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

Crynodeb cyffredinol 

Mae troseddau a gofnodwyd gan Heddlu Gogledd Cymru wedi lleihau yn ystod y 

pedair blynedd diwethaf. Mae cyfradd y lleihad yn ystod y cyfnod hwn yn debyg, yn 

gyffredinol, i’r gyfradd ar draws Cymru a Lloegr. Mae’r tebygrwydd o ddioddef 

trosedd yn llai yng ngogledd Cymru nag ar draws Cymru a Lloegr.  

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio ar y cyd â heddluoedd yng ngogledd 

orllewin Lloegr yn ogystal â heddluoedd yng Nghymru i gyflwyno gwasanaeth mwy 

effeithiol i’r cyhoedd ac ymateb i alwadau cyni. Fodd bynnag, mae’r llu yn dal yn 

ymrwymedig i barhau i gyflenwi gwasanaethau plismona trwy ei dimau heddlu lleol. 

Yn y gwasanaeth heddlu lleol ceir timau wedi eu lleoli mewn deg ardal sydd yn 

cwmpasu chwe sir Gogledd Cymru. Archwilir troseddau difrifol gan dîm â lleoliad 

canolog.  

Mae gan yr heddlu drefniadau soffistigedig i weithio ar y cyd gyda chynghorau a 

chyflenwyr gwasanaethau eraill i gefnogi dioddefwyr sydd yn fregus neu’n cael eu 

targedu yn gyson. Mae cyflenwyr yn gweithio’n agos gyda’r heddlu i reoli’r 

troseddwyr hynny sydd fwyaf tebygol o wneud niwed mewn cymunedau a 

throseddwyr sydd fwyaf tebygol o aildroseddu.  

Mae ffocws cryf gan Heddlu Gogledd Cymru ar y mwyaf bregus, ac ar unigolion sydd 

yn peri mwyaf o niwed mewn cymdeithas, gan wneud yr ardal yn lle mwy diogel i 

drigolion, busnesau ac ymwelwyr.  

Eleni, archwiliodd HMIC gywirdeb data pob un o’r 43 heddlu, er mwyn penderfynu i 

ba raddau y gellir ymddiried, ar lefel genedlaethol, mewn gwybodaeth a gofnodir gan 

yr heddlu wrth gofnodi troseddau. Canfu HMIC bod angen gwella amseroldeb 

penderfyniadau cofnodi troseddau Heddlu Gogledd Cymru. Gellir darllen 

adroddiadau am yr heddluoedd unigol yma: 

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? 

Da Angen gwella Da 

Mae’r heddlu yn symud o 

dargedau perfformiad 

traddodiadol tuag at 

flaenoriaethu archwiliadau 

a seiliwyd ar fygythiad, 

risg a niwed. 

Bu gostyngiad o 15 y cant 

yn y troseddau a 

gofnodwyd yng Ngogledd 

Cymru dros y pedair 

blynedd diwethaf, sydd yn 

debyg i’r ffigwr ar gyfer 

Cymru a Lloegr. Gwelir 

arwyddion bod cyfradd y 

gostyngiad yn arafu.  

Prif flaenoriaeth y 

comisiynydd yw ‘Rhoi Atal 

yn Gyntaf’. Adlewyrchir y 

flaenoriaeth ymhob 

gweithgarwch gweithredol 

o amddiffyn y bregus, i 

atal aildroseddu a darparu 

mesurau diogelwch i’r rhai 

hynny sydd â’r angen 

mwyaf.  

Mae gan yr heddlu 

ymagwedd systematig o 

ran cwtogi ar droseddu. 

Mae’r defnydd o adnoddau 

yn hyblyg ac wedi ei 

drefnu i gyd-fynd â 

thueddiadau troseddau 

tymhorol a phatrymau o 

Mae’r heddlu yn gweithio’n 

dda gyda sefydliadau eraill i 

reoli’r troseddwyr mwyaf 

mynych. Mae’r ymagwedd 

hon yn darparu cefnogaeth i 

unigolion ag anghenion 

penodol, e.e. dibyniaeth ar 

gyffuriau, yn ogystal â 

thargedu’r rhai hynny sydd 

yn troi eu cefnau ar 

adsefydlu ac yn parhau i 

dorri’r gyfraith.  

Mae gan HMIC bryderon 

parthed ansawdd 

ymchwiliadau troseddol, yn 

benodol mewn perthynas â 

sicrhau bod ymchwiliadau 

troseddol yn cael eu cyfeirio 

at staff â chymwysterau 

addas. 

Mae Heddlu Gogledd 

Cymru wedi datblygu 

perthnasau cadarn gyda 

sefydliadau eraill er mwyn 

taclo ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

Seiliwyd hyn yn bennaf ar 

rannu gwybodaeth fel 

mater o drefn, asesu 

anghenion dioddefwyr yn 

amserol a chyfranogiad 

gweithredol gan 

sefydliadau eraill. Mae rôl 

yr heddlu yn ganolog wrth 

uno gwasanaethau 

cyhoeddus i gefnogi’r 

mwyaf bregus.  

Mae’r heddlu yn defnyddio 

cyfathrebu yn dda i osod 

eu gwerthoedd a chael 

gwell dealltwriaeth o 

anghenion cymuned. 

Mae’r wasg leol, cyfryngau 

cymdeithasol a rhybuddion 

cymunedol yn darparu 

gwybodaeth i’r cyhoedd ac 

yn annog adborth ar yr 

hyn sydd bwysicaf iddynt 

hwy. 

Mae’r heddlu yn 

gweithredu yn gynnar i 

annog troseddwyr i leddfu 

eu hymddygiad, ac i 

dargedu’r rhai hynny sydd 
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dramgwyddo sydd yn dod 

i’r amlwg. 

yn troseddu yn fynych. 

Mae’r ymrwymiad i 

ddioddefwyr yn golygu bod 

ymddygiad 

gwrthgymdeithasol yn 

flaenoriaeth glir yng 

Ngogledd Cymru. 
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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 

gwtogi ar droseddau. 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 15 y 

cant yng Ngogledd Cymru o’i gymharu â lleihad o 16 y cant ar draws holl 

heddluoedd Cymru a Lloegr.  

