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

Crynodeb cyffredinol 

Mae HMIC yn bryderus nad yw Heddlu Gwent mor effeithiol ag sydd angen iddo fod 

ynghylch cwtogi ar drosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Wedi nifer o 

flynyddoedd o leihau trosedd, mae lefelau trosedd cofnodedig ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol wedi cynyddu yng Ngwent dros y flwyddyn ddiwethaf. Erbyn hyn 

mae trosedd cofnodedig ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn uwch yng Ngwent nag 

yng Nghymru a Lloegr gyfan. 

Mae boddhad dioddefwyr ar wasanaethau'r heddlu yng Ngwent yn un o'r rhai isaf 

ymysg holl luoedd Cymru a Lloegr. Fe wnaethom ganfod rhai pocedi o arfer da lle 

mae ffocws cryf ar ddioddefwyr a lle mae'r llu'n gweithio'n arloesol gyda phartneriaid 

lleol er mwyn lleihau trosedd, atal aildroseddu ac amddiffyn dioddefwyr. Ar y cyfan, 

fodd bynnag, nodwyd nifer o feysydd pwysig ar gyfer gwella. 

Yn ychwanegol i'r argymhellion yn yr adroddiad hwn, bydd HMIC yn ail-ymweld â 

Gwent erbyn Mai 2015 er mwyn ymgymryd ag archwiliad diagnostig. Bydd yr 

arolygiad hwn yn defnyddio arbenigedd allanol, â'r nod o nodi unrhyw fesurau 

pellach i gynorthwyo uwch arweinyddiaeth Heddlu Gwent i wella'r gwasanaeth mae'n 

ei gyflenwi. 

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

heddluoedd, er mwyn penderfynu i ba raddau y gellir ymddiried yn yr wybodaeth 

drosedd a gofnodir gan yr heddlu ar lefel genedlaethol. Mae gan HMIC bryderon 

ynghylch ymagwedd Heddlu Gwent tuag at gofnodi trosedd, nad yw mor gywir ag y 

dylai fod. Mae adroddiadau ar gyfer lluoedd unigol ar gael ar 

www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic 

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

Angen gwella Angen gwella Angen gwella 

Mae lleihau ac atal 

trosedd yn flaenoriaethau 

clir ar gyfer y comisiynydd 

heddlu a throseddu a'r llu 

fel ei gilydd. Mae trosedd 

cofnodedig wedi lleihau o 

28% yng Ngwent dros y 

pedair blynedd diwethaf, 

er bod cynnydd wedi bod 

yn y gyfradd drosedd dros 

y flwyddyn ddiwethaf. Mae 

cyfraddau trosedd yn 

uwch yng Ngwent na'r 

gyfradd gyffredinol ar gyfer 

Cymru a Lloegr. 

Mae safon cyswllt 

dioddefwyr yn dal i fod yn 

bryder gwirioneddol yng 

Ngwent. Mae gan y llu un 

o'r graddau isaf o ran 

boddhad dioddefwyr yng 

Nghymru a Lloegr. Er 

gwaethaf ymdrechion hyd 

yn hyn nid yw'r llu wedi 

gallu gwella'r sefyllfa. 

Mewn gwirionedd, mae 

boddhad dioddefwyr yn 

dal i leihau yn ôl data'r llu 

ei hunan. Mae'r llu'n 

ymwybodol o'r angen taer i 

wella'r sefyllfa hon a chyn 

bo hir bydd yn lansio 

menter sy'n anelu at fynd 

Mae'r llu'n cydnabod y 

pwysigrwydd o asesu'r 

risgiau a wynebir gan 

ddioddefwyr a darparu lefel 

o wasanaeth sy'n briodol. 

Fodd bynnag, mewn 

ymarfer mae 

anghysondebau difrifol 

ynghylch safon asesu risg 

dioddefwyr a gallu'r llu i nodi 

dioddefwyr sydd mewn 

perygl amlwg. Mae hyn yn 

golygu efallai nad ydynt yn 

cael y lefel o wasanaeth 

sydd arnynt ei hangen gan 

yr heddlu. 

Mae timau arbenigol o fewn 

y llu'n mabwysiadu 

ymagwedd sy'n 

canolbwyntio'n uchel ar 

ddioddefwyr, er enghraifft y 

tîm cydgysylltu 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 wrth galon popeth 

maent yn ei wneud, ac yn 

darparu diogelu da ar gyfer 

dioddefwyr. 

Canfu HMIC rai gwendidau 

difrifol o ran safon a 

chysondeb arolygiadau yng 

Mae lleihau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol yn 

flaenoriaeth bendant ar 

gyfer Heddlu Gwent ac 

mae arweinyddiaeth glir 

ynghylch ei bwysigrwydd i 

blismona lleol. Fodd 

bynnag, mae amlder 

digwyddiadau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol (ar 

gyfer pob 1,000 y 

boblogaeth) yn uwch yng 

Ngwent na'r gyfradd ar 

gyfer Cymru a Lloegr ac 

mae cynnydd wedi bod yn 

y nifer o ddigwyddiadau 

ymddygiad 

gwrthgymdeithasol yn y 12 

mis diwethaf. Nid yw'r llu'n 

sicr am y rhesymau am y 

cynnydd hwn. 

