HMIC dystiolaeth bod Heddlu Dyfed-Powys wedi gwneud cynnydd da i wella 

ei ymateb i gam-drin domestig. Cymerir camau gweithredu cadarnhaol yn erbyn 

troseddwyr mewn canran uchel o achosion ac fe wnaethom nodi bod safonau da 

ynghylch ymchwilio ac arolygu. Mae'r broses reoli ddyddiol yn craffu ar gam-drin 

domestig ac yn ei flaenoriaethu a gelwir am fenter ar draws y llu ‘Operation Baltic’ 

[Gweithrediad y Baltig] er mwyn darparu ymyriadau penodol ar gyfer cyflawnwyr 

mewn perygl mawr. Er mwyn sicrhau gwelliant parhaol mae achosion o gam-drin 

domestig yn cael eu dip samplo ac adolygir safonau gan y Dirprwy Brif Gwnstabl. 
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Argymhellion 

 Dylai Heddlu Dyfed-Powys ddal i weithio gyda phartneriaid i sicrhau nad oes 

unrhyw oedi pellach wrth sefydlu canolbwynt diogelu amlasiantaeth (MASH). 

Crynodeb           Da 

 Mae ardal Heddlu Dyfed-Powys yn dal yn ardal o drosedd cymharol isel, ac 

mae trosedd wedi lleihau ar oddeutu'r un gyfradd â'r un ar gyfer Cymru a 

Lloegr gyfan dros y pedair blynedd diwethaf. 

 Mae'r llu'n gwella ei ymagwedd tuag at ddioddefwyr ac mae ymrwymiad gan 

yr arweinyddiaeth i ddarparu gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar ddioddefwyr. 

Mae'r llu'n cymryd camau i ddeall achosion o anfodlonrwydd dioddefwyr yn 

well ac, er gwaethaf toriadau ariannol, mae'n dal yn ymrwymedig i anfon 

swyddog i fynychu pob trosedd. 

 Mae gan Heddlu Dyfed-Powys berthnasau gweithio da gyda phartneriaid i atal 

trosedd a lleihau troseddu, ac mae ganddo gynlluniau i ddatblygu'r rhain 

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

Edrychodd HMIC ar yr ystod o dactegau a grymoedd a ddefnyddir gan yr heddlu i 

ymchwilio i droseddu, gan gynnwys sut y cynhelir ymchwiliadau, a yw troseddwyr 

mynych yn cael eu dargyfeirio o droseddu, a sut mae pobl sydd yn dioddef o 

aildroseddu yn cael eu cefnogi. Buom yn edrych ar sut mae’r heddlu yn dysgu o 

brofiad er mwyn gwella proffesiynoldeb mewn gweithred ac arweiniad. 

Bregusrwydd, risg a dioddefwyr 

Ni ddefnyddir systemau TG y llu i nodi fel mater o drefn a yw galwr yn ddioddefwr 

ailadrodd; mae angen rhai gwiriadau ychwanegol gan drafodwyr galwadau. Fodd 

bynnag, nodir dioddefwyr ailadrodd a bregus drwy'r gwiriadau a chwestiynau a 

ofynnir gan y trafodwr galwadau er mwyn penderfynu ar gyflymder yr ymateb sydd ei 

angen. Heblaw am anfon swyddog i ddelio â digwyddiad, trosglwyddir digwyddiadau 

i swyddogion arbenigol i'w dilyn i fyny os oes angen; er enghraifft, digwyddiadau 

ymddygiad gwrthgymdeithasol i unedau cymdogaeth a digwyddiadau cam-drin 

domestig i'r Unedau Amddiffyn Pobl Fregus (PVPUs). 

Canfu HMIC fod cydymffurfiad â'r Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau'n gymysg. 

Fel mater o drefn mae swyddogion yn rhoi cynlluniau cysylltu i ddioddefwyr, sy'n 

cyflwyno sut a phryd y byddant yn cael eu diweddaru ynghylch cynnydd eu hachos. 