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

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

10 y cant yng Ngogledd Cymru, o’i gymharu â lleihad fesul 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 Ngogledd Cymru wedi cynyddu fesul 1 y cant, o’i gymharu â lleihad 

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 53.5 60.7 

Trosedd seiliedig ar ddioddefwyr 47.8 53.9 

Troseddau rhywiol 1.4 1.2 

Trais ag anaf 5.9 5.9 

Byrgleriaeth mewn annedd* 5.5 8.9 

Digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol* 35.8 36.8 

* Noder bod data am ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gyfer y 12 mis hyd at fis Mawrth 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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Roedd cyfradd ddatrys Gogledd Cymru (am droseddau gan eithrio twyll) yn y 12 mis 

hyd ddiwedd Mawrth 2014 yn 30 y cant oedd yn uwch na’r 26 y cant ar gyfer Cymru 

a Lloegr. 

Nodir blaenoriaethau allweddol ar gyfer plismona yng Ngogledd Cymru yng 

nghynllun pedair blynedd y comisiynydd. At hyn, mae Heddlu Gogledd Cymru yn 

paratoi asesiad strategol blynyddol i archwilio tueddiadau cyfredol a rhai sy’n 

datblygu mewn troseddau a gweithgarwch cysylltiedig. Mae’r asesiad hwn yn 

defnyddio data gan sefydliadau allanol i nodi blaenoriaethau strategol i’r heddlu; 

gelwir hyn yn strategaeth rheoli. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn defnyddio’r broses 

hon i ailgyfeirio adnoddau i’r risgiau mwyaf cyffredin; er enghraifft mae’r heddlu wedi 

cynyddu eu gallu i ymchwilio i dreisio o ganlyniad i gynnydd mewn adroddiadau am 

droseddau.  

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cynnal ymgynghoriad strwythuredig ar draws y 

lluoedd er mwyn hel barn ac anghenion cymunedau lleol ynghyd. Canlyniad hyn yw 

cyhoeddi cynlluniau blynyddol i gwtogi ar droseddau ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. Mae’r cynlluniau hyn yn adlewyrchu gwahaniaethau mewn 

blaenoriaethau i gyd-fynd â demograffeg ac yn dangos sut mae’r heddlu yn teilwra 

eu gweithgaredd yn ôl y gwahanol gymunedau maent yn eu gwasanaethu. Unwaith 

mae cynllun wedi ei gytuno gyda chymunedau lleol, mae timau cymdogaeth yn 

gweithio gyda darparwyr gwasanaethau lleol eraill i ddatrys y problemau a nodwyd.  

Canfu HMIC bod yr heddlu yn fedrus o ran mynd i’r afael â throseddolrwydd ar bob 

lefel, o drosedd ac anghwrteisi sydd yn ymddangos fel poendod o ddydd i ddydd, i 

droseddu difrifol sydd yn llai cyffredin ond gyda’r potensial i fod yn fwy niweidiol. 

Canfu HMIC dystiolaeth dda o hyn wrth hyfforddi staff rheng flaen yn y model datrys 

problemau a elwir yn SDYA (sganio, dadansoddi, ymateb ac asesiad)/SARA. 

Defnyddiwyd hwn yn fuddiol i atal ymddygiad pobl ifanc oedd yn ymgasglu y tu allan 

i fwytai bwydydd cyflym; mae swyddogion yn gweithio gyda staff i ddatrys problemau 

a siarad gyda’r bobl ifanc er mwyn nodi’r rhesymau dros eu presenoldeb. Mae 

enghreifftiau pellach yn cynnwys gweithio gyda Barnardo i gynnig cefnogaeth i bobl 

ifanc sydd mewn perygl o gael eu targedu gan droseddwyr sy’n camfanteisio’n 

rhywiol ar blant (CSE) ac ymdrechion ar y cyd i olrhain ac euogfarnu troseddwyr 

mynych neu droseddwyr sydd yn creu’r niwed mwyaf yng Ngogledd Cymru. 

Canfu HMIC bod atal troseddu yn ganolbwynt cryf yng ngwaith Heddlu Gogledd 

Cymru. Mae hyn yn cefnogi bwriad y comisiynydd i ‘Roi Atal yn Gyntaf’ a fydd, yn ei 

eiriau ef, “ar frig yr agenda bob amser”. 
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Ansawdd cyswllt â dioddefwry  

Mae’r heddlu yn gweithio i wella boddhad dioddefwyr, yn benodol mewn perthynas â 

dilyn cwrs ymholiadau, er bod boddhad dioddefwyr yng Ngogledd Cymru ymhlith yr 

isaf yng Nghymru a Lloegr. Yn y 12 mis hyd at ddiwedd Mehefin 2014, roedd gan 

Ogledd Cymru gyfradd boddhad o 80.8 y cant (± 1.9 y cant) sydd yn is na’r gyfradd 

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

yn lled agos at y 81.2 y cant (± 1.7 y cant) a gofnodwyd yng Ngogledd Cymru’r 

flwyddyn gynt.  

Canfu HMIC dystiolaeth bod Heddlu Gogledd Cymru yn symud i ffwrdd o gyfundrefn 

targedu traddodiadol i flaenoriaethu ymchwiliadau ar sail bygythiad, risg a niwed. At 

hyn, mae’r heddlu wedi cymryd camau i ganfod cipdrem fwy ansoddol ar yr 

anawsterau a wynebir wrth sicrhau hyder dioddefwyr. Mae’r mesurau hyn yn 

cynnwys astudiaeth academaidd gyda Phrifysgol Bangor i adolygu effaith sylwadau 

cadarnhaol a negyddol ar staff rheng flaen, archwiliadau gan arolygwyr ystafelloedd 

rheoli gan arolygwyr shifft a dilyn trywydd galwadau gan ddioddefwyr bregus gan 

arolygwyr shifft fel dull o reoli ansawdd. Canfu HMIC dystiolaeth nad yw arolygwyr 

rheng flaen yn barod bob amser i herio eu staff os yw safonau gofal dioddefwyr yn 

annigonol.  