Mae Heddlu Gwent yn dal 

i fuddsoddi adnoddau i 

ddelio ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol ac 

mae'n gweithio'n effeithiol 

mewn partneriaeth ag 

awdurdodau lleol ac 

asiantaethau eraill i ddelio 

ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

Mae gwendidau yng 

ngallu'r llu i nodi, ar y 
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i'r afael â hi, Mae'r llu wedi 

gwneud rhywfaint o 

gynnydd da wrth fesur a 

deall natur y galw am ei 

wasanaethau, sy'n golygu 

ei fod mewn sefyllfa well 

nag yr oedd o'r blaen i 

dargedu adnoddau ar y 

meysydd o fygythiad a risg 

mwyaf. Fodd bynnag, mae 

safon a dibynadwyedd 

gwybodaeth yn rhwystro 

gallu'r llu i fesur 

canlyniadau ei waith a 

chynllunio'n effeithio ar 

gyfer y dyfodol. 

 

 

 

 

 

 

 

Ngwent. Mae 

goruchwyliaeth ac 

arolygiaeth gyfyngedig o 

arolygiadau. Yn peri pryder 

arbennig mae trefniadau 

newydd ar gyfer archwilio 

achosion o gam-drin 

domestig. Mae'r rhain wedi 

creu risgiau efallai nad yw 

dioddefwyr yn cael y lefel o 

wasanaeth sydd arnynt ei 

hangen, ac efallai na chaiff 

troseddwyr eu dwyn i 

gyfiawnder mor effeithiol â 

phosibl.  

  

Mae'r llu'n dechrau taclo 

troseddau cudd 

bondigrybwyll. Er enghraifft, 

mae rhywfaint o waith 

cadarnhaol diweddar wedi'i 

wneud i archwilio masnachu 

pobl a chamfanteisio'n 

rhywiol ar blant. Mae Heddlu 

Gwent yn gweithio'n dda 

gyda phartneriaid ar ei 

raglen reoli integredig 

troseddwyr, sy'n cael 

adnoddau da ac a reolir yn 

dda. 

cyswllt cyntaf, y 

dioddefwyr hynny o 

ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a allai 

fod yn fregus neu sydd 

wedi bod yn ddioddefwr o'r 

blaen. Mae hyn yn golygu 

efallai nad yw dioddefwyr 

hyn yn cael y lefel uwch o 

wasanaeth sydd arnynt ei 

hangen. 
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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 28 y 

cant yng Ngwent o gymharu â gostyngiad 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 

29 y cant yng Ngwent, o gymharu â lleihad 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) yng Ngwent wedi cynyddu o 4 y cant, o gymharu â gostyngiad o 1 y 

cant ar draws Cymru a Lloegr. 



9 

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 61.7 60.7 

Trosedd seiliedig ar ddioddefwyr 54.7 53.9 

Troseddau rhywiol 1.1 1.2 

Trais ag anaf 6.3 5.9 

Byrgleriaeth mewn annedd* 7.5 8.9 

Digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol* 46.2 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 Gwent (ar gyfer troseddau ac eithrio twyll) ar gyfer y 12 mis hyd at 

ddiwedd Mawrth 2014 oedd 28 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 

Mae lleihau ac atal trosedd yn flaenoriaethau clir ar gyfer y comisiynydd heddlu a 

throseddu ac ar gyfer y llu, fel mae'r flaenoriaeth i ddarparu'r safon orau o 

wasanaeth sydd ar gael. Mae'r llu'n cynnal asesiad blynyddol o fygythion a risgiau 

cyfredol a rhai'r dyfodol sy'n wynebu cymunedau yng Ngwent, yn seiliedig ar ei 

ddadansoddiad ei hunan o faterion lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.. Mae'n 

defnyddio'r asesiad hwn i ddatblygu ei strategaeth reoli sy'n gyrru gweithgarwch yr 

heddlu. Rhennir y dadansoddiad gyda'r comisiynydd heddlu a throseddu ac mae'n 

hysbysu ei strategaethau. Mae'r asesiad yn cael ei adolygu ac adnewyddu'n 

chwarterol gan y llu trwy ymgynghori â swyddfa'r comisiynydd heddlu a throseddu. 

Ansawdd cyswllt â dioddefwyr 

Mesur pwysig o effaith newidiadau i 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 Gwent gyfradd foddhad dioddefwyr o 78.1 y cant (± 1.7 y cant), sy'n is 

na'r gyfradd foddhad yng Nghymru a Lloegr o 85.0 y cant (± 0.2 y cant). Mae ei 

gyfradd gyfredol ar y cyfan yn cyfateb i'r 80.0 y cant (± 1.8 y cant) a gofnodwyd ar 

gyfer Gwent yn y flwyddyn flaenorol. 

Mae'r llu'n ymwybodol o'r angen i wneud gwelliannau sylweddol o ran safon y cyswllt 

â dioddefwyr. Ers tro byd mae wedi bod yn gweithio i ddeall y rhesymau y tu ôl i'r 

anfodlonrwydd, a mynd i'r afael â nhw. Er gwaethaf y gwaith hwn, disgynnodd lefelau 

boddhad eto llynedd ac maent yn dal i ddisgyn yn ôl ffigyrau'r llu ei hunan a 

ddangosodd, ar adeg yr arolygiad, lefelau boddhad ar 78 y cant. 
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Yn gyffredin â lluoedd eraill, mae Heddlu Gwent fel mater o drefn yn arolygu pobl 

sydd wedi defnyddio ei wasanaethau er mwyn casglu adborth ar eu profiadau a 

dysgu gwersi o'r wybodaeth hon. Mae'r llu wedi canfod mai un o'r achosion amlaf o 

anfodlonrwydd ymhlith dioddefwyr yw methiant yr heddlu i gynnal cyfathrebu da yn 

ystod hynt arolygiad a darparu gwybodaeth gyfredol i'r dioddefwr ynghylch cynnydd. 