Canfuom fod cyfathrebu â dioddefwyr yn dda ar y cyfan, yn arbennig ar gyfer 

dioddefwyr mewn perygl mawr, er bod rhywfaint o anghysondeb o ran safon y 

cyfathrebu â'r rhai hynny yr ystyrir eu bod mewn perygl canolig neu isel. Er 

enghraifft, dangosodd ein hadolygiad o ffeiliau archwilio fod cyfathrebu a gofal 

dioddefwyr yn dda ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig ond llai felly mewn 

achosion eraill o ymosod. Dangosodd swyddogion nad oeddynt yn arbenigol rywfaint 

o ymwybyddiaeth o'r Cod Ymarfer, ond roeddynt wedi derbyn ond ychydig o 

hyfforddiant neu ddim hyfforddiant o gwbl. O ganlyniad, ni ddefnyddir mesurau 

arbennig ar gyfer tystion sy'n cael eu bygwth ac ni ddefnyddir datganiadau personol 

gan ddioddefwyr fel mater o drefn. Mae'r llu'n cydnabod y diffyg hwn o ran 

hyfforddiant ac mae'n taclo ef ar hyn o bryd. Roedd partneriaid yn teimlo bod 

cyfathrebu dwyffordd a chysylltu â'r llu mewn cysylltiad â dioddefwyr a phobl mewn 

perygl yn dda 
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Ymchwilio 

Mae polisi'r llu'n galw am fynychu pob trosedd. Mae'r llu a phartneriaid yn ystyried 

bod hyn yn bwysig o ran cynnal hyder cymunedau gwledig anghysbell. Hefyd, ni 

chollir y cyfleoedd hynny i gasglu tystiolaeth. Mae'r llu'n gweithredu polisi hyblyg 

ynghylch archwilio troseddau yn seiliedig ar ddifrifoldeb y trosedd. Mae'r troseddau 

mwyaf difrifol yn cael eu harchwilio gan dditectifs hyfforddedig bob tro; mae 

troseddau cam-drin domestig a rhywiol yn cael eu trosglwyddo i swyddogion 

arbenigol o faes amddiffyn y cyhoedd bob tro. Mae'r mwyafrif o arolygiadau sy'n 

weddill yn cael eu trafod gan yr adnodd addasaf sydd ar gael. Dangosir yr 

ymagwedd hyblyg hon gan y ffaith bod byrgleriaethau mewn un rhanbarth yn cael eu 

harchwilio gan yr Adran Ymchwilio i Droseddau (CID),er, mewn rhanbarth arall, gall 

swyddogion mewn iwnifform archwilio gyda goruchwylydd o'r CID yn goruchwylio. 

Mae'r ymagwedd hon yn caniatáu i lefel perygl dioddefwyr gael ei chymryd i gyfrif 

wrth benderfynu'r adnodd mwyaf priodol. Canfu HMIC fod y broses wedi'i deall yn 

dda a gwelwyd cydweithrediad agos rhwng gwahanol unedau. Dangosodd adolygiad 

o ffeiliau troseddau gan HMIC ddiwylliant o weithredu cadarnhaol mewn achosion o 

gam-drin domestig ac achosion eraill o ymosod fel ei gilydd. Mae goruchwylwyr yn 

glir ynghylch yr hyn a ddisgwylir ganddynt, a chanfuwyd bod lefelau goruchwylio'n 

effeithiol. 

Mae'r llu wedi sefydlu rhaglen o hyfforddiant ymchwilio proffesiynol er mwyn i 

dditectifs yn y CID ddod yn ymchwilwyr achrededig. Mae diffyg cyffredinol o 

hyfforddiant ymchwilio proffesiynol ar gyfer swyddogion mewn iwnifform. Mae 

hyfforddiant ar gyfer y swyddogion hyn yn tueddu i fod yn gyfyngedig i hunan ddysgu 

ar-lein drwy becynnau'r National Centre for Applied Learning Technologies [Ganolfan 

Genedlaethol er Technolegau Dysgu Cymhwysol] (NCALT). Mae swyddogion a 

swyddogion cefnogi'r heddlu a'r gymuned wedi'u hyfforddi mewn 'cyfiawnder adferol', 

sy'n fodd i roi terfyn ar ymchwiliadau y tu allan i'r llys. Mae 'cyfiawnder adferol' yn 

cael ei ddefnyddio'n ddoeth gan Heddlu Dyfed-Powys ac mae'n profi i fod yn ddewis 

amgen effeithiol yn lle erlyn, yn arbennig ar gyfer y grŵp oedran dan 17. 