Defnydd o dactegau gan yr heddlu  

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dangos ymrwymiad cadarn i ddargyfeirio’r rhai 

hynny sydd yn debygol o droseddu allan o’r system cyfiawnder troseddol, i weithio 

gyda sefydliadau eraill i atal aildroseddu ac i drefnu mesurau ‘caledu targed’ i atal 

unigolion neu gymunedau rhag dioddef. 

Mae gan yr heddlu berthynas weithio gref gyda sefydliadau eraill sydd yn cynyddu 

ystod y datrysiadau y gellir eu defnyddio i fynd i’r afael â phroblem. Defnyddir y 

tactegau hyn i dargedu’r troseddwr, i gefnogi neu amddiffyn y dioddefwyr neu i 

ddiogelu’r lleoliad. Er enghraifft, mae’r tîm troseddwyr ifanc yn ymyrryd yn gynnar i 

gwtogi ar y cyfleoedd i grwpiau penodol droseddu trwy drefnu teithiau beicio a 

gweithgareddau eraill ar adegau pryd y disgwylir lefelau trosedd uwch megis Calan 

Gaeaf. Maent hefyd yn defnyddio cynllun ‘cerdyn melyn’ i weinyddu rhybuddion, 

gyda chymhelliad ar gyfer ymddygiad da pan fo hynny yn addas.  

Yn ogystal â hyn, mae’r heddlu yn defnyddio deddfwriaeth ataliol; er enghraifft, 

rhybuddion diogelu cam-drin domestig (DVPNs) pan fedr troseddwyr gael eu symud 

o’r aelwyd, a’r defnydd diweddar o orchymyn atal troseddau rhywiol a arweiniodd at 

garcharu troseddwr cofrestredig a oedd wedi torri amodau.  
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Yn ddiweddar, mae’r heddlu wedi dechrau defnyddio dadansoddiad rhagfynegi 

trosedd. System yw hon a fedr ragweld patrymau trosedd, y tebygrwydd bod 

dioddefwyr yn cael eu gormesu eto a’r tebygrwydd o unigolion yn cael eu rhyddhau o 

garchar i aildroseddu. Bydd modd gweld effaith dadansoddiad rhagfynegi trosedd 

trwy ei ddadansoddiad ei hun ymhen amser. Canfu HMIC dystiolaeth bod yr heddlu 

yn mynd ar drywydd technoleg a syniadau newydd yn ddiwyd yn eu hymdrechion i 

ymladd troseddu. Enghraifft o hyn yw’r defnydd o PCSOs ar batrolau effaith uchel 

mewn mannau lle ceir llawer o drais.  

Mewn achosion o droseddu mwy difrifol a pharhaol, mae trefniadau gwaith gyda 

sefydliadau eraill yn ardal yr heddlu yn defnyddio ystod o dactegau i atal ymddygiad 

troseddol sydd yn cynnwys ymyriad cyffuriau, y defnydd o gyrffyw a chynlluniau 

tagio.  

Mae atal troseddau yn y dull traddodiadol, neu ‘galedu targed’ yn dal i fod wrth galon 

ymagwedd yr heddlu yng Ngogledd Cymru. Seilir hyn yn anad dim ar sefydlu 

‘blaenoriaethu parthau gwarchod’ pan gaiff sylw’r trigolion ei dynnu at fyrgleriaethau 

yn agos i’w cartrefi a chyngor ar fesurau diogelwch. Cyfeirir yr ymagwedd hon at 

unigolion: er enghraifft, trwy ei gwneud yn haws i gael larymau personol, i seiri 

cloeau ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig neu ymosodiadau rhywiol neu trwy 

gyflwyno mentrau tymhorol megis cynlluniau nodi eiddo (Prosiect Hermes) ar 

ddechrau blwyddyn academaidd y brifysgol.  

Gweithio mewn partneriaeth a rhannu gwybodaeth  

Mae gan Heddlu Gogledd Cymru ymagwedd adeiladol tuag at weithio gydag eraill ar 

draws y cynghorau sir yng Ngogledd Cymru. Mae’r perthnasau ar lefelau gwahanol o 

aeddfedrwydd. Ceir tystiolaeth dda o weithio ar y cyd i gwtogi ar droseddu ac i atal 

aildroseddu ymhob lefel o droseddolrwydd. Ceir cytundeb rhwng yr heddlu a’r 

sefydliadau y maent yn gweithio gyda hwy bod yn rhaid ymdrin yn gyfochrog ag 

anghenion dioddefwyr a rheoli troseddwyr yn y frwydr yn erbyn trosedd.  

Mae ‘Rhoi Atal yn Gyntaf’ hefyd yn nodwedd gref o weithio gydag eraill yng 

Ngogledd Cymru. Canfu HMIC bod sefydliadau eraill yn gadarnhaol parthed 

ymdrechion Heddlu Gogledd Cymru i adnabod troseddwyr ifanc posibl yn gynnar a’u 

cyfeirio ar gyfer cefnogaeth. Gwneir hyn trwy nodi rhagflaenwyr i ymddygiad 

troseddol (e.e. absenoldeb o’r ysgol) a chyfeirio’r bobl ifanc i raglenni diogelu. Mae 

swyddogion cyswllt ysgolion yn rhoi cyflwyniadau mewn ysgolion er mwyn codi 

ymwybyddiaeth o gam-drin domestig a thrais rhywiol.  