Er mwyn ennill mewnwelediad dyfnach, yn ddiweddar cefnogodd y llu ymchwil 

bellach sy'n hysbys fel Prosiect Undivided sy'n ystyried taith y dioddefwr drwy'r holl 

broses gyfiawnder troseddol. Mae ei ganfyddiadau'n dangos, yn gyffredinol, bod pobl 

yn ganmoliaethus ynghylch safon y cyswllt cyntaf gyda'r heddlu yng Ngwent, ond 

unwaith eto maent yn anfodlon ar ddiweddariadau a chyswllt drwy gydol yr arolygiad. 

Canfu HMIC fod pocedi o arfer dda lle mae ffocws cryf ar ddioddefwyr yn amlwg. Er 

enghraifft, dyrannir swyddogion cyswllt hyfforddedig ym maes troseddau rhywiol i 

ddioddefwyr ymosodiadau rhywiol difrifol. Dywedodd partneriaid y sector gwirfoddol 

sy'n cefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol wrthym fod safon y gofal i ddioddefwyr 

gan yr heddlu'n dda iawn ar y cyfan. Fodd bynnag, amlygwyd enghraifft i HMIC o 

achlysur pan orfodwyd i ddioddefwr trosedd difrifol aros am ddau fis heb gael ei 

diweddaru ar gynnydd yr arolygiad. Mae'r llu'n bwriadu lansio menter ar ddiwedd 

Hydref 2014 a elwir Gwent Cares [Mae ots gan Went], a arweinir gan brif gwnstabl 

cynorthwyol ac a anelir at wella boddhad dioddefwyr. Bydd Gwent Cares yn darparu 

fframwaith clir ar gyfer staff, gan gyflwyno beth yw'r safon ofynnol ar gyfer cyswllt 

dioddefwyr . 

Ar ben hynny, mae'r comisiynydd heddlu a throseddu'n paratoi i sefydlu 'canolbwynt i 

ddioddefwyr', a fydd yn cyfuno ystod o asiantaethau a sefydliadau sy'n darparu 

cymorth i ddioddefwyr er mwyn eu galluogi i weithio'n fwy effeithlon ac effeithiol ar 

ran dioddefwyr trosedd. Disgwylir y bydd yn weithredol erbyn Ebrill 2015. 

Defnydd o dactegau gan yr heddlu 

Mae Heddlu Gwent yn defnyddio ystod eang o dactegau er mwyn atal trosedd. 

Canfu HMIC fod safon dda o weithio mewn partneriaeth amlasiantaethol ar draws 

unedau plismona lleol ar y lefel weithredol, yn cynhyrchu rhai prosiectau a mentrau 

lleol effeithiol. Mae'r llu wedi bod ar reng flaen ymgyrch genedlaethol i leihau lladrata 

metel, a hwn oedd y llu cyntaf i ddefnyddio'r cynllun 'dim arian parod i dalu' gyda 

masnachwyr metel sgrap. Mae ei hymdrechion wedi arwain at ostyngiad sylweddol 

yn y math hwn o drosedd. 

Mae Heddlu Gwent yn annog pobl yn weithgar i ymuno â'i gysylltiad gwylio ar-lein 

(OWL). Fe'i defnyddir nid yn unig i gyfannu'r cynlluniau gwarchod cymdogaeth, ond 

hefyd i ddarparu cyfathrebu dwy ffordd reolaidd gyda phreswylwyr a'u timau heddlu 

lleol, ac i ledaenu negeseuon pwysig ynghylch atal troseddu a diogelwch 

cymunedau. Mae gan y llu fwy na 45,000 o breswylwyr yn defnyddio OWL, sy'n 

cynrychioli oddeutu un o bob pump o gartrefi yng Ngwent. 
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Yn ddiweddar mae'r llu wedi gwneud cynnydd da ynghylch deall a dadansoddi'r galw 

am ei wasanaethau. Mae hyn yn golygu y dylai fod mewn sefyllfa well i sicrhau y 

gellir targedu adnoddau ar feysydd sy'n cyflwyno'r bygythiad a risg fwyaf. Fodd 

bynnag, canfu HMIC fod lle i wella o ran safon a dibynadwyedd yr wybodaeth ar 

systemau'r heddlu y mae'r llu'n seilio ei asesiad o fygythiadau a risgiau'r dyfodol arni. 

Ymddengys fod hyn yn deillio o symudiad i blatfform TG newydd mae'r broses o 

fewnbynnu data arno'n anghyflawn neu anghywir. Mae hyn yn gosod baich 

ychwanegol ar ddadansoddwyr ac yn gwneud adfer gwybodaeth gywir yn ansicr 

Gweithio mewn partneriaeth a rhannu gwybodaeth 

Mae rhywfaint o weithio da ac effeithiol mewn partneriaeth er mwyn amddiffyn 

dioddefwyr ac atal troseddu. Mae gweithio mewn partneriaeth a rhannu gwybodaeth 

yn arbennig o gryf yng nghyd-destun cam-drin domestig. Mae gan y llu dîm 

penodedig o swyddogion arbenigol sy'n adolygu pob digwyddiad o gam-drin 

domestig, ac yn ystyried y risgiau a wynebir gan y dioddefwr. Cylchredir manylion 

ynghylch pob achos ar sylfaen ddyddiol i'r holl bartneriaid perthnasol ac mae 

cynhadledd ffôn ddyddiol rhwng yr heddlu a phartneriaid i gytuno ar ymagwedd ar y 

cyd tuag at gefnogi ac amddiffyn dioddefwyr, ac unrhyw blant yn y teuluoedd a allai 

gael eu heffeithio. Hefyd trafodir yr achosion a asesir fel rhai risg-uchel mewn 

cynhadledd amlasiantaethol misol ffurfiol i asesu risg (MARAC) sydd yn gyfarfod 

partneriaeth ehangach. Yn ystod y 12 mis hyd at 31 Gorffennaf 2014 cyflwynodd 

Heddlu Gwent 970 o achosion i MARAC. 