Taclo troseddwyr mynych a chyson 

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi buddsoddi adnoddau sylweddol er mwyn sefydlu 

trefniadau partneriaeth cryf ar gyfer rheoli'r troseddwyr mwyaf cyson sy'n cyflwyno 

risg i'r cyhoedd. Mae'r llu'n cydnabod bod y broses o atal aildroseddu angen 

ymagwedd gydgysylltiedig gan yr holl bartneriaid yn lleol. Mae'r ymagwedd reoli 

integredig troseddwyr hon (IOM) yn dod â'r heddlu a'r gwasanaeth prawf ynghyd, yn 

ogystal â'r Adran Gwaith a Phensiynau, a darparwyr tai. Mae wedi gwella'r ffordd 

mae swyddogion yn delio â throseddwyr blaenoriaethol. 
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Mae proses ofalus i ddewis y troseddwyr a fydd yn elwa o gael eu cynnwys yn yr 

IOM. Pan yw troseddwr yn cael ei ddewis, mae'r llu'n gweithio gyda phartneriaid i 

gynhyrchu cynllun pwrpasol a gynllunnir i helpu'r troseddwr i roi'r gorau i droseddu. 

Mae cysylltiadau da gyda'r timau cymdogaeth, fel eu bod yn dal i dderbyn 

gwybodaeth ynghylch cynnydd y rhaglen IOM ar gyfer troseddwyr yn eu hardal. 

Hefyd gall pob cymdogaeth enwebu troseddwr IOM, nad yw'n cydymffurfio â'i 

raglen/rhaglen neu sy'n achosi problem sylweddol, ar gyfer targedu uwch. Mae hyn 

yn cynnwys ymgysylltu drwy ymweliadau cartref, cyswllt wrth gael ei weld gan 

swyddogion ar batrôl a gorfodi grymus ynghylch unrhyw amodau penodol. Yn y 

broses o dargedu uwch, mae asesiad gan banel dewis a chymeradwyaeth terfynol 

gan y prif gwnstabl cynorthwyol er mwyn sicrhau bod y camau gweithredu a gymerir 

yn gymesur.1 

Dysgu o brofiad 

Canfu HMIC fod rhywfaint o le i wella yn y ffordd mae'r llu'n dysgu o'r hyn sy'n 

effeithiol ac wrth rannu arfer da. Mae dadansoddi da o ddata a chudd-wybodaeth er 

mwyn rhannu tueddiadau mewn troseddu neu ymddygiad gwrthgymdeithasol dros 

gyfnod o bedair blynedd. Defnyddir yr adroddiadau hyn i arwain y cyflenwad o 

adnoddau ac adleoli, ac i ddarparu elfen ragfynegol ar gyfer cynllunio'r dyfodol. Fodd 

bynnag, mae dadansoddi cyfyngedig o ganlyniadau gweithgareddau a 

gweithrediadau'r heddlu i gael gwybod pa dactegau sydd wedi bod yn fwyaf effeithiol 

ynghylch cwtogi ar droseddu. Ni chynhwysir dadansoddwyr mewn unrhyw 

gyfarfodydd ynghylch 'gwersi a ddysgwyd'. Ar lefel leol, mae enghreifftiau o arfer da 

yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol mewn cymunedau. Er enghraifft, mae PCSOs 

wedi nodi ac ymgysylltu â galwyr cyson er mwyn deall eu pryderon yn well a thrwy 

hynny lleihau'r galw ar achlysuron pan elwir yr heddlu allan. Fodd bynnag, nid oes 

unrhyw fecanwaith na ffordd systematig y gellir rhannu'r arfer da ynddi gyda naill ai 

partneriaid lleol neu ar draws gweddill y llu. 

Mae'r llu hefyd yn cymryd rhan mewn Panel Craffu Achosion. Mae hwn yn edrych ar 

holl oes achos, gydag enghreifftiau fel arfer yn cael eu dwyn ymlaen gan Wasanaeth 

Erlyn y Goron. Nid oedd yn glir bod unrhyw ddysgu wedi'i ledaenu o'r adolygiadau 

hyn er mwyn hyrwyddo gwelliannau mewn gwasanaethau i'r cyhoedd. 