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn asesu bregusrwydd dioddefwyr trosedd neu 

ymddygiad gwrthgymdeithasol trwy ddefnyddio proses o asesu risg a gytunwyd ar y 

cyd â sefydliadau eraill. Defnyddir yr asesiad gorffenedig gan yr heddlu a sefydliadau 

sydd yn gweithio gyda hwy i osod cefnogaeth mewn lle i ddioddefwyr bregus. 
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Penderfynir ar y gefnogaeth trwy ddefnyddio ffactorau risg a bregusrwydd ynghlwm 

â’r dioddefwyr a’r tebygrwydd o aildroseddu. Mae’r rhain yn cynnwys grwpiau datrys 

problemau ar lefel cymdogaethol, canolfannau diogelu amlasiantaeth (MASH) 

(Wrecsam yn unig), cynadleddau risg amlasiantaeth (MARAC) ar gyfer achosion o 

risg uwch, a’r uned rheoli integredig (IOMU) sydd yn rheoli’r troseddwyr mwyaf 

mynych.  

Adolygodd HMIC sut mae Heddlu Gogledd Cymru yn taclo anghenion dwys 

dioddefwyr bregus neu’n gweithio i drefnu cefnogaeth i unigolion sydd yn debygol o 

aildroseddu ar unwaith. Ceir, ar agenda cyfarfodydd rheoli dyddiol, achosion sydd yn 

cyflwyno’r risgiau hyn. Gwelwyd un enghraifft arbennig o dda yn Llanelwy pan 

gafodd swyddog hyd i lety argyfwng i ddau leidr digartref oedd yn gaeth i heroin, cyn 

eu rhyddhau o’r ddalfa, er mwyn lleihau eu tebygrwydd o aildroseddu. 

Cam-drin domestig  

Ym mis Mawrth 2014 cyhoeddodd HMIC ganlyniad eu harchwiliad o’r 43 heddlu ar 

effeithlonrwydd ymagwedd yr heddlu at drais domestig, gan ganolbwyntio ar 

ganlyniadau i ddioddefwyr ac a yw’r risg i ddioddefwyr yn cael eu trin yn ddigonol. 

Roedd hyn yn cynnwys argymhellion clir ar gyfer pob heddlu ynglŷn â’r gwelliannau 

yr oedd eu hangen. O ganlyniad i’r archwiliad hwn roedd gofyn i bob heddlu 

gynhyrchu a chyhoeddi cynllun gweithredu yn dangos y camau roeddynt yn eu dilyn i 

wella’r gwasanaethau i ddioddefwyr camdriniaeth ddomestig. Dylai’r cynllun hwn 

ddangos bod argymhellion HMIC yn cael eu dilyn ac egluro hefyd sut: 

 bydd yr arweinwyr yn sicrhau’r newidiadau sydd eu hangen a dwyn y bobl 

iawn i gyfrif;  

 bydd ymateb yr heddlu pan fydd dioddefwr yn cysylltu â hwy am y tro cyntaf 

(trwy alwad 999 neu ymweld â gorsaf yr heddlu) a phan fyddant yn ymweld â 

safle’r digwyddiad yn gwella  

 bydd yr heddlu yn sicrhau archwiliad o ansawdd uchel i bob trosedd cam-drin 

domestig; 

 bydd dioddefwyr yn cael eu cefnogi’n iawn a throseddwyr yn cael eu rheoli yn 

gywir; a  

 bod yr hyfforddiant a’r addysg a ddarperir ar gyfer swyddogion yn sicrhau eu 

bod yn rhoi’r ymateb gorau sydd ar gael i’r dioddefwr. 

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

gan Heddlu Gogledd Cymru. Canfuom fod yr heddlu wedi paratoi cynllun gweithredu 

mewn perthynas ag argymhellion HMIC. Fodd bynnag, nid oedd y cynllun 

gweithredu yn nodi ymateb yr heddlu i rai o’r materion ehangach a nodir fel 

blaenoriaethau cenedlaethol i’r heddlu fynd i’r afael â hwy.  
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Roedd yr archwiliad troseddau wedi darparu ein cyfle cyntaf i brofi a yw’r newidiadau 

yn ymagwedd yr heddlu at gam-drin domestig yn dechrau cael effaith gadarnhaol.  

Canfu HMIC dystiolaeth bod Heddlu Gogledd Cymru wedi gwneud peth cynnydd o 

ran ei ymateb i gam-drin domestig. Roedd gwybodaeth am a defnydd eang o 

orchmynion diogelu trais domestig gan staff. Mae’r gorchmynion sifil hyn yn caniatáu 

symud troseddwyr o gyfeiriad cartref am gyfnod er mwyn lleihau’r risg o 

gamdriniaeth bellach. Yn ogystal â hyn, cafwyd derbyniad gwresog i’r fenter lle’r 

oedd swyddogion cyswllt ysgolion yn mynychu seminarau deuddydd ar gam-drin 

domestig er mwyn codi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc a gwneud y maes heriol 

hwn yn rhan o fusnes pawb. Cyflwynwyd ‘dadansoddi rhagfynegol’ hefyd. Mae hyn 

yn caniatáu i staff a phartneriaid asesu’n well ble, a pha bryd, y gall dioddefwyr fod 

yn agored i gamdriniaeth bellach, a chreu cyfle i drefnu mesurau diogelwch.  

Fodd bynnag, canfu HMIC ddarlun cymysg wrth edrych ar sampl bychan o achosion 

o ymosod – gellid bod wedi gwneud rhagor mewn perthynas â chasglu tystiolaeth 

gychwynnol. Canfu HMIC bod dyraniad polisi yn anghyson gydag achosion yn cael 

eu dyrannu yn ôl lefel yr anaf ac nid, o reidrwydd, y risg parhaol i ddioddefwyr. Canfu 

HMIC bod swyddogion ymateb mewn lifrai yn ymchwilio i achosion o gam-drin 

domestig fel mater o drefn er nad ydynt yn teimlo eu bod yn gymwys i wneud hynny. 

Yn ogystal â hyn, gofynnir i PCSOs ddelio ag adroddiadau cychwynnol er nad ydynt 

hwy yn teimlo eu bod yn gymwys i wneud hynny. Mae defnyddio staff heb 

hyfforddiant neu sgiliau digonol i fynychu ac ymchwilio i achosion o gam-drin 

domestig yn golygu na fedr yr heddlu fod yn hyderus bod dioddefwyr yn cael y 

gwasanaeth sydd ei angen arnynt, yn gyson; dyma faes y tynnwyd sylw ato eisoes 

sydd angen gwella. 