Enghraifft dda arall o weithio strategol mewn partneriaeth yng Ngwent yw ymagwedd 

y llu tuag at ddelio â'r troseddwyr mwyaf difrifol drwy raglen reoli integredig 

troseddwyr (IOM). Mae'r rhaglen yn cyfuno asiantaethau perthnasol â'r heddlu a'r 

gwasanaeth prawf er mwyn darparu ymagwedd gydlynol tuag at atal aildroseddu 

pellach. Mae gan y tîm IOM yng Ngwent adnoddau da, fe'i rheolir yn dda ac mae'n 

gweithio'n dda gydag IOM Cymru.1 

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: 

                                            
1
 Mae IOM Cymru yn ymagwedd bartneriaeth tuag at reoli integredig troseddwyr a gomisiynwyd gan 

Brawf Cymru a Chymdeithas Prif Swyddogion Heddlu (ACPO) Cymru. 
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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 Gwent. Fe wnaethom ganfod bod y cynllun yn dilyn y templed 

cenedlaethol, ac yn amlinellu gweithgarwch sy'n cyd-fynd â'r blaenoriaethol 

cenedlaethol cytunedig a amlinellir uchod. Er nad oes cyfeiriad uniongyrchol clir at yr 

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

gweithredu sy'n cefnogi'r gweithgarwch mae'r argymhellion hyn yn galw amdano. 

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

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

Er bod y cynllun gweithredu a gyflwynwyd yn gadarnhaol, sylwodd HMIC ar 

broblemau yn ystod yr arolygiad ynghylch y gwasanaeth a ddarperir i ddioddefwyr. 

Roeddem yn arbennig o bryderus i weld bod diffyg eglurder ymysg swyddogion 

ynglŷn â phwy sy'n gyfrifol am ymchwilio i achosion o gam-drin domestig risg-uchel. 

Yn dilyn newidiadau sefydliadol diweddar, nid yw ymchwilwyr arbenigol yn gyfrifol 

am unrhyw ymchwiliadau i gam-drin domestig bellach, ond nid yw'n glir bod y llu 

wedi trefnu cadw'r cydbwysedd sydd ei angen fel y gallant fod yn sicr bod y 

trefniadau newydd yn darparu gwasanaeth priodol i holl ddioddefwyr cam-drin 

domestig. Nid yw'n amlwg ychwaith bod camau'n cael eu cymryd bob tro i sicrhau 

bod troseddwyr yn cael eu dwyn i gyfiawnder yn effeithiol bob tro. Mae cydymffurfiad 

â chwblhau asesiadau risg ynghylch cam-drin domestig wedi gwella ond nid yw'n 

ddigon da o hyd, ac mae goruchwyliaeth gyfyngedig o asesiadau risg. Mae'r llu wedi 

defnyddio'r pwerau newydd i ddelio â throseddwyr cam-drin domestig, gan arwain at 

ddau orchymyn atal trais domestig yn cael eu cyhoeddi gan lysoedd ynadon. 
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Argymhellion 

 Dylai Heddlu Gwent ddal i gymryd camau gweithredu i wella safon y 

gwasanaeth a chyswllt i ddioddefwyr a fydd yn sicrhau bod: 

(a) swyddogion ymchwilio a staff heddlu'n ymwybodol o'r safonau sydd eu 

hangen o fewn y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Trosedd a bod ganddynt y 

sgiliau a gwybodaeth broffesiynol i gyflawni eu dyletswyddau; 

(b) goruchwylwyr yn gwybod yr hyn a ddisgwylir ganddynt ynghylch gyrru 

safonau i fyny; 

(c) monitro ac arolygu priodol o ansawdd ac amseroldeb gwasanaeth a 

chyswllt â dioddefwyr; a 

(d) adborth gan ddioddefwyr yn cael ei ddefnyddio i wella'r gwasanaeth a 

ddarperir. 

 Dylai Heddlu Gwent ddatblygu a chychwyn cyflawni cynllun gweithredu ar 

unwaith i wella safon yr wybodaeth sydd ar gael ar systemau'r llu ar gyfer 

dadansoddi er mwyn galluogi deall bygythiad, niwed a risg yn well a hysbysu'r 

broses o wneud penderfyniadau ynghylch adnoddau a thactegau. 

 Dylai Heddlu Gwent gymryd camau ar unwaith i sicrhau, mewn cysylltiad ag 

ymchwiliadau i gam-drin domestig, bod: 

(a) eglurder mewn cysylltiad â rolau a chyfrifoldebau ar gyfer ymchwiliadau a 

chamau diogelu, a bod hyn yn cael ei gyfathrebu i staff perthnasol; 

(b) asesiadau risg yn cael eu cynnal ar y cyfle cynharaf a'u bod yn cael eu 

goruchwylio'n briodol; 

(c) swyddogion a staff â 'r lefel briodol o sgiliau a gwybodaeth broffesiynol yn 

cael eu defnyddio i gynnal ymchwiliadau, yn arbennig mewn cysylltiad ag 

achosion a asesir fel rhai risg-uchel; a 

(d) swyddogion a staff yn meddu â gwybodaeth o'r pwerau sydd ar gael a'r 

broses i'w defnyddio i'w cael er mwyn cynorthwyo wrth ddiogelu 

dioddefwyr. 
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Crynodeb          Angen gwella 

 Mae lleihau ac atal trosedd yn flaenoriaethau clir ar gyfer y comisiynydd 

heddlu a throseddu a'r llu fel ei gilydd. Mae trosedd cofnodedig wedi lleihau o 

28% yng Ngwent dros y pedair blynedd diwethaf, er bod cynnydd wedi 

digwydd yn y gyfradd droseddu dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae cyfraddau 

trosedd cofnodedig yn uwch yng Ngwent na'r rhai hynny ar gyfer Cymru a 

Lloegr. 