Mae gan Heddlu Dyfed-Powys Fwrdd Dysgu Gwersi strategol a gadeirir gan y 

dirprwy brif gwnstabl. Mae hwn yn edrych ar y gwersi a ddysgwyd gan gwynion 

ffurfiol am yr heddlu, a materion gweithredol a chyfreithiol. Fodd bynnag, canfu HMIC 

fod ei gylch gwaith yn gyfyngedig a bod ond ychydig o wybodaeth ynghylch ei fodd 

gweithredu a'i gyflawniadau o gwmpas y llu. 

                                            
1
 Nid oes unrhyw ddiffiniad cenedlaethol safonol ynghylch pwy ddylai gael ei ystyried ar gyfer 

trefniadau IOM. Mae Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio ei system sgorio ei hunan er mwyn 

penderfynu pwy sydd angen cael ei reoli fel hyn. 
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Argymhellion 

 O fewn tri mis, dylai Heddlu Dyfed-Powys ddatblygu a chychwyn gweithredu 

cynllun gweithredu i wella ansawdd gwasanaeth a chyswllt i ddioddefwyr trwy 

sicrhau bod swyddogion ymchwilio'n ymwybodol o'r dyletswyddau a 

gynhwysir o fewn y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau, yn benodol 

ynghylch darparu datganiadau personol dioddefwyr a mesurau arbennig. 

 O fewn tri mis, dylai Heddlu Dyfed-Powys ddatblygu a chychwyn gweithredu 

cynllun gweithredu i wella'r ansawdd ymchwilio a fydd yn sicrhau bod 

swyddogion mewn iwnifform wedi derbyn y dysgu a datblygiad sydd eu 

hangen i gyflawni eu dyletswyddau ymchwiliol.O fewn tri mis, dylai Heddlu 

Dyfed-Powys sicrhau bod dulliau yn eu lle i:  

(a) adolygu a gwerthuso'n systematig y buddion sy'n deillio o dactegau 

cyfredol a mentrau newydd ynghylch ymladd trosedd ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol ill dau; 

(b) cipio dysgu ac arfer da'n systematig ynghylch atal trosedd a datrys 

problemau'n lleol; a 

(c) rhannu dysgu ac arfer da ar draws y llu. 

Crynodeb           Da 

 Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cydnabod y pwysigrwydd o ddarparu ymateb 

effeithiol i ddioddefwyr a nodi pobl mewn perygl ar y cyswllt cyntaf. Mae safon 

cyswllt dioddefwyr yn dda ar gyfer y dioddefwyr hynny a asesir fel rhai mewn 

perygl uchel, ond mae rhai anghysondebau yn y ffordd mae dioddefwyr eraill 

yn cael eu trin. 

 Canfu HMIC fod ymchwiliadau fel arfer yn cael eu cynnal yn effeithiol ac mae 

goruchwyliaeth yn dda. Mae ditectifs CID yn y llu'n cael eu hyfforddi ac 

achredu'n broffesiynol, ond mae'r hyfforddiant mewn ymchwiliadau ar gyfer 

swyddogion mewn iwnifform yn fwy cyfyngedig. 

 Mae rhywfaint o waith da o ran delio â'r troseddwyr mwyaf cyson drwy 

ymagwedd gydgysylltiedig gyda phartneriaid, gan fynd i'r afael â'r troseddwyr 

hynny sy'n achosi'r risg fwyaf i'r cyhoedd er mwyn eu hatal rhag aildroseddu. 



18 

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

Edrychodd HMIC ar y ffordd mae’r heddlu yn atal ac yn taclo ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, yn benodol ar y ffordd caiff dioddefwyr eu trin. Buom yn edrych 

ar ansawdd a chysondeb cyswllt gyda dioddefwyr ar draws yr heddluoedd ac a oedd 

dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael eu trin mewn modd sydd yn 

cymharu â dioddefwyr troseddau eraill. 