Argymhellion 

 O fewn tri mis, dylai Heddlu Gogledd Cymru ddatblygu a dechrau ymarfer 

cynllun gweithredu i wella ansawdd gwasanaethau i a chyswllt â dioddefwyr a 

fydd yn sicrhau bod: 

(a) swyddogion sy’n ymchwilio a staff yr heddlu yn ymwybodol o’r safonau 

angenrheidiol o fewn y Cod Ymarfer ar gyfer Dioddefwyr Troseddau, yn 

arbennig parthed rhannu gwybodaeth gyda dioddefwyr, a chael y sgiliau 

proffesiynol a’r wybodaeth i gyflawni eu dyletswyddau;  

(b) arolygwyr yn gwybod beth a ddisgwylir ganddynt o ran gwella safonau a 

darparu adborth addas i staff; 

(c) monitro addas a throsolwg ar ansawdd ac amseroldeb gwasanaeth a 

chyswllt i ddioddefwyr; a 

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

ddarperir.  
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 Dylai Heddlu Gogledd Cymru gymryd camau ar unwaith i sicrhau, mewn 

perthynas â cham-drin domestig bod: 

(a) eglurder o gwmpas rolau a chyfrifoldebau ar gyfer ymchwiliadau a bod 

hyn yn cael ei gyfathrebu i’r staff perthnasol; a  

(b) swyddogion a staff â’r lefel addas o sgiliau proffesiynol a gwybodaeth yn 

cael eu defnyddio i  gynnal ymchwiliadau.  

Crynodeb           Da 

 Mae’r heddlu yn symud o dargedau perfformiad traddodiadol tuag at 

flaenoriaethu archwiliadau a seiliwyd ar fygythiad, risg a niwed. 

 Bu gostyngiad o 15 y cant yn y troseddau a gofnodwyd yng Ngogledd Cymru 

dros y pedair blynedd diwethaf, sydd yn agos i’r ffigwr ar gyfer Cymru a 

Lloegr. Gwelir arwyddion bod cyfradd y gostyngiad yn arafu.  

 Prif flaenoriaeth y comisiynydd yw ‘Rhoi Atal yn Gyntaf’. Adlewyrchir y 

flaenoriaeth ymhob gweithgarwch gweithredol o amddiffyn y bregus, i atal 

aildroseddu a darparu mesurau diogelwch i’r rhai hynny sydd â’r angen 

mwyaf.  

 Mae gan yr heddlu ymagwedd systematig o ran cwtogi ar droseddu. Mae’r 

defnydd o adnoddau yn hyblyg ac wedi ei drefnu i gyd-fynd â thueddiadau 

troseddau tymhorol a phatrymau o dramgwyddo sydd yn dod i’r amlwg. 
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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 canolbwynt Heddlu Gogledd Cymru ar ddioddefwyr yn llawer o’u gweithgarwch, 

er fe ganfuwyd methiannau mewn sawl maes penodol mewn perthynas ag adnabod 

a rheoli dioddefwyr bregus. 

Canfu HMIC gwybodaeth dda parthed y Cod Ymarfer ar gyfer Dioddefwyr Troseddu 

ymhlith archwilwyr a dangosodd adolygiad o ffeiliau ar nifer o ymchwiliadau i 

ymosodiadau bod ‘contractau dioddefwyr’ yn cael eu defnyddio i egluro disgwyliadau 

dioddefwyr am amlder a dulliau o gysylltu. Defnyddia’r heddlu ddatganiadau 

personol dioddefwyr sydd yn amlinellu ffactorau megis effeithiau seicolegol ac 

emosiynol bod yn ddioddefwyr. Fodd bynnag, dylai’r heddlu wneud mwy i ddeall a 

mynd i’r afael â lefelau isel bodlonrwydd dioddefwyr, yn arbennig parthed y 

gwasanaeth dilynol maent yn ei dderbyn.  

Eglurodd staff rheng flaen eu bod yn cael mwy o foddhad o’r gwaith sydd yn 

canolbwyntio ar ofal am a thosturi tuag at y dioddefwyr yn hytrach na thargedau 

perfformiad traddodiadol sydd yn canolbwyntio mwy ar ddwyn achos i lys barn ai 

peidio. At hyn, mae gan yr heddlu drefniadau diogelu mewn lle gyda chefnogaeth 

effeithiol i ddioddefwyr bregus gan ddarparwyr gwasanaethau allanol. Mae’r rhain yn 

ymestyn o gefnogaeth llety i’r rhai hynny a effeithir gan ymddygiad 

gwrthgymdeithasol i eiriolwyr annibynnol yn y canolfannau atgyfeirio ymosodiadau 

rhywiol. (SARC1). 

Mae graddfa o ddilyniant gofal i ddioddefwyr o’r adeg pan yw Heddlu Gogledd 

Cymru yn derbyn galwad am gymorth, drwodd i’r adeg pan fydd dioddefwyr yn 

ymddangos yn y llys i roi tystiolaeth. Gwelir enghraifft o hyn yn y modd mae’r rhai 

sy’n derbyn galwadau yn asesu pob galwr gan ddefnyddio matrics bygythiad, risg a 

niwed.  

                                            
1
 SARC: adnodd meddygol i ymdrin â dioddefwyr trais ac ymosodiadau rhywiol. Mae’r adnodd yn 

darparu gwasanaethau lles i ddioddefwyr yn ogystal ag archwiliad meddygol sydd yn casglu unrhyw 

dystiolaeth fforensig sydd ar gael. 