 Mae safon cyswllt â dioddefwyr yn dal i beri pryder yng Ngwent. Mae gan y llu 

un o'r graddau boddhad dioddefwyr isaf o bob llu yng Nghymru a Lloegr. Er 

gwaethaf ymdrechion hyd yn hyn, nid yw'r llu wedi gallu gwella'r sefyllfa. 

Mewn gwirionedd, mae boddhad dioddefwyr yn dal i ddisgyn yn ôl data'r llu ei 

hunan. Mae'r llu'n ymwybodol o'r angen taer i wella'r sefyllfa hon a chyn bo hir 

bydd yn lansio menter sy'n anelu at fynd i'r afael ag ef. Mae'r llu wedi gwneud 

rhywfaint o gynnydd da ynghylch mesur a deall natur y galw am ei 

wasanaethau, sy'n golygu ei fod mewn sefyllfa well nag yr oedd i dargedu 

adnoddau ar feysydd y bygythiad a risg fwyaf. Fodd bynnag, mae safon a 

dibynadwyedd gwybodaeth yn rhwystro gallu'r llu i fesur canlyniadau ei waith 

a chynllunio'n effeithiol ar gyfer y dyfodol. 
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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 

Mae'r llu'n cydnabod y pwysigrwydd o asesu risgiau i ddioddefwyr trosedd ar y cyfle 

cynharaf. Hefyd mae'n deall y pwysigrwydd o nodi'r bobl hynny sydd fwyaf mewn 

perygl, neu sydd wedi'u heffeithio tro ar ôl tro gan drosedd. Erbyn hyn mae 

cyfarfodydd dyddiol y llu ble dyrannir gwaith i swyddogion yn canolbwyntio ar ddelio 

â dioddefwyr risg-uchel yn ogystal â throseddau difrifol. 

Yn peri pryder i HMIC oedd gweld bod anghysondeb o ran gallu'r llu i nodi risg a 

phobl sy'n fregus. Er bod y llu wedi cyflwyno proses i asesu risg dioddefwyr (VRA) a 

ddylai gychwyn ar y cyswllt cyntaf, fe wnaethom ganfod nad yw staff yn ystafell reoli'r 

llu, sy'n derbyn y galwad cychwynnol am gymorth yr heddlu gan ddioddefwyr, yn 

defnyddio'r broses VRA yn gyson. Nid yw swyddogion lleol yr heddlu'n deall pa 

agweddau ar y broses hon maent yn gyfrifol amdanynt. Mae hyn yn golygu efallai 

nad yw dioddefwyr bregus a dioddefwyr mynych yn cael y lefel o wasanaeth sydd 

arnynt ei angen gan yr heddlu er mwyn rheoli'r risg maent yn ei hwynebu. 

Mae'r llu'n cydnabod y pwysigrwydd o sicrhau bod staff drwy gydol y llu'n ymwybodol 

o'r cyfrifoldebau unigol i ddioddefwyr o dan y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau 

newydd. Mae wedi dechrau darparu hyfforddiant ac wedi dynodi 18 o eiriolwyr ar 

draws y llu. Mae'r eiriolwyr hyn wedi derbyn hyfforddiant a gallant ddarparu cyngor a 

chyfarwyddyd i bobl eraill ar y cod. Mae timau arbenigol o fewn y llu'n mabwysiadu 

ymagwedd sy'n canolbwyntio'n uchel ar ddioddefwyr, er enghraifft y tîm cydgysylltu 

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 wrth galon popeth maent yn ei wneud, 

ac yn darparu trefniadau diogelu da ar gyfer dioddefwyr. 

Ymchwilio 

Canfu HMIC rai gwendidau difrifol o ran safon a chysondeb ymchwiliadau yng 

Ngwent. Fe wnaethom ganfod bod goruchwyliaeth ac arolygiaeth gyfyngedig o 

ymchwiliadau gan reolwyr llinell. Dangosodd ein hadolygiad o sampl o ymchwiliadau 

diweddar nad oedd cynlluniau ymchwiliadau'n cynnwys digon o fanylion, bod 

asesiadau risg yn aneglur a bod y camau gweithredu a gymerwyd i gefnogi 
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dioddefwyr bregus yn anghyson. At ei gilydd, mae'r diffygion hyn yn debygol o gael 

effaith negyddol ar allu'r llu i gwblhau ymchwiliadau'n llwyddiannus, a dwyn 

troseddwyr i gyfiawnder. 

Mae gan y llu ymagwedd glir a chyson tuag at ddarparu hyfforddiant proffesiynol, 

achredu a datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer y ditectifs sy'n cynnal 

ymchwiliadau i'r troseddau mwy difrifol. Fodd bynnag, mae diffyg hyfforddiant a 

datblygiad mewn sgiliau ymchwiliadol ar gyfer swyddogion mewn iwnifform sy'n 

cynnal y mwyafrif mawr o ymchwiliadau yng Ngwent. Mae hyn yn arbennig o bwysig 

o gofio y gallai swyddogion ymateb mewn iwnifform ymchwilio i achosion risg-uchel o 

gam-drin domestig nawr o ganlyniad i'r broses ddiweddar o ailstrwythuro'r tîm 

diogelu'r cyhoedd. Yn gryno, ni all y llu fod yn hyderus bod ymchwiliadau'n cael eu 

cynnal yn effeithiol bob tro. 

