
 

1 

 

Pennawd: Pa mor effeithiol mae'r llu o ran cadw 
pobl yn ddiogel a lleihau troseddu? – Trosolwg 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dda o ran cadw pobl yn ddiogel a lleihau troseddu. Ein 
dyfarniad cyffredinol yw'r un peth â llynedd, pan wnaethom ddyfarnu bod y llu'n dda. 
Mae gan y llu ymagwedd effeithiol at leihau troseddu ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Mae'n dda o ran ymchwilio i droseddu a diogelu pobl sy'n agored 
i niwed, yn arbennig dioddefwyr cam-drin domestig. Mae gan y llu y trefniadau sydd 
eu hangen yn eu lle i sicrhau y gall ymateb i fygythion cenedlaethol. Fodd bynnag, 
mae'r dull y mae'n ei ddefnyddio i fynd i'r afael â throseddau difrifol a threfnedig 
angen ei wella. 

Mae effeithiolrwydd cyffredinol Heddlu Gwent o ran cadw pobl yn ddiogel a lleihau 
troseddu'n dda. Mae'r ffordd y trefnir y llu yn ei helpu i ymgysylltu'n effeithiol gyda'i 
gymunedau ac i nodi a mynd i'r afael â phroblemau yn y gymdogaeth. Mae'n 
gweithio'n effeithiol gyda sefydliadau partner (megis awdurdodau lleol, neu 
wasanaethau iechyd ac addysg) i ddatblygu atebion sydd yn gwarchod cymunedau, 
atal neu leihau troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a chadw pobl yn ddiogel. 

Ar y cyfan mae'r llu'n effeithiol o ran y ffordd mae'n casglu tystiolaeth ar y cyswllt 
cyntaf. Fodd bynnag, mae'r ffordd mae'n defnyddio ei broses asesu risg yn 
anghyson. Mae'r llu'n dal i roi'r dioddefwr wrth ganol unrhyw ymchwiliad i drosedd. 

Mae'r llu'n sicrhau bod gweithwyr proffesiynol ym maes cudd-wybodaeth yn darparu 
cefnogaeth ddigonol i ymchwiliadau. Mae ganddo gefnogaeth fforensig ddigidol 
effeithiol a mae'n gwneud defnydd da o dechnoleg newydd i atal a lleihau troseddu. 
Ond nid yw goruchwyliaeth gychwynnol o ymchwiliadau i droseddau'n effeithiol. 

Mae gan y llu strwythur integredig da i reoli troseddwyr, sy'n anelu at gynnwys 
troseddwyr trais a cham-drin domestig difrifol. Mae cam-drin domestig yn dal i fod yn 
flaenoriaeth glir i'r llu a mae wedi gwneud cynnydd da yn ôl ei gynllun gweithredu ar 
gyfer  cam-drin domestig. 

Er bod Heddlu Gwent yn gweithio'n galed i ddeall natur a graddfa agoredrwydd i 
niwed ar lefel leol, nid oes ganddo system awtomatig i nodi dioddefwyr sy'n agored i 
niwed neu sy'n ddioddefwyr mynych. Mae ei ymateb i blant sydd ar goll yn dda a 
mae prosesau yn eu lle i nodi a chamfanteisio'n rhywiol ar blant. 
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Mae gan y llu ddealltwriaeth gyfyng o'r bygythiad a gyflwynir i'w gymunedau gan 
droseddau difrifol a threfnedig ond mae'n gweithio gyda sefydliadau partner i fynd i'r 
afael â hyn. 

Mae gan y llu drefniadau digonol yn eu lle i reoli ei gyfrifoldebau cenedlaethol o 
dan y Gofyniad Plismona Strategol. Mae ganddo ddealltwriaeth dda o'r bygythion 
arfau tanio a therfysgol cyfredol sy'n wynebu ardal De Cymru. 
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