17 

Un datblygiad cadarnhaol yw’r cyflwyniad diweddar o’r MASH cyntaf yng Ngogledd 

Cymru, yn Wrecsam. Rheolir y ganolfan gan y cyngor ac mae digon o staff ar gael 

yno. Mae’r gwasanaeth yn mynd i’r afael â bregusrwydd mewn perthynas â diogelu 

plant, cam-drin domestig ac oedolion bregus. Ceir yno gynrychiolwyr o feysydd gofal 

cymdeithasol, iechyd, addysg a’r gwasanaeth prawf ac mae’n derbyn cyfeiriadau risg 

uchel yn ddyddiol gan Heddlu Gogledd Cymru. Caiff ei gefnogi gan yr holl 

sefydliadau sydd ynghlwm; fe’i hystyrir yn fecanwaith da ar gyfer mynd i’r afael â 

bregusrwydd risg uchel a chyn hir bydd ei gylch gwaith yn ehangu i dderbyn 

cyfeiriadau gan ddarparwyr gwasanaethau eraill. Dylai’r heddlu barhau i wneud 

trefniadau gyda chynghorau sir eraill er sefydlu’r model hwn ar draws yr ardal. 

Ymchwilio 

Canfu HMIC beth anghysondeb yn ansawdd yr archwiliadau a gynhaliwyd gan 

Heddlu Gogledd Cymru, ac mae’n arbennig o bryderus am y ffordd mae troseddau 

yn cael eu dyrannu i dimau archwilio. Mewn rhai achosion, mae dyraniad 

archwiliadau cam-drin domestig i dditectifs yn dangos diffyg sail resymegol glir, neu 

wybodaeth am asesiad risg y dioddefwyr. Ceir hefyd tystiolaeth i awgrymu nad yw 

troseddau yn cael eu dyrannu fel mater o drefn i archwilwyr ar sail risg a 

bregusrwydd dioddefwyr, ond yn hytrach ar sail y math o drosedd.  

Dylai’r heddlu ystyried hefyd effaith yr amrywiant hwn ar sefydliadau eraill. Mae 

cynghorwyr annibynnol ar gam-drin domestig sydd yn cefnogi dioddefwyr yn elwa o 

ryngweithiad o’r radd flaenaf gyda swyddogion sydd wedi eu hyfforddi yn arbennig 

yn yr uned diogelu’r cyhoedd (PPU), ond nid yw hyn yn wir o unedau archwilio eraill 

nad ydynt yn deall swyddogaeth y cynghorwyr ac yn gwrthod rhannu gwybodaeth 

rhag torri rheolau diogelu data.  

Defnyddir cynlluniau archwilio ar draws yr heddlu i raddau amrywiol. Maent ar eu 

mwyaf effeithiol mewn timau archwilio arbenigol. Mae hyn yn arbennig o addas yn y 

timau Amethyst sydd yn ymchwilio i honiadau o dreisio. Ceir peth defnydd da o 

gynlluniau archwilio gan arolygwyr rheng flaen wrth gyfeirio ymchwiliadau i 

fyrgleriaeth. Fodd bynnag canfu HMIC dystiolaeth bod y defnydd o gynlluniau 

archwilio yn llai cyson mewn perthynas â throsedd nad yw’n arbenigol. Dangosodd 

ein hadolygiad o ffeiliau archwilio ddefnydd anghyflawn o gynlluniau archwilio ac 

ambell gyfle ‘awr aur’ yn cael ei golli. Roedd llawer achlysur pan oedd amseroldeb 

ac arolygaeth o anghenion y dioddefwyr yn annigonol, ac un achlysur pan oedd 

achos wedi ei derfynu am nad oedd ymholiadau wedi eu cwblhau.  

Canfu HMIC bod hyfforddiant, sgiliau ac achrediad archwilwyr o safon dda yn 

gyffredinol. Mae’r heddlu yn cymryd ymagwedd ystyriol o ddatblygiad proffesiynol 

ditectifs. Maent yn cael eu hyfforddi yn ogystal â’u hachrediadau cychwynnol ac yna 

mae llwybrau eu gyrfaoedd yn sicrhau eu bod yn cael blas ar wahanol brofiadau yn 

nhimau ymchwilio amrywiol yr heddlu. Mae dau fudd i hyn – rhoi gwerth ar waith y 

gweithlu ac adeiladu gwytnwch a medrusrwydd yn yr heddlu. 
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Taclo troseddwyr mynych a chyson 

Mae’r heddlu yn ystyried mai lleiafrif o droseddwyr sydd yn peri’r mwyaf o droseddu 

ac yn creu’r mwyaf o niwed i gymunedau Gogledd Cymru. Canfu HMIC bod rheoli 

troseddwyr yn chwarae rôl bwysig o ran atal troseddu ar wahanol lefelau o 

droseddolrwydd. Mae tîm uned rheoli integredig troseddwyr (IOMU) wedi ei sefydlu 

yn Wrecsam i fynd i’r afael â’r troseddwyr mwyaf astrus a mynych. Mae’r IOMU yn 

cydymffurfio â model a hyrwyddwyd gan Fwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan, 

a elwir yn gynllun ‘wyth ffordd’ Cymru. Mae hwn yn amlinellu’r gwasanaethau neu’r 

‘llwybrau’ gall troseddwyr gael mynediad iddynt, e.e. ymyriad cyffuriau, cefnogaeth 

gyda budd-daliadau a dyledion, hyfforddiant a gwaith. Cynrychiolir yr uned yn 

rheolaidd gan yr heddlu, y gwasanaeth prawf a chynghorau sydd, ar y cyd, yn 

ystyried y ffyrdd mwyaf ystyrlon i reoli cylch troseddu unigolyn a darparu llwybrau 

cefnogaeth. 

Asesir troseddwyr sydd ar raglen rheoli troseddwyr trwy ddefnyddio matrics sgôr 

risg. Caiff troseddwyr naill ai eu cefnogi trwy gynlluniau ‘adsefydlu ac ailsefydlu’, neu 

cânt eu hadnabod trwy bolisi ‘dal a chollfarnu’ os na fyddant yn cydymffurfio â 

gofynion y rhaglen.  

Gwneir gwiriadau cofnodion troseddol yn gyson i asesu effaith y rhaglen; mae nifer 

yr achosion o ail arestio a chollfarnau wedi disgyn yn sylweddol ymhlith mintai’r 

uned.  