Mae'r llu'n dechrau taclo troseddau cudd bondigrybwyll. Er enghraifft, mae rhywfaint 

o waith cadarnhaol wedi'i wneud yn ddiweddar i ymchwilio i fasnachu pobl a 

chamfanteisio'n rhywiol ar blant, gydag adnoddau heddlu penodedig a gweithio 

cadarnhaol mewn partneriaeth er mwyn cefnogi dioddefwyr. Mae'r canolbwynt ar 

gyfer plant coll yn enghraifft dda arall o weithio adeiladol mewn partneriaeth yn y llu.  

Taclo troseddwyr mynych a chyson 

Mae Heddlu Gwent yn gweithio'n dda gyda'r gwasanaeth prawf a phartneriaid eraill 

drwy'r broses reoli integredig troseddwyr (IOM). Mae hon yn ymagwedd 

amlasiantaethol tuag at reoli troseddwyr cyson sy'n cyflawni llawer o droseddau, gan 

achosi niwed a niwsans i gymunedau. Mae'r ymagwedd hon yn cydnabod bod gan 

droseddwyr mynych broblemau lluosog sy'n cyfrannu at eu troseddu ac ni all 

asiantaeth sengl fynd i'r afael â hyn. Mae'r llu wedi gwneud buddsoddiad sylweddol o 

adnoddau yn IOM gyda 40 o staff heddlu'n gweithio ar draws tair uned ledled Gwent. 

Mae partneriaid yn cynnwys y gwasanaeth prawf, awdurdodau lleol, gwasanaethau 

cyffuriau ac alcohol, darparwyr tai ac iechyd. Mae'r ymagwedd gydgysylltiedig yn 

anelu at gwtogi ar aildroseddu a mynd i'r afael â materion sy'n cyfrannu at eu ffordd 

droseddol o fyw megis dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol, digartrefedd, diweithdra, 

problemau iechyd a mynediad i fudd-daliadau'r wladwriaeth. Yn hanesyddol, 

troseddwyr sydd wedi ymwneud â byrgleriaeth a lladrad sydd wedi tueddu i gael eu 

dewis ar gyfer rhaglenni IOM yng Ngwent, ond mae gan y llu gynlluniau i ledaenu'r 

ystod i gynnwys troseddwyr cam-drin domestig, troseddwyr sy'n fenywod, 

troseddwyr sydd eu hunain mewn perygl uchel o niwed a throseddwyr sy'n gyn-filwyr 

yn y lluoedd arfog. Yn ôl diffiniad y llu2, roedd gan Heddlu Gwent 249 o droseddwyr 

cyson yn cael eu rheoli drwy'r rhaglen IOM ar 31 Gorffennaf 2014. 

                                            
2
 Nid oes unrhyw ddiffiniad cenedlaethol safonol ynghylch pwy ddylai gael ei ystyried ar gyfer 

trefniadau rheoli troseddwyr. Heddlu Gwent sy'n penderfynu pwy sydd agen ei reoli o dan y trefniadau 

hyn gan ddefnyddio ei system sgorio ei hunan. 
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Dysgu o brofiad 

Canfu HMIC fod diffyg ffocws ar fonitro a gwella safon ymchwiliadau. Mae 

gwendidau o ran safon yr wybodaeth mae'r llu'n ei defnyddio'n cyfyngu ar ei allu i 

fesur effaith ei weithgareddau ar drosedd a throseddu. Mae hyn yn golygu bod y llu'n 

colli cyfleoedd posibl i ddysgu o'r hyn sydd wedi gweithio (neu nad yw wedi gweithio) 

a rhannu'r dysgu hwn er mwyn gyrru gwelliannau mewn canlyniadau. 

Argymhellion 

 Ar unwaith, dylai Heddlu Gwent gymryd camau i sicrhau y gallant nodi ac 

asesu risg a dioddefwyr bregus, mewn cysylltiad â throsedd ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol fel ei gilydd, ar y cyswllt cyntaf ac wrth i unrhyw 

ymchwiliad gynyddu. Dylai'r llu sicrhau bod rolau a chyfrifoldebau mewn 

cysylltiad â'r broses o asesu risg i ddioddefwyr yn cael eu cadarnhau a'u 

cyfathrebu i staff perthnasol. 

 O fewn tri mis dylai Heddlu Gwent ddatblygu a chychwyn cyflawni cynllun 

gweithredu i wella safon  ymchwiliadau a fydd yn sicrhau bod: 

(a) swyddogion ymchwilio a staff heddlu'n ymwybodol o'r safon ofynnol a bod 

ganddynt y sgiliau ac arbenigedd proffesiynol i gyflawni eu dyletswyddau; 

(b) swyddogion mewn iwnifform wedi derbyn y dysgu a datblygiad sydd eu 

hangen i gyflawni eu dyletswyddau ymchwiliadol; 

(c) goruchwylwyr yn gwybod yr hyn a ddisgwylir ganddynt ynghylch gyrru 

safonau i fyny; a 

(d) bod monitro ac arolygu priodol o safon ac amseroldeb ymchwiliadol. 

 O fewn chwech mis dylai Heddlu Gwent sicrhau bod dulliau yn eu lle i: 

(a) wella safon a chywirdeb gwybodaeth a geir o systemau'r llu i wella ei 

ymagwedd tuag at ddelio â throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol; 

(b) gofnodi dysgu ac arfer dda'n systematig o ran atal troseddu, datrys 

problemau ac ymchwiliadau lleol; a 

(c) rhannu dysgu ac arfer dda ar draws y llu. 
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 Crynodeb          Angen gwella 

 Mae'r llu'n cydnabod y pwysigrwydd o asesu'r risgiau a wynebir gan 

ddioddefwyr a darparu lefel o wasanaeth sy'n briodol. Fodd bynnag, mewn 

ymarfer mae anghysondebau difrifol o ran safon yr asesiadau risg ar 

ddioddefwyr ac mae gallu'r llu i nodi dioddefwyr sy'n arbennig o fregus yn 

gyfyngedig. Mae hyn yn golygu efallai nad yw dioddefwyr yn cael y lefel o 

wasanaeth sydd arnynt ei hangen gan yr heddlu. 