Cyswllt cymunedol a gofal dioddefwyr 

Mae gan Heddlu Dyfed-Powys gyfradd uwch o ddigwyddiadau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol na'r ffigwr ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae gan yr heddlu ffocws cryf 

ar ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae staff ar bob lefel yn deall y pwysigrwydd o 

ddarparu ymateb effeithiol i ddioddefwyr a taclo ymddygiad gwrthgymdeithasol yn 

briodol. Craffir digwyddiadau mewn cyfarfod strategol misol i'r llu. Mae gweithdrefn 

glir a chadarn ar gyfer nodi ymddygiad gwrthgymdeithasol pan yw'r cyhoedd yn 

cysylltu â'r heddlu am gymorth. Hyfforddir trafodwyr galwadau i ddefnyddio system 

sy'n asesu'r bygythiad a'r risg i'r dioddefwr ymhob achos. Mae'n rhaid atgyfeirio 

galwad a asesir fel un risg uchel i'r arolygydd ar ddyletswydd i gael eu 

goruchwyliaeth ac ymateb uniongyrchol gan yr heddlu. 

Mae'r timau plismona cymdogaeth yn gweithio'n agos gyda'u cymunedau. Mae 

swyddogion cymdogaeth a PCSOs yn gwbl ymwybodol o'r angen i nodi a chefnogi 

dioddefwyr, a chefnogir hyn gan wybodaeth leol dda o'u cymunedau. Canfu HMIC 

dystiolaeth o ymgysylltu a chyfathrebu effeithiol gan dimau lleol gyda'u cymunedau 

drwy amrywiaeth o fecanweithiau gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, cyfarfodydd 

Heddlu a Chymunedau Gyda'i Gilydd (PACT), OWL (system warchod cymdogaeth) a 

chynnal presenoldeb gweladwy yn y gymuned. Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf o 

gylchlythyr 'Canlyniadau Cymunedol' yn ddiweddar ar ffurf electronig gyda chopïau 

caled yn cael eu dosbarthu i randdeiliaid allweddol, llyfrgelloedd a swyddfeydd post 

fel ffordd o hysbysu'r gymuned ynghylch camau gweithredu a gymerwyd. Mae'r 

canolbwynt canolog datblygu cymdogaeth yn adolygu gwahanol arferion o 

ymgysylltu â'r gymuned gan ranbarthau. 

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn flaenoriaeth glir i PCSOs, a hwy yw'r prif 

adnodd ar gyfer ei daclo yn eu cymunedau. Mae tystiolaeth dda eu bod yn treulio 

canran uchel o'u hamser yn plismona o fewn y gymuned. Maent yn defnyddio set o 

gwestiynau er mwyn asesu risgiau i ddioddefwr, yn penderfynu ar lefel y perygl 

maent yn ei wynebu ac yn sicrhau y gallant ddarparu cymorth priodol i'r dioddefwr 

wedyn. 
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Gweithio mewn partneriaeth 

Mae timau plismona cymdogaeth yn gweithio'n agos gyda phartneriaid lleol ac yn 

rhannu gwybodaeth ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol. Defnyddir gwybodaeth 

leol gan yr heddlu, gyda gwybodaeth a chudd-wybodaeth partneriaid, i gynhyrchu 

dadansoddiad manwl o ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Defnyddir y 

rhain i arwain strategaethau ynghylch ymyrryd, tarfu a gorfodi. Mae gan y llu 

ddadansoddwr arweiniol penodedig ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n 

mynychu cyfarfodydd lleol ar gyfer aseinio tasgau, a hefyd mae dadansoddwr 

partneriaeth. 

Mae'r system gudd-wybodaeth ymddygiad gwrthgymdeithasol yn darparu cyfle i 

rannu gwybodaeth ar draws y llu a gyda phartneriaid. Fe'i defnyddir yn eang ac 

mae'n darparu gwybodaeth amser real i swyddogion ar y rheng flaen er mwyn 

arwain eu gweithgareddau. Mae timau plismona cymdogaeth yn mynychu fforymau 

misol ynghylch datrys problemau gydag asiantaethau partner. 