Mae hyd yn oed unigolion eraill, nad yw eu patrymu troseddu yn galw am ymyrraeth 

IOMU, yn cael eu cyfeirio at grwpiau datrys problemau amlasiantaeth neu 

gyfarfodydd grwpiau tasg ymddygiad gwrthgymdeithasol lle mae ymyrraeth 

gymunedol e.e. torri cytundebau tenantiaeth neu orchmynion rhianta, wedi ei 

gynllunio i gwtogi ar droseddu.  

Dysgu o brofiad  

Canfu HMIC dystiolaeth bod yr heddlu wedi ymrwymo i ddysgu sefydliadol. Caiff 

rhaglen o ddysgu a datblygu ei chadeirio bod deufis gan brif gwnstabl cynorthwyol i 

edrych ar ffynonellau o ddysgu, er enghraifft cyhoeddiad ‘Learning the Lessons’ yr 

IPCC. Ar lefel weithredol gwelir tystiolaeth o egni a brwdfrydedd am welliant parhaol,  

er enghraifft, ymarfer gorau gan heddluoedd eraill parthed atal byrgleriaeth a 

chyfeiriadau at y citiau ‘What Works’ gan y Coleg Plismona.  

Yn ogystal â hyn bu buddiannau gweithredol o gynllun prawf a weithredir yn Sir y 

Fflint, a elwir yn ‘feddwl systemau’. Mae hyn yn golygu gweithio gyda staff rheng 

flaen i gasglu eu syniadau am y dulliau gorau i wella effeithlonrwydd. Mae wedi 

arwain at addasiadau yn y ffordd mae ffeiliau erlyniad yn cael eu hel ynghyd a’r 

ffordd orau o osod system newydd o ddigideiddio cyfweliadau carcharorion. 
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Ar lefel strategol, mae’r defnydd o siartiau rheoli ystadegol a meddalwedd 

dadansoddi rhagfynegol yn darparu cyfle gwell i’r heddlu ddeall patrymau troseddu 

a’r ffordd orau i ddefnyddio adnoddau i gwtogi ar droseddau ac atal aildroseddu.  

Fodd bynnag, dywedodd nifer o staff gweithredol nad oeddynt yn ymwybodol o sut 

mae dysgu o’r gorffennol a dysgu oddi wrth eraill yn cael ei goladu a’i flaenoriaethu 

gan yr heddlu. Roedd nifer hefyd wedi datgan ansicrwydd parthed sut i ddosbarthu’r 

arbenigedd, er eu bod yn ymwybodol o achosion a allai fod o fudd i eraill. 

Yn y 12 mis hyd at 31 Gorffennaf 2014, agorodd Heddlu Gogledd Cymru adolygiad 

tri achos difrifol. Yn ystod yr un cyfnod, ni chwblhawyd yr un adolygiad achos difrifol, 

gan gynnwys cynlluniau gweithredu.  

Argymhellion 

Dylai Heddlu Gogledd Cymru barhau i weithio gyda’r holl awdurdodau lleol yng 

Ngogledd Cymru i sicrhau eu rhan yn y ganolfan ddiogelu amlasiantaeth (MASH) a 

sefydlwyd.  

 O fewn tri mis dylai Heddlu Gogledd Cymru ddatblygu a dechrau gweithredu 

cynllun gweithredu i wella ansawdd ymchwiliadau fydd yn sicrhau bod: 

(a) swyddogion sydd yn ymchwilio a staff yr heddlu yn ymwybodol o’r safon 

angenrheidiol, yn enwedig ar gyfer cynlluniau ymchwilio, a bod ganddynt y 

sgiliau proffesiynol a’r arbenigedd i gyflawni eu dyletswyddau; 

(b) arolygwyr yn gwybod beth sydd i’w ddisgwyl ganddynt er mwyn codi 

safonau; 

(c) ymchwiliadau yn cael eu dyrannu i staff a dderbyniodd hyfforddiant addas 

yn unol ag asesiad o fygythiad, niwed a risg; a 

(d) monitro addas ac arolygaeth o ansawdd ymchwilio. 

 Crynodeb          Angen gwella 

 Mae’r heddlu yn gweithio’n dda gyda sefydliadau eraill i reoli’r troseddwyr 

mwyaf mynych. Mae’r ymagwedd hon yn darparu cefnogaeth ar gyfer 

unigolion ag anghenion penodol, e.e. dibyniaeth ar gyffuriau, yn ogystal â 

thargedu’r rhai hynny sydd yn troi eu cefnau ar adsefydlu ac yn parhau i dorri’r 

gyfraith.  

 Mae gan HMIC bryderon am ansawdd ymchwiliadau troseddol, yn benodol 

mewn perthynas â sicrhau ymchwiliadau troseddol yn cael eu cyfeirio at staff 

â chymwysterau addas. 
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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’r gweithdrefnau mewn perthynas ag adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol, 

asesu ffactorau risg dioddefwyr ac ymwneud â darparwyr gwasanaethau allanol yn 

llym. Mae hyn yn golygu bod dioddefwyr yn cael eu hamddiffyn a bod mesurau 

mewn lle i fynd i’r afael â throseddu.  

Gwneir asesiad cychwynnol o fregusrwydd ddioddefwyr gan staff yn yr ystafell reoli 

gan ddefnyddio holl systemau cudd-wybodaeth yr heddlu; yna bydd dioddefwyr ag 

anghenion penodol yn cael eu cyfeirio at grwpiau datrys problemau sydd yn cynnig 

mynediad parod i gefnogaeth. Nodwyd enghraifft dda yn Sir y Fflint lle mae 

wardeniaid cymdogaeth y cyngor yn gweithio’n agos gyda PCSOs; yn yr achosion 

hyn caiff dioddefwyr sydd yn teimlo’n anniogel yn eu cartrefi eu cyfeirio at y 

wardeniaid sydd a hyfforddwyd i uwchraddio diogelwch cartref gyda chloeon a bariau 

ar ffenestri. 