 Mae timau arbenigol o fewn y llu'n mabwysiadu ymagwedd sy'n 

canolbwyntio'n uchel ar ddioddefwyr, er enghraifft y tîm cydgysylltu 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 wrth galon popeth maent yn ei wneud 

ac yn darparu trefniadau diogelu da ar gyfer dioddefwyr. 

 Canfu HMIC fod rhai gwendidau difrifol o ran safon a chysondeb 

ymchwiliadau yng Ngwent. Mae goruchwyliaeth ac arolygiaeth gyfyngedig o 

ymchwiliadau. Yn peri pryder arbennig mae trefniadau newydd ar gyfer 

ymchwilio i achosion o gam-drin domestig. Mae'r rhain wedi creu risgiau 

efallai nad yw dioddefwyr yn cael y lefel o wasanaeth sydd arnynt ei hangen, 

ac efallai nad yw troseddwyr yn cael eu dwyn i gyfiawnder mor effeithiol â 

phosibl. 

 Mae'r llu'n dechrau taclo troseddau cudd bondigrybwyll. Er enghraifft, mae 

rhywfaint o waith cadarnhaol diweddar wedi'i wneud i archwilio masnachu 

pobl a chamfanteisio'n rhywiol ar blant. Mae Heddlu Gwent yn gweithio'n dda 

gyda phartneriaid ar ei raglen reoli integredig troseddwyr, sy'n cael adnoddau 

da ac a reolir yn dda. 
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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 ffocws clir a phendant ar fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn 

Heddlu Gwent. Mae arweinwyr y llu'n gyrru'r flaenoriaeth hon o'r cynllun heddlu a 

throseddu drwodd i weithgareddau gweithredol o fewn unedau plismona lleol. Mae'r 

llu'n dal i fuddsoddi adnoddau penodedig mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol trwy 

swyddogion cymorth cymunedol, swyddogion lleihau troseddu ac anhrefn, 

swyddogion ysgolion, a chydgysylltwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol a ariannir ar y 

cyd. Mae staff lleol yn gweithio'n agos gyda'u cymunedau er mwyn ennill 

dealltwriaeth dda o bryderon yn y gymuned; defnyddir y cysylltiad gwylio ar-lein 

(OWL) yn eang gan dimau plismona lleol i gyfathrebu â phreswylwyr a bwydo yn ôl 

iddynt ar gamau gweithredu a gymerwyd i fynd i'r afael â'u pryderon. Cynhelir arolwg 

chwarterol yn defnyddio OWL er mwyn nodi blaenoriaethau lleol. Y prif fecanwaith 

ffurfiol ar gyfer ymgysylltu â chymunedau lleol er mwyn nodi blaenoriaethau a 

darparu adborth yw trwy gyfarfodydd PACT lleol (heddlu a chymunedau gyda'i 

gilydd), sy'n cyfuno'r heddlu ac awdurdodau lleol gyda phobl leol. Fodd bynnag, mae 

swyddogion lleol yn ystyried nad ydynt yn gynhwysol nag yn gynrychiadol o'r 

gymuned, gan fod presenoldeb y cyhoedd yn tueddu i fod yn wael. 

Mae'r anghysondebau a ddisgrifir uchod mewn cysylltiad â nodi dioddefwyr trosedd a 

allai fod yn fregus hefyd yn perthyn i ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Mae'r system i asesu risg dioddefwyr yn galluogi'r person sy'n cymryd y galwad i 

ofyn am ymweliad dilynol gan staff cymdogaeth. Hefyd mae ffordd glir i staff 

cymdogaeth gwblhau cynllun gweithredu ar gyfer dioddefwyr ymddygiad 

gwrthgymdeithasol risg-uchel a allai gynnwys, er enghraifft, ymweliadau tawelu a 

phatrolau ychwanegol ar amseroedd arbennig. Fodd bynnag, nid yw unigolion sy'n 

cymryd galwadau'n cychwyn y broses o asesu risg dioddefwr fel mater o drefn ar 

gyfer yr holl alwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac ni all y llu fod yn sicr bod 

dioddefwyr mynych a bregus o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael eu nodi bob 

tro ar y cyswllt cyntaf hwn. Felly efallai nad ydynt yn cael y lefel uwch o wasanaeth 

sydd arnynt ei hangen.  
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Gweithio mewn partneriaeth 

Mae'r unedau plismona lleol (LPUs) yn darparu strwythur effeithiol sy'n galluogi 

swyddogion cymdogaeth i gynnal cyfathrebu agos a rheolaidd gyda'u cymunedau. 

Mae'r LPUs yn dilyn yr un ffiniau â'r pum awdurdod lleol sy'n cwmpasu ardal Heddlu 

Gwent, sy'n galluogi gwaith a rhannu gwybodaeth adeiladol ar y cyd gyda'r prif 

bartneriaid lleol. Fe wnaethom ganfod enghreifftiau da o bartneriaethau lleol cryf yn 

arwain at waith effeithiol ar y cyd er mwyn taclo problemau ynghylch ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, gwyro troseddwyr ifanc a gwarchod dioddefwyr. Hefyd fe 

wnaethom ganfod enghreifftiau da lle’r oedd y cymunedau lleol eu hunain yn 

gweithio mewn partneriaeth gyda'r heddlu, drwy amrywiaeth o 'gynlluniau gwylio', 

gan gynnwys cynlluniau gwylio ffermydd, gwylio tafarndai a gwylio rhandiroedd. 