Gwella gwasanaethau i'r cyhoedd 

Mae taclo ymddygiad gwrthgymdeithasol yn flaenoriaeth glir i'r llu. Fel ardal o 

drosedd cymharol isel, mae gan Ddyfed-Powys fwy o ddigwyddiadau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol na throseddau, ac mae staff ar bob lefel yn deall y pwysigrwydd o 

fynd i'r afael ag ef. Yn y 12 mis hyd at Fawrth 2014, cofnododd Heddlu Dyfed-Powys 

20,958 o ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae hwn yn ostyngiad o 12 

y cant yn erbyn y 12 mis blaenorol. Yn hanesyddol mae Heddlu Dyfed-Powys a'i 

bartneriaid wedi neilltuo adnoddau sylweddol i fynd i'r afael ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol ac wedi cyflenwi lefelau uchel o wasanaeth. 

Mae toriadau diweddar ar awdurdodau lleol wedi golygu bod cyllid ar gyfer rhai 

swyddi ymddygiad gwrthgymdeithasol gydag awdurdodau lleol wedi'i dynnu'n ôl. O'r 

blaen, byddai cydgysylltwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol gydag awdurdodau lleol 

wedi derbyn atgyfeiriadau, cyhoeddi llythyrau o rybudd ac, os yn briodol, cyfeirio 

materion ymlaen i'r heddlu. Mae goruchwylwyr plismona cymdogaeth yn gwneud eu 

gorau i ddarparu sicrwydd, ond codwyd pryderon efallai na fyddent yn gallu gwneud 

cyfiawnder i'r rôl oherwydd ymrwymiadau eraill. Mae'r llu wedi gosod proses dros dro 

yn ei lle i ddelio â digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol ac mae'r 

comisiynydd heddlu a throseddau wedi comisiynu ymagwedd newydd ar gyfer y 

dyfodol. 

Gwerthfawrogir y system gudd-wybodaeth ymddygiad gwrthgymdeithasol gan staff a 

phartneriaid. Mae'r system yn galluogi unigolion i gael eu hasesu am risg isel, 

ganolig neu uchel. Mae achosion risg isel a chanolig yn cael eu hystyried a'u 

hadolygu ar lefel rhingyll, ac achosion risg uchel ar lefel arolygydd. Ymgymerir ag 

ymweliadau ar gyfer achosion risg isel a chanolig bob pythefnos; mae achosion risg 

uchel yn cael eu hadolygu neu eu hymweld ar sylfaen ddyddiol. 
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Crynodeb           Da 

 Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn flaenoriaeth strategol glir i Heddlu 

Dyfed-Powys ac mae staff yn ei ddeall yn dda. Mae ymrwymiad cryf ar bob 

lefel yn y llu i ddeall a taclo phryderon lleol. 

 Mae'r llu'n gweithio'n dda gyda phartneriaid lleol i rannu gwybodaeth a dod o 

hyd i atebion cydgysylltiedig i broblemau ynghylch ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

 Mae ffocws da ar ddeall a rheoli'r risg i ddioddefwyr ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, a sicrhau eu bod yn cael y gwasanaeth mae arnynt ei 

angen gan yr heddlu a phartneriaid. 
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Beth mae pob penderfyniad yn golygu 

Mae HMIC yn defnyddio pedwar categori ar gyfer gwneud penderfyniadau, dau yn 

gadarnhaol a dau yn negyddol. Y categorïau yw: 

 neilltuol; 

 da; 

 angen gwella; ac  

 annigonol. 

Gwneir y penderfyniadau o ran y ffordd mae’r heddlu yn cwtogi ar droseddu. Wrth 

osod y categorïau mae HMIC yn ystyried: 

 yw’r ffordd mae’r heddlu yn cwtogi ar droseddu a chwtogi ar droseddau yn 

dda, neu yn mynd ymhellach na hyn i’r graddau bod modd ei ystyried yn 

neilltuol; 

 yw’r heddlu angen gwella o ran y ffordd mae’n cwtogi ar droseddu, a/neu oes 

yna rai gwendidau; neu  

 yw effeithlonrwydd yr heddlu o ran cwtogi ar droseddu yn annigonol am ei fod 

gryn dipyn yn is na’r hyn a ddisgwylir. 

 

 