Mae dioddefwyr sydd yn dioddef yn gyson oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol 

yn cael rheolaeth achos mwy dwys. Er enghraifft, mae’r perthnasau a ddatblygwyd 

rhwng Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol yn Wrecsam (AVOW) a’r heddlu lleol 

wedi bod yn effeithiol o ran cwtogi ar ymddygiad gwrthgymdeithasol mynych trwy 

ddarparu cefnogaeth deuluol.  

Sylwodd HMIC ar gysylltiadau manwl gyda dioddefwyr a rheolaeth achos effeithiol 

dan arweiniad PCSOs. Mae hyn yn dangos bod yr heddlu yn cefnogi dioddefwyr ac 

yn taclo ymddygiad y bobl hynny sydd yn cwtogi ar ansawdd bywyd yng Ngogledd 

Cymru. 

Gweithio mewn partneriaeth  

Canfu HMIC dystiolaeth o berthnasau cadarn rhwng yr heddlu a phartneriaid mewn 

perthynas â thaclo ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae grwpiau datrys problemau 

neu gyfarfodydd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn darparu fforymau y gellir cyfeirio 

dioddefwyr bregus atynt. Defnyddir rhannu data fel sail ar gyfer datblygu a monitro 

cynlluniau gweithredu ar y cyd. Mae’n ymddangos bod rhannu data yn gweithio orau 

mewn fforymau gweithio ar y cyd sydd eisoes wedi eu sefydlu megis y SARC ac 
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IOMU. Nid yw hyn mor amlwg pan gaiff ei ddefnyddio ad hoc ar achlysuron sydd yn 

dibynnu ar brotocolau gwahanol oddi mewn i chwe chyngor gwahanol.  

Mae gwybodaeth leol a darpariaeth gwasanaethau yn ffactorau cadarn o ran 

llwyddiant. 

Canfu HMIC bod yr un ymagweddau at ddatrys problemau yn cael eu mabwysiadau 

ar draws ardaloedd y gwahanol gynghorau i fynd i’r afael â phoendod ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. Roedd ymdrin â phroblemau parcio ynghlwm â gweddïau 

Gwener mewn mosg, a chael gwared ar feinciau y tu allan i fwytai bwydydd cyflym 

lle byddai pobl ifanc yn ymgasglu yn enghreifftiau da. At hyn, mae gwaith mwy 

trwyadl yn cael ei wneud gyda Phrifysgol Bangor i ddeall achosion ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a’r effaith ar gymunedau. Mae hyn wedi arwain at werthuso 

patrolau wedi eu targedu yn Abergele a Chonwy er mwyn i’r dacteg hon gael ei 

defnyddio yn fwy eang.  

Gwella gwasanaethau i’r cyhoedd  

Canfu HMIC dystiolaeth dda o gyfathrebu ar ran yr heddlu i hyrwyddo eu gwerthoedd 

ac i ddeall anghenion cymunedau yn well. Defnyddir ymagwedd ‘matrics 

cymdeithasol’ a byddant yn teilwra negeseuon yn ôl anghenion lleol. Defnyddir 

cyfryngau cymdeithasol/lleol, corfforaethol, dwyieithog, i gyfathrebu brandiau 

ymgyrchoedd cryf i ymladd trosedd e.e. Cyrch Scorpion, Cyrch Spider, gan 

ddefnyddio’r pennawd, ‘Gall un dwrn chwalu dau fywyd’.  

Er mwyn adnabod pryderon lleol, mae swyddogion a PCSOs yn defnyddio micro 

flogiau, Facebook a Twitter yn ogystal â ‘meddygfeydd’ mwy traddodiadol i gasglu 

barn cymunedau. Defnyddir Twitter a Gwylio Ar-lein (OWL) yn ddyddiol hefyd i anfon 

rhybuddion am droseddwyr ac apeliadau tystion.  

Sefydlir dull yr heddlu o blismona ar ‘Roi Atal yn Gyntaf’’. Mae wedi ei gymhwyso o 

adnabod arwyddion cynnar o droseddu a datrysiad cyflym. Caiff hyn gefnogaeth 

gyffredinol gan bartneriaid a chymunedau fel y modd gorau o gefnogi trigolion a 

chadw pobl ifanc rhag mynd i drafferth. Mae partneriaid yn credu mai’r heddlu sydd 

fwyaf medrus wrth adnabod yr arwyddion hyn ac maent yn ystyried eu bod yn 

darparu gwasanaeth o’r dosbarth cyntaf i gymunedau.  

Yn y 12 mis hyd at fis Mawrth 2014, cofnododd Heddlu Gogledd Cymru 24,761 

digwyddiad o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae hyn yn ostyngiad o 2 y cant yn 

erbyn y 12 mis blaenorol.  
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Crynodeb           Da 

 Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi datblygu perthnasau cadarn gyda 

sefydliadau eraill er mwyn taclo ymddygiad gwrthgymdeithasol. Seilir hyn yn 

bennaf ar rannu gwybodaeth fel mater o drefn, asesu amserol o anghenion 

dioddefwyr a gweithredu gan sefydliadau eraill. Mae rôl yr heddlu yn ganolog 

wrth uno gwasanaethau cyhoeddus i gynnig cefnogaeth i’r mwyaf bregus. 

 Mae’r heddlu yn defnyddio cyfathrebu yn dda i nodi eu gwerthoedd a chael 

gwell dealltwriaeth o anghenion cymuned. Mae’r wasg leol, cyfryngau 

cymdeithasol a rhybuddion cymunedol yn cynnig gwybodaeth i’r cyhoedd ac 

yn casglu adborth ganddynt am yr hyn sydd fwyaf pwysig iddynt hwy.  

 Mae’r heddlu’n gweithredu yn gynnar i annog troseddwyr i leddfu eu 

hymddygiad , ac i dargedu’r rhai hynny sydd yn troseddu yn fynych. Mae’r 

ymrwymiad i ddioddefwyr yn golygu bod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn 

flaenoriaeth glir yng Ngogledd Cymru. 
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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. 

 

 