Gwella gwasanaethau i'r cyhoedd 

Mae'r nifer o ddigwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Ngwent yn uwch 

na'r gyfradd ar gyfer Cymru a Lloegr. Ar ben hynny, mae cynnydd mewn ymddygiad 

gwrthgymdeithasol wedi cael ei adrodd yn y flwyddyn ddiwethaf. Yn y 12 mis cyn 

diwedd Mawrth 2014, cofnododd Heddlu Gwent 26,744 o ddigwyddiadau o 

ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae hwn yn gynnydd o 5 y cant yn ôl y 12 mis 

blaenorol. Nid yw'r llu'n sicr ynghylch y rhesymau y tu ôl i'r cynnydd hwn. Mae mynd 

i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithiol yn flaenoriaeth yng nghynllun 

heddlu a throseddu'r comisiynydd heddlu a throseddu. Mae strategaeth reoli'r llu, 

ddogfen fewnol sy'n cyflwyno'r blaenoriaethau ar gyfer y llu, hefyd yn nodi lleihau 

ymddygiad gwrthgymdeithasol fel blaenoriaeth ar gyfer y llu.  

Mae'r llu'n defnyddio ystod o ddulliau i atal a mynd i'r afael ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, a gwneir llawer ohonynt mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol. 

Mae gan staff cymdogaeth wybodaeth dda o'r pwerau sydd ar gael iddynt er mwyn 

delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac mae'r llu'n gwneud defnydd effeithiol o'r 

pwerau hyn. Yn y 12 mis hyd at ddiwedd Gorffennaf 2014, cyhoeddwyd chwech 

gorchymyn gwasgaru ymddygiad gwrthgymdeithasol, cyhoeddwyd1,620 o 

hysbysiadau rhybudd ymddygiad gwrthgymdeithasol a chyhoeddwyd 47 o 

orchmynion ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae'r llu wedi buddsoddi mewn 

hyfforddiant ar gyfer staff ynghylch sut i ddefnyddio pwerau ychwanegol sy'n dod i 

rym drwy ddeddfwriaeth newydd ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac mae 

ganddo eiriolwyr penodol hyfforddedig ym maes ymddygiad gwrthgymdeithasol 

ymhob LPU. 

Yn ychwanegol i ystod o weithgareddau dargyfeiriol i sicrhau nad yw pobl ifanc yn 

ymgysylltu ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, mae timau cymdogaeth yn gweithredu 

ymagwedd 'tri thrawiad' tuag at ddelio â throseddwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol.  
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Mae'n dechrau gyda llythyr cychwynnol, ac os yw'r ymddygiad yn parhau anfonir ail 

lythyr â geiriad cryfach, ac yn olaf, ar y trydydd 'drawiad', caiff y troseddwr ei drafod 

mewn cydgyfarfod y grŵp ymddygiad gwrthgymdeithasol a chytunir ar gwrs priodol i 

weithredu. 

Er bod ystod o dactegau a phrosiectau'n cael eu defnyddio ymhob un o'r pump LPU, 

fe wnaethom ganfod tystiolaeth gyfyng yn unig o unrhyw fesur neu werthuso o 

effeithiolrwydd y tactegau a gweithgareddau amrywiol ynghylch atal a mynd i'r afael 

ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae hyn yn golygu nad yw'r llu'n gwneud y mwyaf 

o unrhyw ddysgu o'r gweithgareddau hyn, ac nid yw'n gallu cofnodi na rhannu arfer 

dda ar draws y llu a gyda phartneriaid. 

Argymhellion 

Ar unwaith, dylai Heddlu Gwent gynnal dadansoddiad er mwyn deall y rhesymau am 

y lefel uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol a adroddir a'r adroddiadau cynyddol o 

ymddygiad gwrthgymdeithasol dros y 12 mis diwethaf. Erbyn Mawrth 2015 dylai'r llu 

wedi cychwyn cyflawni cynllun gweithredu er mwyn mynd i'r afael â hyn. 

Mae argymhellion 1 a 3 o'r adran ymchwilio i droseddu hefyd yn perthyn i'r adran 

hon. 

Crynodeb          Angen gwella 

 Mae lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn flaenoriaeth bendant i Heddlu 

Gwent ac mae arweinyddiaeth glir ynghylch ei bwysigrwydd o ran plismona 

lleol. Fodd bynnag, mae'r lefel o ddigwyddiadau ymddygiad 

gwrthgymdeithasol (i bob 1.000 o'r boblogaeth) yn uwch yng Ngwent na'r 

gyfradd ar gyfer Cymru a Lloegr ac mae cynnydd wedi digwydd yn y nifer o 

ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y 12 mis diwethaf. Nid yw'r 

llu'n sicr beth yw'r rhesymau am hyn.  

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

gwrthgymdeithasol ac mae'n gweithio'n effeithiol mewn partneriaeth ag 

awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill i ddelio ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

 Mae gwendidau yng ngallu'r llu i nodi, ar y cyswllt cyntaf, y dioddefwyr 

ymddygiad gwrthgymdeithasol hynny a allai fod yn fregus neu sydd wedi bod 

yn ddioddefwr o'r blaen. Mae hyn yn golygu efallai nad yw'r dioddefwyr hyn yn 

cael y lefel uwch o wasanaeth sydd arnynt ei hangen. 
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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. 

 

 


